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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 600/2014 

av 15. mai 2014 

om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET  FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Finanskrisen har avdekket manglende gjennomsiktighet i finansmarkedene, noe som kan ha skadelige sosioøkonomiske 

virkninger. Økt gjennomsiktighet er et av de felles prinsippene for å styrke finanssystemet, som bekreftet i erklæringen 

fra G20-lederne i London 2. april 2009. For å øke gjennomsiktigheten og bedre virkemåten for det indre marked for 

finansielle instrumenter bør det innføres en ny ramme med ensartede krav om gjennomsiktighet med hensyn til 

transaksjoner på markedene for finansielle instrumenter. Rammen bør omfatte et fullstendig regelverk for et bredt 

spekter av finansielle instrumenter. Rammen bør supplere kravene til gjennomsiktighet med hensyn til ordrer og 

transaksjoner med aksjer i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(4). 

2)  Høynivågruppen for finanstilsyn i EU under ledelse av Jacques de Larosière anmodet Unionen om å utarbeide et mer 

harmonisert regelverk for finansmarkedene. Når det gjelder den framtidige europeiske tilsynsstrukturen, understreket 

Det europeiske råd 18. og 19. juni 2009 behovet for å innføre et felles europeisk regelverk som skal gjelde for alle 

finansinstitusjoner på det indre marked. 

3)  Det nye regelverket bør følgelig bestå av to ulike rettsakter, et direktiv og denne forordning. Disse to rettsaktene bør 

sammen utgjøre den rettslige rammen for de kravene som skal gjelde for verdipapirforetak, regulerte markeder og 

leverandører av datarapporteringstjenester. Denne forordning bør derfor leses sammen med direktivet. For å kunne 

opprette et felles sett regler for visse krav som gjelder for alle institusjoner, unngå potensiell regelverksarbitrasje, skape 

økt rettssikkerhet og gjøre regelverket mindre komplisert for markedsdeltakerne er det nødvendig å ha et rettslig 

grunnlag som gjør det mulig å utarbeide en forordning. For å kunne fjerne gjenstående handelshindringer og den 

betydelige konkurransevridning som skyldes forskjeller mellom nasjonale lovgivninger, og forhindre eventuelle nye 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 1. 

(1) EUT C 161 av 7.6.2012, s. 3. 

(2) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 74. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2014.  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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handelshindringer og betydelige konkurransevridninger bør det vedtas en forordning som fastsetter ensartede regler som 

kommer til anvendelse i alle medlemsstater. Denne rettsakten, som får direkte anvendelse, har som mål å bidra på en 

avgjørende måte til at det indre marked virker tilfredsstillende, og bør derfor være basert på artikkel 114 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte (TEUV) slik den tolkes i rettspraksisen ved Den europeiske unions domstol. 

4)  Ved direktiv 2004/39/EF ble det fastsatt regler for å gjøre handel med aksjer som er opptatt til handel på et regulert 

marked, mer gjennomsiktig før og etter handel, og for rapportering av transaksjoner med finansielle instrumenter som er 

opptatt til handel på et regulert marked, til vedkommende myndigheter. Direktivet bør omarbeides for å gjenspeile 

utviklingen på finansmarkedene på en hensiktsmessig måte og håndtere svakheter og tette smutthull som blant annet ble 

avdekket i forbindelse med finanskrisen. 

5)  Bestemmelser om handel og gjennomsiktighetskrav i henhold til ulike regelverk må få direkte anvendelse på alle 

verdipapirforetak, som bør følge felles regler på alle Unionens markeder for å sikre ensartet anvendelse av felles 

rammeregler, styrke tilliten til gjennomsiktigheten i markedene i hele Unionen, redusere regelverkets kompleksitet og 

verdipapirforetakenes kostnader ved å overholde bestemmelsene, særlig for finansinstitusjoner som driver virksomhet 

over landegrensene, samt bidra til å fjerne konkurransevridning. Vedtakelsen av en forordning som sikrer direkte 

anvendelse, er den beste løsningen for å oppfylle regelverkets mål og sikre ensartede vilkår ved å hindre innføring av 

avvikende nasjonale krav som følge av innarbeidingen av et direktiv i nasjonal lovgivning. 

6)  Det er viktig å sikre at handel med finansielle instrumenter i størst mulig grad foregår på organiserte handelsplasser, og 

at alle slike handelsplasser er hensiktsmessig regulert. Det utviklet seg visse handelssystemer innenfor rammen av 

direktiv 2004/39/EF som ikke ble tilstrekkelig dekket av regelverket. Ethvert handelssystem for finansielle instrumenter, 

for eksempel det som for tiden er kjent som ordrekoplingsnettverk («broker crossing networks»), bør i framtiden 

reguleres på hensiktsmessig måte og godkjennes som en av typene av multilaterale handelsplasser eller som 

systematiske internaliserere i henhold til vilkårene fastsatt i denne forordning og i direktiv 2014/65/EU(1). 

7)  Definisjonene av begrepene «regulert marked» og «multilateral handelsfasilitet» (MHF) bør klargjøres og nøye tilpasses 

hverandre for å vise at begge faktisk er former for samme type organisert handel. Definisjonene bør utelukke bilaterale 

systemer der et verdipapirforetak gjennomfører hver handel for egen regning, også når det opptrer som risikofri motpart 

mellom kjøper og selger. Regulerte markeder og MHF-er bør ikke ha tillatelse til å utføre kundeordrer ved bruk av 

egenkapital. Begrepet «system» omfatter alle markeder som består av et regelverk og en handelsplass, så vel som 

markeder som virker utelukkende på grunnlag av et regelverk. Regulerte markeder og MHF-er er ikke forpliktet til å 

bruke et «teknisk» system for kopling av ordrer og bør kunne bruke andre handelsprotokoller, herunder systemer der 

brukerne kan handle mot pristilbud innhentet fra flere leverandører. Et marked som bare består av et regelverk som 

styrer ulike aspekter ved medlemskap, opptak av instrumenter til handel, handel mellom medlemmer, rapportering og 

der det er relevant, gjennomsiktighetskrav, er et regulert marked eller en MHF i henhold til denne forordning, og 

transaksjoner som gjennomføres i henhold til disse reglene, anses for gjennomført i henhold til et regulert markeds eller 

en MHFs systemer. Begrepet «kjøps- og salgsinteresser» skal forstås i vid betydning og omfatter ordrer, pristilbud og 

interessemarkeringer. 

Et av de viktige kravene gjelder plikten til å føre interessene sammen i systemet ved hjelp av faste regler fastsatt av 

systemoperatøren. Dette kravet innebærer at de føres sammen etter systemets regler eller ved hjelp av systemets 

protokoller eller interne driftsprosedyrer, herunder prosedyrene integrert i edb-programvare. Begrepet «faste regler» 

innebærer at disse reglene ikke gir et regulert marked, en markedsoperatør eller et verdipapirforetak som driver en 

MHF, anledning til å utøve skjønn med hensyn til hvordan interessene kan samvirke. Definisjonene krever at interessene 

føres sammen på en slik måte at det fører til en kontrakt, det vil si at utførelsen skjer i henhold til systemets regler, 

systemets protokoller eller interne driftsprosedyrer. 

8)  For å gjøre finansmarkedene i Unionen mer gjennomsiktige og effektive og sikre like konkurransevilkår for de ulike 

handelsplassene som tilbyr multilaterale handelstjenester, er det nødvendig å innføre en ny kategori handelsplass som 

organisert handelsfasilitet - OHF) for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater og 

sikre at den reguleres på hensiktsmessig måte og anvender ikke-diskriminerende regler når det gjelder tilgang til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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handelsplassen. Denne nye kategorien defineres bredt, slik at den nå og i framtiden kan omfatte alle typer organisert 

utførelse og organisering av handel som ikke tilsvarer eksisterende handelsplassers funksjoner eller regelverksbaserte 

spesifikasjoner. Det er derfor nødvendig med hensiktsmessige organisatoriske krav og gjennomsiktighetsregler som 

fremmer effektiv prisdannelse. Den nye kategorien omfatter systemer som kan brukes ved handel med derivater som er 

egnet for clearing og er tilstrekkelig likvide. 

Den bør ikke omfatte systemer der det ikke utføres eller avtales noen egentlige handler, herunder oppslagstavler som 

brukes for å reklamere for kjøps- og salgsinteresser, andre enheter som samler eller grupperer potensielle kjøps- og 

salgsinteresser, elektroniske bekreftelsestjenester etter handel eller porteføljekomprimering som reduserer ikke-

markedsrelaterte risikoer i eksisterende derivatporteføljer uten å endre porteføljenes markedsrisiko. Portefølje-

komprimering kan tilbys av en rekke foretak som ikke som sådanne faller inn under denne forordning eller direktiv 

2014/65/EU, som f.eks. sentrale motparter, transaksjonsregistre og verdipapirforetak eller markedsoperatører. Det bør 

gjøres klart at når verdipapirforetak eller markedsoperatører utfører porteføljekomprimering, får visse bestemmelser i 

denne forordning og direktiv 2014/65/EU ikke anvendelse i forbindelse med porteføljekomprimeringen. Ettersom 

verdipapirsentraler vil bli omfattet av de samme kravene som verdipapirforetak når de yter visse investeringstjenester 

eller utøver visse former for investeringsvirksomhet, bør bestemmelsene i denne forordning og i direkt iv 2014/65/EU 

ikke få anvendelse på foretak som ikke faller inn under disse når de utfører porteføljekomprimering. 

9)  Den nye OHF-kategorien vil supplere eksisterende typer handelsplasser. Mens regulerte markeder og MHF-er har faste 

regler for utførelse av transaksjoner, bør operatøren av en OHF utøve skjønn ved utførelse av ordrer, om nødvendig med 

forbehold for kravene om gjennomsiktighet før handel og forpliktelsen til beste utførelse. Transaksjoner som utføres 

gjennom en OHF som drives av et verdipapirforetak eller en markedsoperatør, bør derfor være underlagt regler for 

atferd, beste utførelse og behandling av kundeordrer. Dessuten bør enhver markedsoperatør som har tillatelse til å drive 

en OHF, overholde bestemmelsene i kapittel 1 i direktiv 2014/65/EU om vilkår og framgangsmåter for godkjenning av 

verdipapirforetak. Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, bør kunne utøve skjønn på to ulike 

nivåer: for det første ved beslutningen om å legge inn en ordre i OHF-en eller tilbakekalle den igjen, og for det andre 

ved beslutningen om ikke å kople en bestemt ordre med de ordrene som er tilgjengelige i systemet på et gitt tidspunkt, 

forutsatt at dette er i samsvar med de konkrete instruksene som er mottatt fra kundene, og med forpliktelsen til beste 

utførelse. 

Dersom systemet kopler kundeordrer, bør operatøren kunne beslutte hvorvidt, når og i hvilken utstrekning to eller flere 

ordrer skal koples i systemet. I samsvar med artikkel 20 nr. 1, 2, 4 og 5 i direktiv 2014/65/EU, og med forbehold for 

artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU, bør foretaket kunne lette forhandlinger mellom kunder for å føre sammen to 

eller flere potensielt forenlige handelsinteresser i en transaksjon. På begge disse nivåene der det kan utøves et visst 

skjønn, skal OHF-operatøren ta hensyn til sine forpliktelser i henhold til artikkel 18 og 27 i direktiv 2014/65/EU. En 

markedsoperatør eller et verdipapirforetak som driver en OHF, bør gjøre det klart for handelsplassens brukere hvordan 

de vil utøve sitt skjønn. Ettersom en OHF er en reell handelsplass, bør operatøren av handelsplassen være nøytral. 

Derfor bør verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver OHF-en, være underlagt krav til ikke-diskrimi-

nerende utførelse, og verken verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver OHF-en, eller noe foretak som er 

del av samme konsern eller juridiske person som verdipapirforetaket eller markedsoperatøren, bør ha mulighet til å 

utføre kundeordrer i en OHF ved bruk av egenkapital. 

For å lette utførelsen av en eller flere kundeordrer som gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslipps-

kvoter og derivater som ikke er omfattet av clearingplikten i samsvar med artikkel 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 648/2012(1), har OHF-operatøren rett til å anvende prinsipalmatchingshandel som definert i direktiv 

2014/65/EU, forutsatt at kunden har gitt sitt samtykke til denne prosessen. Når det gjelder statspapirer som det ikke 

finnes et likvid marked for, bør et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, kunne delta i handel 

for egen regning, bortsett fra prinsipalmatchingshandel. Når prinsipalmatchingshandel anvendes, skal alle krav om 

gjennomsiktighet før og etter handel og forpliktelsen til beste utførelse oppfylles. OHF-operatøren eller et foretak som 

er del av samme konsern eller juridiske person som verdipapirforetaket eller markedsoperatøren, bør ikke opptre som 

systematisk internaliserer i den OHF-en som den driver. Videre bør en operatør av en OHF være underlagt de samme 

forpliktelsene som en MHF når det gjelder ansvarlig håndtering av potensielle interessekonflikter. 

10) All organisert handel bør utføres på regulerte handelsplasser og være helt gjennomsiktig, både før og etter handelen. 

Hensiktsmessig tilpassede gjennomsiktighetskrav bør derfor gjelde for alle typer handelsplasser og alle finansielle 

instrumenter som det handles med der.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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11)  For å sikre at mer handel skjer på regulerte handelsplasser og gjennom systematiske internaliserere, bør det ved denne 

forordning innføres en handelsplikt for verdipapirforetak når det gjelder aksjer som er opptatt til handel på et regulert 

marked, eller som handles på en handelsplass. Denne handelsplikten innebærer at verdipapirforetak har plikt til å 

gjennomføre alle handler, herunder handler for egen regning og handler i form av utførelse av kundeordrer på et regulert 

marked, gjennom en MHF eller gjennom en systematisk internaliserer, eller på en tilsvarende handelsplass i en 

tredjestat. Det bør imidlertid gis unntak fra denne handelsplikten dersom det foreligger en rettmessig grunn. Slike 

rettmessige grunner kan være når handlene er usystematiske, tilfeldige, uregelmessige og sjeldne eller er tekniske 

transaksjoner, som handler som overgis («give-up trades»), som ikke bidrar til prisdannelsesprosessen. Et slikt unntak 

fra handelsplikten bør ikke utnyttes til å omgå de begrensningene som er innført på anvendelse av unntak fra 

referansekursen eller fra forhandlede priser, eller til å drive et ordrekoplingsnettverk eller et annet kop lingssystem. 

Muligheten for at handler kan inngås gjennom en systematisk internaliserer, berører ikke ordningen for systematiske 

internaliserere som er fastsatt i denne forordning. Hensikten er at dersom verdipapirforetaket selv oppfyller de relevante 

kriteriene som er fastsatt i denne forordning for å bli betraktet som en systematisk internaliserer i forbindelse med en 

bestemt aksje, kan handelen inngås på denne måten; dersom verdipapirforetaket imidlertid ikke betraktes som en 

systematisk internaliserer i forbindelse med den bestemte aksjen, bør det fortsatt kunne inngå handelen gjennom en 

annen systematisk internaliserer når dette oppfyller dets forpliktelse til beste utførelse, og det har denne muligheten. For 

å sikre at multilateral handel med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter er hensiktsmessig regulert, bør et verdipapirforetak som driver et internt ordrekoplingssystem på 

multilateralt grunnlag, også godkjennes som en MHF. Det bør gjøres klart  at bestemmelsene om forpliktelsen til beste 

utførelse i direktiv 2014/65/EU bør anvendes på en slik måte at det ikke er til hinder for handelspliktene i henhold til 

denne forordning. 

12) Handel med depotbevis, børshandlede fond, sertifikater, lignende finansielle instrumenter og aksjer som ikke er opptatt 

til handel på et regulert marked, foregår stort sett på samme måte og oppfyller et økonomisk mål som praktisk talt er 

identisk med handelen med aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked. Best emmelsene om gjennomsiktighet 

med hensyn til aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked, bør derfor utvides til å omfatte disse finansielle 

instrumentene. 

13)  Samtidig som det erkjennes at det i prinsippet er behov for et regelverk for unntak fra kravet om gjennomsiktighet før 

handel for å bidra til at markedene virker på en effektiv måte, bør de gjeldende bestemmelsene om unntak på grunnlag 

av direktiv 2004/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(1) undersøkes nærmere for å fastslå om 

virkeområdet og de gjeldende vilkårene fortsatt er hensiktsmessige. For å sikre ensartet anvendelse av unntakene fra 

kravene om gjennomsiktighet før handel med aksjer og eventuelt andre lignende finansielle instrumenter og ikke-

aksjerelaterte produkter for bestemte markedsmodeller og ordretyper og -størrelser, bør Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010(2) («ESMA»), vurdere i hvilken grad den enkelte søknad om anvendelse av unntak er 

forenlig med reglene i denne forordning og i delegerte rettsakter fastsatt i denne forordning. ESMAs vurdering bør 

foreligge i form av en uttalelse i samsvar med artikkel 29 i forordning (EU) nr. 1095/2010. I tillegg bør allerede 

eksisterende unntak for aksjer gjennomgås av ESMA innen en passende frist, og ESMA bør etter samme framgangsmåte 

foreta en vurdering av om de fortsatt er forenlige med reglene i denne forordning og i delegerte rettsakter fastsatt i denne 

forordning. 

14)  Finanskrisen har avdekket særlige svakheter i den måten opplysninger om handelsmuligheter og priser for andre typer 

finansielle instrumenter enn aksjer er tilgjengelige på for markedsdeltakerne, særlig med hensyn til tidspunkt, detaljnivå, 

lik tilgang og pålitelighet. Det bør derfor innføres krav om gjennomsiktighet til rett tid før og etter handel som tar 

hensyn til de ulike egenskapene og markedsstrukturene ved de bestemte typene finansielle instrumenter som ikke er 

aksjer, og som bør tilpasses ulike typer handelssystemer, herunder ordreboksystemer eller pristilbudsbaserte systemer, 

hybridsystemer, handelssystemer med periodiske auksjoner og talebaserte handelssystemer. For å oppnå et hensikts -

messig regelverk for gjennomsiktighet for alle relevante finansielle instrumenter bør disse kravene gjelde for 

obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles på en handelsplass. Derfor bør 

unntak fra kravet om gjennomsiktighet før handel og tilpasninger av kravene når det gjelder utsatt offentliggjøring, 

kunne gis bare i visse bestemte tilfeller.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av  2.9.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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15)  For å lette verdsettingen av produkter og gjøre prisdannelsen mer effektiv er det nødvendig å innføre et passende nivå av 

gjennomsiktighet i handelen på markedene for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter og derivater. Strukturerte 

finansielle produkter bør særlig omfatte verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som definert i artikkel 2 nr. 5 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 809/2004(1), herunder blant annet sikrede gjeldsforpliktelser. 

16)  For å sikre ensartede vilkår for ulike handelsplasser bør de samme kravene om gjennomsiktighet før og etter handel 

gjelde for de ulike typene handelsplasser. Gjennomsiktighetskravene bør tilpasses ulike typer finansielle instrumenter, 

herunder aksjer, obligasjoner og derivater, og ta hensyn til investorenes og utstedernes interesser, herunder utstedere av 

statsobligasjoner, og likviditeten i markedet. Kravene bør tilpasses de ulike typene handel, herunder ordreboksystemer 

og pristilbudsbaserte systemer som prisforespørselssystemer (RFQ) samt hybridsystemer og talebaserte auksjons -

systemer, og ta hensyn til transaksjonens størrelse, herunder omsetning, og andre relevante kriterier. 

17)  For å unngå negativ innvirkning på prisdannelsesprosessen må det innføres en hensiktsmessig ordning for å begrense 

volumene både for ordrer plassert i systemer som baserer seg på en handelsmetode der prisen bestemmes i samsvar med 

en referansekurs, og for visse forhandlede transaksjoner. Nevnte ordning bør ha en dobbel begrensning, med en volum-

begrensning for hver handelsplass som anvender slike unntak, slik at bare en viss prosent av handelen kan gjøres på hver 

handelsplass, og i tillegg en samlet volumbegrensning som, dersom den overskrides, vil føre til at anvendelsen av disse 

unntakene vil bli innstilt i hele Unionen. I forbindelse med forhandlede transaksjoner bør ordningen få anvendelse bare 

på transaksjoner som utføres innenfor gjeldende volumvektet kjøpskurs-salgskurs-differanse som gjenspeiles i 

ordreboken eller i prisstillernes bud på handelsplassen som driver dette systemet. Den bør ikke omfatte forhandlede 

transaksjoner med illikvide aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle 

instrumenter, og heller ikke transaksjoner som er underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris, ettersom de ikke 

bidrar til prisdannelsesprosessen. 

18)  For å sikre at handelen på OTC-markeder ikke truer effektiv prisdannelse eller gjennomsiktige og like kon-

kurransevilkår mellom ulike kategorier av handler, bør det stilles hensiktsmessige krav om gjennomsiktighet før handel 

til verdipapirforetak som handler for egen regning med finansielle instrumenter på OTC-markedet, i den utstrekning de 

handler i egenskap av systematiske internaliserere med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter som det finnes et likvid marked for, og obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater som handles på en handelsplass, og som det finnes et likvid marked for. 

19)  Et verdipapirforetak som utfører kundeordrer ved bruk av egenkapital, bør betraktes som en systematisk internaliserer, 

med mindre transaksjonene utføres sporadisk, tilfeldig og uregelmessig utenfor en handelsplass. Dermed bør sys-

tematiske internaliserere defineres som verdipapirforetak som på et organisert, hyppig og systematisk grunnlag i 

vesentlig grad handler for egen regning ved å utføre kundeordrer utenfor en handelsplass. Kravene i denne forordning til 

systematiske internaliserere bør få anvendelse bare på verdipapirforetak i forhold til det enkelte finansielle instrument, 

for eksempel på ISIN-kodenivå, der det er en systematisk internaliserer. For å sikre en objektiv og formålstjenlig 

anvendelse på verdipapirforetak av definisjonen av systematisk internaliserer bør det være fastsatt en terskel for 

systematisk internalisering med nøyaktig angivelse av hva som menes med hyppig og systematisk grunnlag og vesentlig 

grad. 

20)  Mens en OHF er ethvert system der flere tredjemenns kjøps- og salgsinteresser samvirker i systemet, bør en systematisk 

internaliserer ikke tillates å føre sammen tredjemenns kjøps- og salgsinteresser. For eksempel bør en handelsplass med 

bare én mellommann («single-dealer platform»), der handelen alltid skjer med ett eneste verdipapirforetak, betraktes 

som en systematisk internaliserer, forutsatt at den oppfyller kravene i denne forordning. En handelsplass med flere 

mellommenn («multi-dealer platform»), der flere mellommenn samhandler i forbindelse med samme finansielle 

instrument, bør imidlertid ikke betraktes som en systematisk internaliserer. 

21)  Systematiske internaliserere bør på grunnlag av sin forretningsstrategi og på en objektiv, ikke-diskriminerende måte 

kunne bestemme hvilke kunder som skal få tilgang til deres pristilbud, og de bør kunne skille mellom ulike kategorier 

kunder og også ha rett til å ta hensyn til forskjeller mellom kundene, for eksempel når det gjelder kredittrisiko. 

Systematiske internaliserere bør ikke være forpliktet til å offentliggjøre bindende pristilbud, utføre kundeordrer og gi 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 

samt annonsering (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1).  
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tilgang til sine pristilbud i forbindelse med transaksjoner over standard markedsstørrelse eller ikke-aksjerelaterte 

transaksjoner som er større enn den størrelsen som er fastsatt for det berørte finansielle instrument. Vedkommende 

myndigheter bør kontrollere hvordan systematiske internaliserere oppfyller sine forpliktelser, og for dette formål bør 

nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig for dem. 

22)  Denne forordning har ikke som mål å kreve at reglene for gjennomsiktighet før handel skal anvendes på transaksjoner 

som utføres på et OTC-marked, med mindre de utføres av systematiske internaliserere. 

23)  Markedsdata bør være lett og raskt tilgjengelige for brukerne i en så detaljert form som mulig for at investorer og de 

leverandørene som yter datatjenester som dekker deres behov, i størst mulig grad skal kunne utvikle skreddersydde 

dataløsninger. Opplysninger om gjennomsiktighet før og etter handel bør derfor offentliggjøres på en tilstrekkelig 

oppdelt måte for å redusere markedsdeltakernes kostnader ved kjøp av markedsdata. 

24)  Medlemsstatene og ESMA bør anvende europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EF) nr. 45/2001(2) fullt ut på utveksling, overføring og behandling av personopplysninger med henblikk på 

denne forordning, særlig avdeling IV. 

25)  Ettersom partene på G20-toppmøtet i Pittsburgh 25. september 2009 ble enige om å flytte handelen med standardiserte 

OTC-derivatkontrakter til børser eller i relevante tilfeller til elektroniske handelsplasser, bør det fastsettes en formell 

regelverksbasert framgangsmåte for å tillate handel mellom finansielle motparter og store ikke-finansielle motparter 

med alle derivater som anses egnet for clearing, og som er tilstrekkelig likvide, på ulike handelsplasser som er omfattet 

av et tilsvarende regelverk og tillater deltakerne å handle med flere ulike motparter. For å vurdere om likviditeten er 

tilstrekkelig bør det tas hensyn til særtrekkene ved de nasjonale markedene, herunder antallet og typen markedsdeltakere 

på et gitt marked, og transaksjonskjennetegn, som transaksjonenes størrelse og hyppighet på det aktuelle markedet. 

Et marked for en produktklasse av derivater er likvid når det kjennetegnes av et stort antall aktive markedsdeltakere, 

herunder en passende blanding av likviditetstilbydere og likviditetstakere, i forhold til antall produkter som handles, 

som hyppig utfører handler med disse produktene i et mindre omfang enn det  som betegnes som et stort omfang. Slik 

markedsvirksomhet bør kjennetegnes av et stort antall hvilende kjøps- og salgstilbud innenfor det aktuelle derivatet, som 

fører til liten kjøpskurs-salgskurs-differanse for en transaksjon av normal markedsstørrelse. Ved vurderingen av om 

likviditeten er tilstrekkelig, bør det tas hensyn til at likviditeten for et derivat kan variere betydelig avhengig av 

markedsvilkår og dets livssyklus. 

26)  Ettersom partene på G20-toppmøtet i Pittsburgh 25. september 2009 ble enige om å flytte handelen med standardiserte 

OTC-derivatkontrakter til børser eller i relevante tilfeller til elektroniske handelsplasser, og ettersom flere av disse 

produktene har relativt lav likviditet, bør det fastsettes et hensiktsmessig utvalg av kvalifiserte handelsplasser der handel 

kan finne sted i samsvar med denne forpliktelsen. Alle kvalifiserte handelsplasser bør være underlagt nært samordnede 

reguleringskrav med hensyn til organisatoriske og driftsmessige aspekter, ordninger for å redusere interessekonflikter, 

overvåking av all transaksjonsvirksomhet, gjennomsiktighet før og etter handel som er spesielt tilpasset ulike typer 

finansielle instrumenter og handelssystemer, og mulighet for at flere tredjemenns handelsinteresser kan samvirke. 

Likevel bør operatører av handelsplasser ha mulighet til å ordne transaksjoner i samsvar med denne forpliktelsen 

mellom flere tredjemenn etter eget skjønn, for å forbedre vilkårene for utførelse og likviditet. 

27)  Forpliktelsen til å gjennomføre transaksjoner med derivater som tilhører en klasse av derivater som er erklært å være 

underlagt handelsplikten på et regulert marked, en MHF, en OHF eller en tredjestats handelsplass, bør ikke få 

anvendelse på komponenter i risikoreduserende tjenester etter handel som ikke er prisdannende, og som reduserer ikke-

markedsrelaterte risikoer når det gjelder derivatporteføljer, herunder eksisterende OTC-derivatporteføljer i henhold til 

forordning (EU) nr. 648/2012, uten å endre porteføljenes markedsrisiko. Selv om det er hensiktsmess ig å fastsette 

særlige bestemmelser for porteføljekomprimering, har denne forordning ikke som mål å forhindre bruk av andre 

risikoreduserende tjenester etter handel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av person -

opplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person -

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L  8 av 12.1.2001, s. 1). 
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28)  Handelsplikten som er fastsatt for disse derivatene, bør gi mulighet for effektiv konkurranse mellom kvalifiserte 

handelsplasser. Derfor bør nevnte handelsplasser ikke kunne kreve eneretter når det gjelder derivater som er underlagt 

handelsplikten, og hindre andre handelsplasser i å tilby handel med slike finansielle instrumenter. For at konkurransen 

mellom handelsplasser for derivater skal være reell, er det avgjørende at handelsplassene har en ikke-diskriminerende og 

gjennomsiktig tilgang til sentrale motparter. Ikke-diskriminerende tilgang til en sentral motpart bør innebære at en 

handelsplass har rett til ikke-diskriminerende behandling av kontrakter som handles gjennom dens system, når det 

gjelder krav til sikkerhet, avregning («netting») av økonomisk likeverdige kontrakter og kryssberegning av marginer 

med korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale motpart, samt ikke-diskriminerende clearingavgifter. 

29)  Vedkommende myndigheters myndighet bør suppleres med en klar ordning for å forby eller begrense markedsføring, 

distribusjon og salg av ethvert finansielt instrument eller strukturert innskudd som vekker alvorlig bekymring for 

investorvernet, finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele eller 

deler av finanssystemet, i kombinasjon med hensiktsmessige samordnings- og beredskapsfullmakter til ESMA, eller, når 

det gjelder strukturerte innskudd, til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). For at vedkommende myndigheter, og i 

unntakstilfeller ESMA eller EBA, skal kunne utøve denne myndigheten, bør et antall særlige vilkår være oppfylt. Når 

disse vilkårene er oppfylt, bør vedkommende myndighet, eller i unntakstilfeller ESMA eller EBA, kunne innføre et 

forbud eller en begrensning av forsiktighetshensyn, før et finansielt instrument eller et strukturert innskudd 

markedsføres, distribueres eller selges til kunder.  

Nevnte myndighet innebærer ikke noe krav om å innføre eller søke om godkjenning eller lisens for et produkt hos 

vedkommende myndighet, ESMA eller EBA, og fritar ikke verdipapirforetak for ansvaret for å oppfylle alle relevante 

krav i denne forordning og i direktiv 2014/65/EU. Varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet bør være ett av 

kriteriene for at vedkommende myndigheter skal intervenere og treffe tiltak for å motvirke eventuelle negative eksterne 

virkninger på varemarkedene av virksomhet på finansmarkedene. Dette gjelder særlig markedene for landbruksvarer, 

hvis formål er å garantere sikker matforsyning til befolkningen. I disse tilfellene bør tiltakene samordnes med 

vedkommende myndigheter for de berørte varemarkedene. 

30)  Vedkommende myndigheter bør gi ESMA nærmere opplysninger om alle anmodninger om å redusere en posisjon i 

forbindelse med en derivatkontrakt, om eventuelle grenser i enkelttilfeller og om eventuelle forhåndsfastsatte 

posisjonsgrenser for å oppnå bedre samordning og tilnærming i utøvelsen av denne myndigheten. De viktigste 

opplysningene om eventuelle forhåndsfastsatte posisjonsgrenser som en vedkommende myndighet anvender, bør 

offentliggjøres på ESMAs nettsted. 

31)  ESMA bør kunne be enhver person om opplysninger om dennes posisjon i en derivatkontrakt, kreve at denne posisjonen 

reduseres og begrense en persons mulighet til å gjennomføre enkeltstående transaksjoner som gjelder varederivater. 

ESMA bør deretter underrette vedkommende myndigheter om de tiltakene som foreslås, og offentliggjøre disse 

tiltakene. 

32)  Opplysninger om transaksjoner med finansielle instrumenter bør rapporteres til vedkommende myndigheter, slik at de 

kan avdekke og undersøke potensielle tilfeller av markedsmisbruk, overvåke at markedene virker på en rettferdig og 

ordnet måte samt overvåke verdipapirforetakenes virksomhet. Dette tilsynet omfatter alle finansielle instrument er som 

handles på en handelsplass, og finansielle instrumenter der det underliggende instrumentet er et finansielt instrument 

som handles på en handelsplass, eller der det underliggende instrumentet er en indeks eller en kurv bestående av 

finansielle instrumenter som handles på en handelsplass. Kravet bør gjelde uansett om transaksjonene med noen av disse 

finansielle instrumentene utføres på en handelsplass eller ikke. For ikke å påføre verdipapirforetakene unødvendige 

administrative byrder bør rapporteringskravet ikke gjelde finansielle instrumenter som ikke lett blir gjenstand for 

markedsmisbruk. I rapportene bør det benyttes en identifikator for juridiske personer i tråd med forpliktelsene inngått på 

G20-toppmøtet. ESMA bør rapportere til Kommisjonen om hvordan rapporteringen til vedkommende myndigheter 

fungerer, og Kommisjonen bør treffe tiltak for å foreslå eventuelle endringer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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33)  Operatøren av en handelsplass bør gi sin vedkommende myndighet relevante referansedata for finansielle instrumenter. 

Vedkommende myndigheter skal sende slike meldinger omgående til ESMA, som skal offentliggjøre dem umiddelbart 

på sitt nettsted, slik at ESMA og vedkommende myndigheter kan bruke, analysere og utveksle transaksjonsrapporter. 

34)  For at transaksjonsrapportene skal kunne fungere som et verktøy for å overvåke markedet, bør de inneholde opplys-

ninger om hvem som har truffet investeringsbeslutningen, og hvem som har ansvar for å utføre den. I tillegg til 

gjennomsiktighetsordningen som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012(1), vil opplys-

ninger om shortsalg gi vedkommende myndigheter nyttige tilleggsopplysninger som gjør det mulig for dem å overvåke 

nivåene av shortsalg. Vedkommende myndigheter bør ha full tilgang til dokumentasjonen på alle trinn i utførelsen av 

ordren, fra den opprinnelige beslutningen om handel og fram til gjennomføringen. Verdipapirforetak bør derfor føre 

register over alle sine ordrer og alle sine transaksjoner med finansielle instrumenter, og skal føre register over alle ordrer 

som legges inn i deres systemer. ESMA bør samordne utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter for å sikre at de har tilgang til alle registre over transaksjoner og ordrer som gjelder finansielle instrumenter 

de fører tilsyn med, herunder transaksjoner og ordrer som utføres på handelsplasser utenfor deres territorium. 

35)  Dobbeltrapportering av samme opplysninger bør unngås. Rapporter som overføres til transaksjonsregistre som er 

registrert eller godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 for de berørte finansielle instrumentene, og som 

inneholder alle de opplysningene som er nødvendige for transaksjonsrapporteringsformål, bør det ikke være nødvendig 

å rapportere til vedkommende myndigheter, men de bør oversendes til dem fra transaksjonsregistrene. Forordning (EU) 

nr. 648/2012 bør derfor endres. 

36)  All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter bør skje i samsvar med reglene for 

overføring av personopplysninger som fastsatt i direktiv 95/46/EF. Enhver utveksling eller overføring av opplysninger 

fra ESMA bør være i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger fastsatt i forordning (EF) nr. 45/2001, 

som fullt ut får anvendelse på behandlingen av personopplysninger med henblikk på denne forordning. 

37)  Forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter kriteriene for hvilke klasser av OTC-derivater som bør omfattes av 

clearingplikten. Den hindrer konkurransevridning ved å kreve ikke-diskriminerende tilgang for handelsplasser til 

sentrale motparter som tilbyr clearing av OTC-derivater, og ikke-diskriminerende tilgang for sentrale motparter til 

handelsplassenes transaksjonsopplysninger. Ettersom OTC-derivater defineres som derivatkontrakter der handelen ikke 

inngås på et regulert marked, er det nødvendig å innføre lignende krav for regulerte markeder i henhold til denne 

forordning. Derivater som handles på regulerte markeder, bør også cleares sentralt. 

38)  I tillegg til de kravene i direktiv 2004/39/EF og i direktiv 2014/65/EU som hindrer medlemsstatene i urettmessig å 

begrense tilgangen til infrastruktur etter handel, som systemer med sentrale motparter og oppgjørssystemer, er det 

nødvendig at denne forordning fjerner forskjellige andre kommersielle hindringer som kan brukes til å hindre 

konkurranse i forbindelse med clearing av finansielle instrumenter. For å unngå all diskriminerende praksis bør sentrale 

motparter godta å cleare transaksjoner som er utført på ulike handelsplasser, forutsatt at nevnte handelsplasser oppfyller 

de driftsmessige og tekniske kravene fastsatt av den sentrale motparten, herunder krav til risikostyring. En sentral 

motpart bør gi tilgang dersom visse tilgangskriterier fastsatt i tekniske reguleringsstandarder er oppfylt. Når det gjelder 

nylig etablerte sentrale motparter som har vært godkjent eller anerkjent i mindre enn tre år på det tidspunkt denne 

forordning trer i kraft, bør vedkommende myndigheter når det gjelder omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-

instrumenter, ha mulighet til å godkjenne en overgangsperiode på inntil to og et halvt år før de utsettes for full ikke-

diskriminerende tilgang. Dersom en sentral motpart velger å benytte seg av overgangsordningen, bør den imidlertid ikke 

benytte retten til tilgang til en handelsplass i henhold til denne forordning så lenge overgangsordningen gjelder. Videre 

bør ingen handelsplass med nær forbindelse til samme sentrale motpart kunne benytte retten til tilgang til en sentral 

motpart i henhold til denne forordning så lenge overgangsordningen gjelder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 
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39)  Forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter vilkårene for når ikke-diskriminerende tilgang mellom sentrale motparter og 

handelsplasser bør gis for OTC-derivater. I forordning (EU) nr. 648/2012 defineres OTC-derivater som derivater der 

handelen ikke inngås på et regulert marked eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et regulert 

marked i samsvar med artikkel 19 nr. 6 i direktiv 2004/39/EF. For å unngå huller og overlapping og sikre samsvar 

mellom forordning (EU) nr. 648/2012 og denne forordning bør kravene fastsatt i denne forordning om ikke-

diskriminerende tilgang mellom sentrale motparter og handelsplasser gjelde for derivater som handles på regulerte 

markeder eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et regulert marked i samsvar med direktiv 

2014/65/EU, og for alle finansielle instrumenter som ikke er derivater. 

40)  Det bør fastsettes krav om at handelsplasser skal gi tilgang, herunder til transaksjonsopplysninger, på gjennomsiktig og 

ikke-diskriminerende grunnlag for sentrale motparter som ønsker å cleare transaksjoner utført på en handelsplass. Dette 

bør imidlertid ikke kreve bruk av samvirkingsavtaler ved clearing av transaksjoner med derivater eller skape 

likviditetsfragmentering på en måte som kan hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte. En handelsplass 

bør nekte tilgang bare dersom visse tilgangskriterier fastsatt i tekniske reguleringsstandarder ikke er oppfylt. Når det 

gjelder børshandlede derivater, ville det være urimelig å kreve at mindre handelsplasser, særlig slike som har nær 

forbindelse til sentrale motparter, umiddelbart oppfyller kravene om ikke-diskriminerende tilgang dersom de ennå ikke 

har tilegnet seg den tekniske kapasiteten som kreves for å konkurrere på like vilkår med størsteparten av markedet for 

infrastruktur etter handel. Derfor bør handelsplasser under den relevante terskelen ha mulighet til å velge at de selv, og 

dermed også deres tilknyttede sentrale motparter, skal unntas fra kravene om ikke-diskriminerende tilgang med hensyn 

til børshandlede derivater i en periode på 30 måneder, med mulighet for påfølgende forlengelse. Dersom en handelsplass 

velger å bli unntatt, bør den imidlertid ikke benytte retten til tilgang til en sentral motpart i henhold til denne forordning 

så lenge unntaket gjelder. 

Videre bør ingen sentral motpart med nær forbindelse til denne handelsplassen kunne benytte retten til tilgang til en 

handelsplass i henhold til denne forordning så lenge unntaket gjelder. Forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter at i 

tilfeller der kommersielle rettigheter og immaterialrettigheter gjelder finansielle tjenester knyttet til derivatkontrakter, 

bør det være lisenser tilgjengelig på vilkår som står i forhold til formålet, og som er rettferdige, rimelige og ikke-

diskriminerende. Derfor bør sentrale motparter og andre handelsplasser på vilkår som står i forhold til formålet, og som 

er rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende, ha tilgang til lisenser for og opplysninger om referanseverdiene som 

brukes for å fastsette verdien av finansielle instrumenter, og lisensen bør gis på rimelige forretningsvilkår. Når en ny 

referanseverdi utvikles etter at denne forordning har trådt i kraft, bør lisensplikten inntre 30 måneder etter at handelen 

med et finansielt instrument som viser til samme referanseverdi, begynte, eller det ble opptatt til handel, uten at dette 

påvirker anvendelsen av konkurransereglene. Tilgang til lisenser er avgjørende for å lette tilgangen mellom 

handelsplasser og sentrale motparter i henhold til artikkel 35 og 36 ettersom lisensavtaler ellers fortsatt kunne ha hindret 

tilgangen mellom handelsplasser og sentrale motparter som de har anmodet om tilgang til. 

Hensikten med å fjerne hindringer og få slutt på diskriminerende praksis er å øke konkurransen i forbindelse med 

clearing av og handel med finansielle instrumenter for å redusere investerings- og lånekostnadene, fjerne kilder til 

ineffektivitet og fremme nyskaping på markedene i Unionen. Kommisjonen bør fortsatt nøye overvåke utviklingen av 

infrastrukturen etter handel og bør om nødvendig intervenere for å hindre at det oppstår konkurransevridning på det 

indre marked, særlig der tilgang til infrastruktur eller til referanseverdier er nektet i strid med artikkel 101 eller 102 i 

TEUV. Lisensavgiftene i henhold til denne forordning bør ikke påvirke den generelle plikten eiere av referanseverdier 

har i henhold til Unionens konkurranserett, og særlig i henhold til artikkel 101 og 102 i TEUV, med hensyn til 

referanseverdier som er nødvendige for å komme inn på et nytt marked. Tillatelse fra vedkommende myndigheter til 

ikke å anvende retten til tilgang i overgangsperioder, utgjør ingen godkjenning eller endring av en godkjenning. 

41)  Tjenester som ytes av tredjestatsforetak i Unionen, er underlagt nasjonale ordninger og krav. Det er store forskjeller 

mellom disse ordningene, og foretak som er godkjent i samsvar med dem, har ikke adgang til å yte tjenester eller 

etableringsrett i andre medlemsstater enn der de er etablert. Det bør innføres felles rammeregler på EU-plan. Denne 

ordningen bør harmonisere dagens fragmenterte regelverk, sørge for rettssikkerhet for og ensartet behandling av 

tredjestatsforetak som etablerer seg i Unionen, sikre at Kommisjonen har vurdert tredjestatenes rammer for tilsyn og god 

forretningsskikk som faktisk likeverdige, samt sikre et sammenlignbart vernenivå for kunder i Unionen som mottar 

tjenester fra tredjestatsforetak.  
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Ved anvendelsen av ordningen bør Kommisjonen og medlemsstatene prioritere de områdene som omfattes av 

forpliktelsene inngått på G20-toppmøtet, og avtalene med Unionens største handelspartnere, og de bør ta hensyn til den 

sentrale rollen som Unionen spiller på finansmarkedene verden over, og sikre at anvendelsen av krav fra tredjestater 

verken hindrer Unionens investorer og utstedere i å investere i og skaffe finansiering fra tredjestater eller investorer og 

utstedere fra tredjestater i å investere i, reise kapital i eller motta andre finansielle tjenester på EU-markedet, med 

mindre dette er nødvendig for tilsynsformål og bygger på objektive fakta. Når Kommisjonen foretar sin vurdering, bør 

den ta hensyn til Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdets (IOSCO) mål og 

prinsipper for regulering på verdipapirområdet og dens anbefalinger, med IOSCOs endringer og tolkning. 

Dersom det ikke er mulig å fastslå at det foreligger faktisk likeverdighet, forblir tredjestatsforetaks tjenesteyting i 

Unionen underlagt de nasjonale ordningene. Kommisjonen bør selv ta initiativ til å innlede likeverdighetsvurderingene. 

Medlemsstatene bør kunne melde sin interesse for at Kommisjonen skal gjennomføre en likeverdighetsvurdering av en 

eller flere tredjestater, uten at Kommisjonen dermed er forpliktet til å gjennomføre likeverdighetsvurderingen. 

Likeverdighetsvurderingen bør være resultatbasert og bedømme i hvilken grad den berørte tredjestats rammeregler for 

regulering og tilsyn oppnår en likeverdig og tilfredsstillende reguleringsvirkning, og i hvilken grad de oppnår de samme 

målene som unionsretten. Når Kommisjonen innleder disse likeverdighetsvurderingene, bør den kunne prioritere 

mellom jurisdiksjonene i tredjestater, idet det tas hensyn til hvor viktig resultatet av vurderingen er for foretak og kunder 

i Unionen, om det foreligger tilsyns- og samarbeidsavtaler mellom tredjestaten og medlemsstatene, om det foreligger et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av verdipapirforetak som har tillatelse i henhold til utenlandske 

rettsordener, samt om tredjestaten er interessert i og villig til å delta i likeverdighetsvurderingen. Kommisjonen bør 

overvåke alle betydelige endringer i tredjestatens rammeregler for regulering og tilsyn og ved behov ta beslutningen om 

likeverdighet opp til ny vurdering. 

42)  I henhold til denne forordning bør tjenesteyting uten filialer begrenses til kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder. 

Slik yting bør registreres hos ESMA og underlegges tilsyn i tredjestaten. Det bør finnes forsvarlige samarbeidsordninger 

mellom ESMA og vedkommende myndigheter i tredjestaten. 

43)  De bestemmelsene i denne forordning som regulerer tredjestatsforetaks tjenesteyting eller utøvelse av virksomhet, bør 

ikke påvirke den muligheten personer etablert i Unionen har til på eget initiativ å motta investeringstjenester fra et 

tredjestatsforetak, eller som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner i Unionen har til på eget initiativ å motta 

investeringstjenester eller -virksomhet fra et tredjestatsforetak, eller som en kunde har til på eget initiativ å motta 

investeringstjenester fra et tredjestatsforetak med medvirkning fra en slik kredittinstitusjon eller et slikt verdipapir-

foretak. Når et tredjestatsforetak yter tjenester til en person etablert i Unionen på dennes eget initiativ, bør tjenestene 

ikke anses som ytt på Unionens territorium. Når et tredjestatsforetak oppsøker kunder eller potensielle kunder i 

Unionen, eller markedsfører eller reklamerer for investeringstjenester eller -virksomhet sammen med tilleggstjenester i 

Unionen, bør dette ikke betraktes som tjenester som ytes på kundens eget initiativ. 

44)  Når det gjelder anerkjennelse av tredjestatsforetak, og i samsvar med Unionens internasjonale forpliktelser i henhold til 

avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, herunder Generalavtalen om handel med tjenester, bør 

beslutninger om fastsettelse av at tredjestaters rammeregler for regulering og tilsyn er likeverdige med Unionens, treffes 

bare dersom tredjestatens rettslige og tilsynsmessige ramme fastsetter et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av 

verdipapirforetak som har tillatelse i henhold til utenlandske rettsordener, i samsvar med blant annet de allmenne 

målene og standardene for regulering som G20 fastsatte i september 2009, og som er å bedre gjennomsiktigheten i 

derivatmarkedene, redusere systemrisiko og verne mot markedsmisbruk. Et slikt system bør anses som likeverdig 

dersom det sikrer at resultatet av de gjeldende rammereglene i det vesentlige svarer til Unionens krav, og det bør anses 

som effektivt dersom disse reglene anvendes på en ensartet måte. 

45)  Det har forekommet ulike former for bedrageri på annenhåndsspotmarkedet for utslippskvoter, noe som kan undergrave 

tilliten til ordningen for handel med utslippskvoter opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1), og 

det treffes tiltak for å styrke systemet med registre over EUs utslippskvoter og vilkårene for å åpne en konto for handel 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).  
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med slike utslippskvoter. For å styrke disse markedenes integritet og sikre at de virker effektivt, herunder et omfattende 

tilsyn med handelsvirksomheten, bør tiltakene truffet i henhold til direktiv 2003/87/EF utfylles ved å legge utslipps-

kvoter helt inn under virkeområdet for denne forordning og direktiv 2014/65/EU samt europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 596/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU(2), ved å klassifisere dem som 

finansielle instrumenter. 

46)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV. Det bør særlig 

vedtas delegerte rettsakter om utvidelse av virkeområdet for visse bestemmelser i denne forordning til sentralbanker i 

tredjestater, nærmere opplysninger om definisjoner, særlige kostnadsrelaterte bestemmelser som gjelder til-

gjengeligheten av markedsdata, tilgang til pristilbud, ved eller under hvilke størrelser et foretak skal utføre transaksjoner 

med enhver annen kunde som et pristilbud er tilgjengelig for, porteføljekomprimering og fastsettelse av vilkårene for at 

tiltak truffet av ESMA, EBA eller vedkommende myndigheter, kan være berettiget dersom det foreligger et alvorlig 

problem knyttet til investorvern, eller en trussel mot investorvernet, mot finansmarkedenes eller varemarkedenes 

ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, ESMAs myndighet 

med hensyn til posisjonshåndtering, forlengelse av overgangsperioden i henhold til artikkel 35 nr. 5 i denne forordning 

for et visst tidsrom og om unntaket fra virkeområdet for visse bestemmelser i denne forordning for børshandlede 

derivater i et visst tidsrom. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, sikre at de 

berørte dokumenter oversendes samtidig, i rett tid og på en egnet måte til Europaparlamentet og Rådet. 

47)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

med hensyn til beslutningen om likeverdighet for tredjestaters rettslige og tilsynsmessige rammer for tjenester som ytes 

av tredjestatsforetak eller handelsplasser i tredjestater, for å avgjøre om de er kvalifisert til å være handelsplass for 

derivater som er underlagt handelsplikten, og med hensyn til tilgang for sentrale motparter og handelsplasser etablert i 

tredjestater til handelsplasser og sentrale motparter etablert i Unionen. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

48)  Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette ensartede krav for finansielle instrumenter med hensyn til 

offentliggjøring av opplysninger om handel, rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter, handel med 

derivater og aksjer på organiserte handelsplasser, ikke-diskriminerende tilgang til sentrale motparter og handelsplasser 

og til referanseverdier, myndighet med hensyn til produktintervensjon og med hensyn til posisjonshåndtering og 

posisjonsgrenser og tredjestatsforetaks yting av investeringstjenester eller -virksomhet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 

av medlemsstatene ettersom det, selv om nasjonale vedkommende myndigheter har bedre forutsetninger for å overvåke 

markedsutviklingen, bare er mulig å forstå den samlede virkningen av problemene knyttet til gjennomsiktighet i 

forbindelse med handel, transaksjonsrapportering, derivathandel og forbud mot produkter og praksis på unionsplan, men 

snarere, på grunn av sitt omfang og sine virkninger, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

49)  Ingen tiltak som treffes av en vedkommende myndighet eller av ESMA ved utførelsen av deres oppgaver, bør direkte 

eller indirekte diskriminere en medlemsstat eller gruppe av medlemsstater som sted for yting av investeringstjenester og 

-virksomhet i noen valuta. Ingen tiltak som treffes av EBA ved utførelsen av dens oppgaver, bør direkte eller indirekte 

diskriminere en medlemsstat eller gruppe av medlemsstater. 

50)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre tilstrekkelig vern av innskytere, investorer og forbrukere i hele 

Unionen. ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være hensiktsmessig å gi denne 

myndigheten i oppgave å utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, med 

sikte på framlegging for Kommisjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU av 15. mai 2014 om strafferettslige sanksjoner for markedsmisbruk (markedsmisbruks-

direktivet) (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 179).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).  
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51)  Kommisjonen bør vedta utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ESMA utarbeider om de nærmere vilkårene 

for kravene om gjennomsiktighet for handel, om tiltak som gjennomføres som et ledd i penge- eller valutapolitikk eller 

politikk for finansiell stabilitet, og de typene transaksjoner som berøres i henhold til denne forordning, om nærmere 

vilkår for unntak fra kravene om gjennomsiktighet før handel, om ordninger for å utsette offentliggjøring etter handel, 

om plikten til å gjøre opplysningene før og etter handel tilgjengelige hver for seg, om kriteriene for anvendelse av 

kravene om gjennomsiktighet før handel på systematiske internaliserere, om verdipapirforetaks offentliggjøring etter 

handel, om innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger med henblikk på beregninger i forbindelse 

med gjennomsiktighet samt andre beregninger, om transaksjoner som ikke bidrar til prisdannelsesprosessen, om 

ordreopplysninger som skal bevares, om transaksjonsrapportenes innhold og spesifikasjoner, om innhold og 

spesifikasjoner for referansedata for finansielle instrumenter, om de typene kontrakter som har en direkte, betydelig og 

forutsigbar virkning i Unionen, og de tilfellene der handelsplikten for derivater er nødvendig, om kravene om at 

systemer og framgangsmåter skal sikre at transaksjoner med clearede derivater sendes inn og godkjennes for clearing, 

om spesifisering av ulike ordninger for indirekte clearingtjenester, om derivater som omfattes av et krav om handel på 

organiserte handelsplasser, om ikke-diskriminerende tilgang til en sentral motpart og til en handelsplass, om ikke-

diskriminerende tilgang til og lisensplikt for referanseverdier og om de opplysningene som et tredjestatsforetak bør 

framlegge for ESMA når det søker om registrering. Kommisjonen bør vedta disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

52)  I artikkel 95 i direktiv 2014/65/EU er det fastsatt en overgangsbestemmelse om unntak for visse C6-energiderivat-

kontrakter. De tekniske standardene som spesifiserer clearingplikten, og som ESMA har utarbeidet i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012, bør derfor ta hensyn til dette og ikke innføre clearingplikt for 

derivatkontrakter som senere vil bli omfattet av overgangsbestemmelsen om unntak for C6-energiderivatkontrakter. 

53)  Anvendelsen av kravene i denne forordning bør utsettes for å kunne tilpasses anvendelsen av de innarbeidede 

bestemmelsene i det omarbeidede direktivet og for å fastsette alle viktige gjennomføringstiltak. Hele regelverkspakken 

bør altså komme til anvendelse på samme tidspunkt. Anvendelsen av myndigheten til å vedta gjennomføringstiltak bør 

imidlertid ikke utsettes ettersom det så snart som mulig bør treffes tiltak for å utarbeide og vedta nevnte 

gjennomføringstiltak. 

54)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til vern av personopplysninger (artikkel 8), frihet til 

å drive næringsvirksomhet (artikkel 16), retten til forbrukervern (artikkel 38), retten til effektiv klageadgang og 

rettferdig rettergang (artikkel 47) og retten til ikke å bli domfelt eller straffet to ganger for samme straffbare handling 

(artikkel 50), og må anvendes i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

55)  EUs datatilsynsorgan har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga en 

uttalelse 10. februar 2012(1) . 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FO RMÅL, VIRKEO MRÅDE O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I denne forordning fastsettes ensartede krav med hensyn til følgende: 

a)  offentliggjøring av opplysninger om handel, 

b)  rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter,  

  

(1) EUT C 147 av 25.5.2012, s. 1. 
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c)  handel med derivater på organiserte handelsplasser, 

d)  ikke-diskriminerende tilgang til clearing og til handel med referanseverdier, 

e)  vedkommende myndigheters, ESMAs og EBAs myndighet med hensyn til produktintervensjon og ESMAs myndighet med 

hensyn til kontroll av posisjonshåndtering og posisjonsgrenser, 

f)  investeringstjenester som ytes eller investeringsvirksomhet som utøves av tredjestatsforetak, etter en beslutning om 

likeverdighet truffet av Kommisjonen, enten de har filialer eller ikke. 

2.  Denne forordning får anvendelse på verdipapirforetak med tillatelse i henhold til direktiv 2014/65/EU og kredit-

tinstitusjoner med tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) når de yter investeringstjenester 

og/eller utøver investeringsvirksomhet, og på markedsoperatører, herunder alle handelsplasser de driver. 

3.  Avdeling V i denne forordning får også anvendelse på alle finansielle motparter i henhold til artikkel 2 nr. 8 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 og på alle ikke-finansielle motparter som omfattes av artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

4.  Avdeling VI i denne forordning får også anvendelse på sentrale motparter og personer med eiendomsrett til 

referanseverdier. 

5.  Avdeling VIII i denne forordning får anvendelse på tredjestatsforetak som yter investeringstjenester eller utøver 

investeringsvirksomhet i Unionen etter en beslutning om likeverdighet truffet av Kommisjonen, enten de har filialer eller ikke. 

6.  Artikkel 8, 10, 18 og 21 får ikke anvendelse på regulerte markeder, markedsoperatører og verdipapirforetak når motparten 

i transaksjonen er medlem av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), transaksjonen gjennomføres som et ledd i penge- 

eller valutapolitikk eller politikk for finansiell stabilitet som medlemmet av ESSB har lovlig rett til å føre, og medlemmet på 

forhånd har underrettet motparten om at transaksjonen er omfattet av unntak. 

7.  Nr. 6 får ikke anvendelse på transaksjoner som gjennomføres av et medlem av ESSB innenfor rammen av vedkommendes 

investeringsvirksomhet. 

8.  ESMA skal i nært samarbeid med ESSB utarbeide utkast t il tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilke 

tiltak som kan gjennomføres som et ledd i penge- eller valutapolitikken eller politikken for finansiell stabilitet, og hvilke typer 

transaksjoner nr. 6 og 7 får anvendelse på. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 for å utvide virkeområdet for nr. 6 

til andre sentralbanker.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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For dette formål skal Kommisjonen innen 1. juni 2015 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering 

av hvordan sentralbanker i tredjestater, som for dette nummers formål omfatter Den internasjonale oppgjørsbank, behandler 

transaksjoner. Rapporten skal omfatte en analyse av deres lovfestede oppgaver og handelsvolumer i Unionen. Rapporten skal 

a)  identifisere hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse i de berørte tredjestatene når det gjelder lovfestede krav om 

offentliggjøring av sentralbankens transaksjoner, herunder transaksjoner gjennomført av medlemmer av ESSB i nevnte 

tredjestater, og 

b)  vurdere den mulige virkningen som lovfestede krav om offentliggjøring i Unionen kan ha på transaksjoner som gjennom-

føres av tredjestaters sentralbanker. 

Dersom rapporten konkluderer med at unntaket fastsatt i nr. 6 er nødvendig når det gjelder transaksjoner der motparten er en 

tredjestats sentralbank som gjennomfører penge- eller valutapolitikk eller politikk for finansiell stabilitet, skal Kommisjonen 

påse at unntaket får anvendelse på nevnte tredjestats sentralbank. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med: 

1) «verdipapirforetak» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/65/EU, 

2) «investeringstjenester og -virksomhet» investeringstjenester og -virksomhet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i 

direktiv 2014/65/EU, 

3) «tilleggstjenester» tilleggstjenester som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 3 i direktiv 2014/65/EU, 

4) «utførelse av ordrer på vegne av kunder» utførelse av ordrer på vegne av kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 5 i 

direktiv 2014/65/EU, 

5) «handel for egen regning» handel for egen regning som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 6 i direktiv 2014/65/EU, 

6) «prisstiller» en prisstiller som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2014/65/EU, 

7) «kunde» en kunde som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 9 i direktiv 2014/65/EU, 

8) «profesjonell kunde» en profesjonell kunde som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10 i direktiv 2014/65/EU, 

9) «finansielt instrument» et finansielt instrument som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i direktiv 2014/65/EU, 

10) «markedsoperatør» en markedsoperatør som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i direktiv 2014/65/EU, 

11) «multilateralt system» et multilateralt system som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 19 i direktiv 2014/65/EU, 

12) «systematisk internaliserer» en systematisk internaliserer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU,  
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13) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU, 

14) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i 

direktiv 2014/65/EU, 

15) «organisert handelsfasilitet» eller «OHF» en organisert handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 23 i direktiv 

2014/65/EU, 

16) «handelsplass» en handelsplass som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU, 

17) «likvid marked» 

a)  med hensyn til artikkel 9, 11 og 18, et marked for et finansielt instrument eller en klasse av finansielle instrumenter 

som det til enhver tid finnes beredte og villige kjøpere og selgere til, og der markedet vurderes i samsvar med følgende 

kriterier, idet det tas hensyn til de særlige markedsstrukturene for det særskilte finansielle instrumentet eller den 

særskilte klassen av finansielle instrumenter: 

i)  den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten og -størrelsen under ulike markedsvilkår, idet det tas hensyn til 

produktenes art og livssyklus i den berørte klassen av finansielle instrumenter, 

ii)  antallet og typen markedsdeltakere, herunder forholdet mellom antallet markedsdeltakere og antallet finansielle 

instrumenter som handles når det gjelder et visst produkt, 

iii)  gjennomsnittlig kjøpskurs-salgskurs-differanse, dersom slike opplysninger er tilgjengelige, 

b)  med hensyn til artikkel 4, 5 og 14, et marked for et finansielt instrument som handles daglig, der markedet vurderes i 

samsvar med følgende kriterier: 

i)  det finansielle instrumentets frie flyt, 

ii)  gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner med nevnte finansielle instrumenter, 

iii)  gjennomsnittlig daglig omsetning for nevnte finansielle instrumenter, 

18) «vedkommende myndighet» vedkommende myndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i direktiv 2014/65/EU, 

19) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 575/2013(1), 

20) «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 30 i direktiv 2014/65/EU, 

21) «nære forbindelser» nære forbindelser som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 35 i direktiv 2014/65/EU, 

22) «ledelsesorgan» et ledelsesorgan som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 36 i direktiv 2014/65/EU,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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23) «strukturert innskudd» et strukturert innskudd som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 43 i direktiv 2014/65/EU, 

24) «omsettelige verdipapirer» omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 i direktiv 2014/65/EU, 

25) «depotbevis» depotbevis som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 45 i direktiv 2014/65/EU, 

26) «børshandlet fond» et børshandlet fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i direktiv 2014/65/EU, 

27) «sertifikater» verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, og som, dersom utsteder tilbakebetaler investeringen, 

rangeres over aksjer, men under usikrede obligasjonsinstrumenter og andre lignende instrumenter, 

28) «strukturerte finansielle produkter» verdipapirer som er opprettet for å verdipapirisere og overføre kredittrisiko forbundet 

med en gruppe av finansielle eiendeler, og som gir verdipapirinnehaveren rett til å motta regelmessige utbetalinger som 

avhenger av kontantstrømmen fra de underliggende eiendelene, 

29) «derivater» finansielle instrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU og nevnt i 

avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I, 

30) «varederivater» finansielle instrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU som er 

knyttet til en vare eller et underliggende instrument som nevnt i avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU eller i 

nr. 5, 6, 7 og 10 i avsnitt C i vedlegg I, 

31) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

32) «børshandlet derivat» et derivat som omsettes på et regulert marked eller på et marked i en tredjestat som anses som 

likeverdig med et regulert marked i samsvar med artikkel 28 i denne forordning, og som dermed ikke omfattes av 

definisjonen av et OTC-derivat som definert i artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

33) «bindende interessemarkering» en melding fra et medlem eller en deltaker til et annet medlem eller en annen deltaker i et 

handelssystem om tilgjengelige handelsinteresser, som inneholder alle de opplysningene som er nødvendige for å avtale 

en handel, 

34) «godkjent offentliggjøringsordning» en godkjent offentliggjøringsordning som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 52 i 

direktiv 2014/65/EU, 

35) «leverandør av konsolidert offentliggjøringssystem» en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 53 i direktiv 2014/65/EU, 

36) «godkjent rapporteringsordning» en godkjent rapporteringsordning som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 54 i direktiv 

2014/65/EU, 

37) «hjemstat» en hjemstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 55 i direktiv 2014/65/EU, 

38) «vertsstat» en vertsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 56 i direktiv 2014/65/EU,  
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39) «referanseverdi» en kurs, en indeks eller et tall som gjøres tilgjengelig for offentligheten eller offentliggjøres, som 

beregnes periodisk eller regelmessig ved anvendelse av en formel, eller som baseres på verdien av en eller flere 

underliggende eiendeler eller priser, herunder beregnede priser, faktiske eller beregnede rentesatser eller andre verdier 

eller resultater av undersøkelser, og som beløpet som skal betales for et finansielt instrument, eller verdien av et finansielt 

instrument, fastsettes på grunnlag av, 

40) «samvirkingsavtale» en samvirkingsavtale som definert i artikkel 2 nr. 12 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

41) «finansinstitusjon i en tredjestat» et foretak hvis hovedkontor er etablert i en tredjestat, og som i henhold til nevnte 

tredjestats lovgivning har tillatelse eller lisens til å yte tjenester eller utøve virksomhet oppført i direktiv 2013/36/EU, 

direktiv 2014/65/EU, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(3) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(4), 

42) «tredjestatsforetak» et tredjestatsforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 57 i direktiv 2014/65/EU, 

43) «energiprodukt i engrosmarkedet» energiprodukter i engrosmarkedet som definert i artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(5), 

44) «landbruksvarederivater» derivatkontrakter som gjelder produktene oppført i artikkel 1 og i del I–XX og XXIV/1 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(6), 

45) «likviditetsfragmentering» en situasjon der 

a)  deltakerne på en handelsplass ikke er i stand til å gjennomføre en transaksjon med en eller flere andre deltakere på 

handelsplassen fordi det ikke finnes clearingordninger som alle deltakerne har tilgang til, eller  

b)  et clearingmedlem eller dets kunder tvinges til å inneha sine posisjoner i et finansielt instrument i mer enn én sentral 

motpart, noe som begrenser muligheten for avregning («netting») av finansielle eksponeringer, 

46) «statspapirer» statspapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU, 

47) «porteføljekomprimering» en risikoreduserende tjeneste der to eller flere motparter helt eller delvis avslutter noen av eller 

alle de derivatene som motpartene har framlagt for at de skal inngå i porteføljekomprimeringen, og erstatter de avsluttede 

derivatene med et annet derivat hvis kombinerte nominelle verdi er mindre enn den kombinerte nominelle verdien for de 

avsluttede derivatene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EF) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruks-

produkter og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 

av 20.12.2013, s. 671). 
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2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 for å angi nærmere visse 

tekniske elementer i definisjonene fastsatt i nr. 1 for å tilpasse dem til markedsutviklingen. 

AVDELING II 

KRAV O M GJENNO MSIKTIGHET PÅ HANDELSPLASSER 

KAPITTEL 1 

Gjennomsiktighet med hensyn til egenkapitalinstrumenter 

Artikkel 3 

Krav om gjennomsiktighet før handel på handelsplasser for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre gjeldende kjøps- og salgspriser 

samt ordredybden ved de prisene som vises i deres systemer for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass. Dette kravet får også anvendelse på bindende interesse-

markeringer. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal kontinuerlig offentliggjøre disse 

opplysningene i vanlig åpningstid. 

2.  Gjennomsiktighetskravene nevnt i nr. 1 skal tilpasses de ulike typene handelssystemer, herunder ordreboksystemer eller 

pristilbudsbaserte systemer, hybridsystemer og handelssystemer med periodiske auksjoner. 

3.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal på forretningsmessig rimelige vilkår og på ikke-

diskriminerende grunnlag gi tilgang til de ordningene de anvender for å offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1, til 

verdipapirforetak som i henhold til artikkel 14 har plikt til å offentliggjøre sine pristilbud for aksjer, depotbevis, børshandlede 

fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

Artikkel 4 

Unntak for egenkapitalinstrumenter 

1.  Vedkommende myndigheter skal kunne gi markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, unntak fra 

plikten til å offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 for 

a)  systemer som kopler ordrer, basert på en handelsmetode der prisen på det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 3 nr. 1 

bestemmes på grunnlag av den handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel, eller det mest 

likvide markedet, der denne referansekursen er behørig offentliggjort og anses av markedsdeltakerne som en pålitelig 

referansekurs. Fortsatt anvendelse av unntaket skal være underlagt vilkårene fastsatt i artikkel 5, 

b)  systemer som formaliserer forhandlede transaksjoner som 

i)  utføres innenfor gjeldende volumvektet kjøpskurs-salgskurs-differanse som gjenspeiles i ordreboken eller i pris-

stillernes pristilbud på den handelsplassen som driver dette systemet, med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 5, 

ii)  er i illikvide aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle instrumenter som ikke 

omfattes av begrepet likvid marked, og som gjennomføres innenfor en viss prosentandel av en passende referansekurs, 

som er en prosentandel og en referansekurs fastsatt på forhånd av systemoperatøren, eller 

iii)  er underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris for det finansielle instrumentet, 

c)  ordrer som er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse, 

d)  ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på handelsplassen i påvente av offentliggjøring.  
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2.  Referansekursen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal bestemmes på grunnlag av en av følgende verdier: 

a)  medianpunktet mellom gjeldende kjøps- og salgspriser på den handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble 

opptatt til handel, eller på det mest likvide markedet, eller 

b)  dersom prisen nevnt i bokstav a) ikke er tilgjengelig, åpnings- eller sluttkursen på den aktuelle handelssesjonen. 

Ordrene skal bare vise til prisen nevnt i bokstav b) utenfor den aktuelle handelsstasjonens kontinuerlige handelsfase. 

3.  Dersom handelsplasser driver systemer som formaliserer forhandlede transaksjoner i samsvar med nr. 1 bokstav b) i), skal 

a)  transaksjonene utføres i samsvar med handelsplassens regler, 

b)  handelsplassen sikre at ordninger, systemer og framgangsmåter er på plass for å hindre og avdekke markedsmisbruk eller 

forsøk på markedsmisbruk i forbindelse med slike forhandlede transaksjoner, i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 596/2014, 

c)  handelsplassen innføre, opprettholde og gjennomføre systemer for å avdekke alle forsøk på å utnytte unntaket for å omgå 

andre krav i denne forordning eller i direktiv 2014/65/EU og rapportere slike forsøk til vedkommende myndighet. 

Dersom en vedkommende myndighet gir et unntak i henhold t il nr. 1 bokstav b) i) eller iii), skal nevnte vedkommende 

myndighet overvåke hvordan handelsplassen anvender unntaket, for å forvisse seg om at vilkårene for anvendelse av unntaket 

blir overholdt. 

4.  Før det gis unntak i samsvar med nr. 1 skal vedkommende myndigheter underrette ESMA og andre vedkommende 

myndigheter om hvordan det enkelte unntak er planlagt anvendt, og framlegge en forklaring på dets virkemåte, herunder 

opplysninger om den handelsplassen der referansekursen nevnt i nr. 1 bokstav a) er fast satt. Underretning om at myndigheten 

har til hensikt å gi unntak, skal gis minst fire måneder før det er planlagt å tre i kraft. Innen to måneder etter at underretningen 

er mottatt, skal ESMA avgi en ikke-bindende uttalelse til vedkommende myndighet med en vurdering av i hvilken grad 

unntaket er forenlig med kravene som er fastsatt i nr. 1 og nærmere beskrevet i den tekniske reguleringsstandarden som er 

vedtatt i henhold til nr. 6. Dersom vedkommende myndighet gir et unntak, og en vedkommende myndighet i en annen 

medlemsstat er uenig, kan sistnevnte vedkommende myndighet vise saken tilbake til ESMA, som kan handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA skal overvåke hvordan unntakene blir 

anvendt og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen om hvordan de anvendes i praksis. 

5.  En vedkommende myndighet kan, enten på eget initiativ eller på anmodning fra en annen vedkommende myndighet, 

tilbakekalle et unntak som er gitt i henhold til nr. 1, som angitt i nr. 6, dersom den fastslår at unntaket anvendes på en måte som 

avviker fra dets opprinnelige formål, eller dersom den anser at unntaket anvendes for å omgå kravene fastsatt i denne artikkel. 

Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om slik tilbakekalling og gi en 

fullstendig begrunnelse for sin beslutning. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende: 

a)  de kjøps- og salgsprisene, eller pristilbudene fra utpekte p risstillere, og ordredybden ved disse prisene, som skal 

offentliggjøres for hver klasse av finansielle instrumenter som er berørt i henhold til artikkel 3 nr. 1, idet det tas hensyn til 

den nødvendige tilpasningen til ulike typer handelssystemer som nevnt i artikkel 3 nr. 2,  
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b)  det mest likvide markedet for finansielle instrumenter i henhold til nr. 1 bokstav a), 

c)  de særlige egenskapene ved en forhandlet transaksjon når det gjelder de ulike måtene et medlem eller en deltaker på en 

handelsplass kan utføre en forhandlet transaksjon på, 

d)  de forhandlede transaksjonene som ikke bidrar til prisdannelsen, og som omfattes av unntaket i henhold til nr. 1 bokstav b) 

iii), 

e)  størrelsen på ordrer som er av stort omfang, og typen av og minstestørrelsen på ordrer som holdes i et ordrehåndterings-

system på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, som i henhold til nr. 1 kan unntas fra kravet om offentliggjøring av 

opplysninger før handel, for hver klasse av finansielle instrumenter som er berørt. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

7.  Unntak som vedkommende myndigheter har gitt i henhold til artikkel 29 nr. 2 og artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF 

og artikkel 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 1287/2006 før 3. januar 2017, skal gjennomgås av ESMA innen 3. januar 2019. 

ESMA skal avgi en uttalelse til vedkommende myndighet med en vurdering av i hvilken grad hvert av unntakene fortsatt er 

forenlig med kravene fastsatt i denne forordning og eventuelle delegerte rettsakter og tekniske reguleringsstandarder som er 

vedtatt på grunnlag av denne forordning. 

Artikkel 5 

Volumbegrensningsordning 

1.  For å sikre at anvendelsen av unntak fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) ikke utilbørlig 

skader prisdannelsen, skal følgende begrensninger gjelde for handel innenfor rammen av disse unntakene: 

a)  Prosentandelen handel med et finansielt instrument som finner sted på en handelsplass innenfor rammen av disse 

unntakene, skal være begrenset til 4 % av det samlede handelsvolumet for nevnte finansielle instrument på samtlige 

handelsplasser i Unionen i de foregående tolv månedene. 

b)  Den samlede handelen med et finansielt instrument som finner sted i Unionen innenfor rammen av disse unntakene, skal 

være begrenset til 8 % av det samlede handelsvolumet for nevnte finansielle instrument på samtlige handelsplasser i 

Unionen i de foregående tolv månedene. 

Denne volumbegrensningsordningen kommer ikke til anvendelse på forhandlede transaksjoner med en aksje, et depotbevis, et 

børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument som det ikke finnes et likvid marked for i henhold til 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b), og som gjennomføres innenfor en viss prosentandel av en passende referansekurs i henhold 

til artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii), og heller ikke på forhandlede transaksjoner som er underlagt andre vilkår enn gjeldende 

markedspris for det finansielle instrumentet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) iii). 

2.  Dersom prosentandelen av handelen med et finansielt instrument på en handelsplass innenfor rammen av unntakene har 

overskredet grensen nevnt i nr. 1 bokstav a), skal den vedkommende myndighet som har gitt handelsplassen tillatelse til å 

anvende unntakene, innen to virkedager oppheve retten til å anvende dem på denne handelsplassen for nevnte finansielle 

instrument i en periode på seks måneder på grunnlag av de opplysningene ESMA har offentliggjort som nevnt i nr. 4. 

3.  Dersom prosentandelen av handelen med et finansielt instrument som har funnet sted innenfor rammen av unntakene på 

samtlige handelsplasser i Unionen, har overskredet grensen nevnt i nr. 1 bokstav b), skal alle vedkommende myndigheter innen 

to virkedager oppheve retten til å anvende disse unntakene i hele Unionen i en periode på seks måneder.   
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4.  ESMA skal innen fem virkedager før utløpet av hver kalendermåned offentliggjøre det samlede handelsvolumet i Unionen 

for hvert finansielt instrument i de foregående tolv månedene, prosentandelen av handelen med et finansielt instrument i hele 

Unionen innenfor rammen av unntakene og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene samt den metoden som er brukt 

for å utlede disse prosentandelene. 

5.  Dersom det framgår av rapporten nevnt i nr. 4 at det finnes en eller flere handelsplasser der handelen med finansielle 

instrumenter innenfor rammen av unntakene har overskredet 3,75 % av samlet handelsvolum i Unionen for nevnte finansielle 

instrument, basert på handelen i de foregående tolv månedene, skal ESMA offentliggjøre en tilleggsrapport innen fem 

virkedager etter den 15. dagen i den kalendermåneden da rapporten nevnt i nr. 4 ble offentliggjort. Denne rapporten skal 

inneholde opplysningene angitt i nr. 4 med hensyn til de finansielle instrumentene som har overskredet grensen på 3,75 %. 

6.  Dersom det framgår av rapporten nevnt i nr. 4 at den samlede handelen i Unionen med et finansielt instrument innenfor 

rammen av disse unntakene har overskredet 7,75 % av samlet totalt handelsvolum i Unionen for nevnte finansielle instrument, 

basert på handelen i de foregående tolv månedene, skal ESMA offentliggjøre en tilleggsrapport innen fem virkedager etter den 

15. dagen i den kalendermåneden da rapporten nevnt i nr. 4 ble offentliggjort. Denne rapporten skal inneholde opplysningene 

angitt i nr. 4 med hensyn til de finansielle instrumentene som har overskredet grensen på 7,75 %. 

7.  For å sikre et pålitelig grunnlag for å overvåke handelen som finner sted innenfor rammen av disse unntakene, og for å 

fastslå om grensene nevnt i nr. 1 har blitt overskredet, skal handelsplassoperatører være forpliktet til å ha systemer og 

framgangsmåter på plass for å 

a)  kunne identifisere alle handler som har funnet sted på denne handelsplassen innenfor rammen av disse unntakene, og 

b)  sikre at de ikke under noen omstendigheter overskrider den prosentandelen av handelen som er tillatt innenfor rammen av 

unntakene nevnt i nr. 1 bokstav a). 

8.  Perioden som ESMA skal offentliggjøre handelsopplysninger for, og der handelen med et finansielt instrument innenfor 

rammen av unntakene skal overvåkes, skal begynne 3. januar 2016. Med forbehold for artikkel 4 nr. 5 skal vedkommende 

myndigheter ha myndighet til midlertidig å oppheve anvendelsen av unntakene fra og med den dag denne forordning kommer 

til anvendelse, og deretter på månedlig basis. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilken metode, herunder merking av 

transaksjoner, ESMA anvender for å sammenstille, beregne og offentliggjøre transaksjonsopplysningene, i samsvar med nr. 4, 

for å oppnå nøyaktige målinger av samlet handelsvolum per finansielt instrument og prosentandelene av handelen som 

anvender nevnte unntak i hele Unionen og per handelsplass. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 6 

Krav om gjennomsiktighet etter handel på handelsplasser for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, se rtifikater og 

andre lignende finansielle instrumenter 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre pris, volum og tidspunkt for 

transaksjoner som utføres med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter på 

handelsplassen. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre alle opplysninger om 

slike transaksjoner så nær sanntid som teknisk mulig.  
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2.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal på forretningsmessig rimelige vilkår og på ikke-

diskriminerende grunnlag gi tilgang til de ordningene de anvender for å offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, til verdipapirforetak som i henhold til artikkel 20 har plikt til å offentliggjøre nærmere opplysninger om sine 

transaksjoner med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter.  

Artikkel 7 

Tillatelse til utsatt offentliggjøring 

1.  Vedkommende myndigheter skal kunne gi markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, tillatelse 

til å utsette offentliggjøringen av opplysningene om transaksjoner på grunnlag av type eller størrelse. 

Særlig kan vedkommende myndigheter tillate utsatt offentliggjøring i forbindelse med transaksjoner som er av stort omfang 

sammenlignet med normal markedsstørrelse for nevnte aksje, depotbevis, børshandlede fond, sertifikat eller lignende finansielt 

instrument eller nevnte klasse av aksjer, depotbeviser, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle 

instrumenter. 

Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal innhente vedkommende myndighets forhånds -

godkjenning av de foreslåtte ordningene for utsettelse av offentliggjøring av handler, og skal underrette markedsdeltakere og 

offentligheten om disse ordningene på en tydelig måte. ESMA skal overvåke anvendelsen av ordningene for utsettelse av 

offentliggjøring av handler og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen om hvordan de anvendes i praksis. 

Dersom en vedkommende myndighet tillater at offentliggjøring utsettes, og en vedkommende myndighet i en annen 

medlemsstat er uenig i utsettelsen eller i den faktiske anvendelsen av tillatelsen som er gitt, kan denne vedkommende 

myndighet vise saken tilbake til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende på en slik måte at det er mulig å 

offentliggjøre opplysningene i henhold til artikkel 64 i direktiv 2014/65/EU: 

a)  nærmere opplysninger om transaksjoner som verdipapirforetak, herunder systematiske internaliserere, samt markeds-

operatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre for hver klasse av finansielle instrumenter 

som er berørt i henhold til artikkel 6 nr. 1, herunder identifikatorer for de ulike typene transaksjoner som offentliggjøres i 

henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 20, idet det skilles mellom dem som bestemmes av faktorer som hovedsakelig er 

knyttet til de finansielle instrumentenes verdi, og dem som bestemmes av andre faktorer, 

b)  den tidsfristen som kan anses som forenlig med kravet om offentliggjøring så nær sanntid som mulig, herunder når 

transaksjonene utføres utenfor markedenes vanlige åpningstid, 

c)  vilkårene for å gi verdipapirforetak, herunder systematiske internaliserere, samt markedsoperatører og verdipapirforetak 

som driver en handelsplass, tillatelse til utsatt offentliggjøring av opplysningene om transaksjoner for hver berørt klasse av 

finansielle instrumenter i henhold til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 20 nr. 1, 

d)  kriteriene som skal anvendes for å bestemme for hvilke transaksjoner det på grunnlag av størrelse eller type, herunder 

likviditetsprofil, for hver aksje, hvert depotbevis, hvert børshandlede fond, hvert sertifikat eller annet lignende finansielt 

instrument, er tillatt å utsette offentliggjøringen, for hver klasse av finansielle instrumenter som er berørt. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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KAPITTEL 2 

Gjennomsiktighet med hensyn til andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter 

Artikkel 8 

Krav om gjennomsiktighet før handel på handelsplasser for obligasjoner, strukturerte  finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre gjeldende kjøps- og salgspriser 

samt ordredybden ved de prisene som vises i deres systemer for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter 

og derivater som handles på en handelsplass. Dette kravet får også anvendelse på bindende interessemarkeringer. Markeds-

operatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal kontinuerlig offentliggjøre disse opplysningene i vanlig 

åpningstid. Denne offentliggjøringsplikten gjelder ikke ikke-finansielle motparters derivattransaksjoner som på en objektivt 

målbar måte reduserer risikoene som er direkte knyttet til den ikke-finansielle motpartens eller nevnte konserns forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering. 

2.  Gjennomsiktighetskravene nevnt i nr. 1 skal tilpasses de ulike typene handelssystemer, herunder ordreboksystemer eller 

pristilbudsbaserte systemer, hybridsystemer, handelssystemer med periodiske auksjoner og talebaserte handelssystemer. 

3.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal på forretningsmessig rimelige vilkår og på ikke-

diskriminerende grunnlag gi tilgang til de ordningene de anvender for å offent liggjøre opplysningene nevnt i nr. 1, til 

verdipapirforetak som i henhold til artikkel 18 har plikt til å offentliggjøre sine pristilbud for obligasjoner, strukturerte 

finansielle produkter, utslippskvoter og derivater. 

4.  Dersom unntak gis i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav b), skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, før handel offentliggjøre minst veiledende kjøps- og salgspriser som ligger nær de prisene som vises for 

handelsinteresser i deres systemer for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles 

på en handelsplass. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal kontinuerlig offentliggjøre disse 

opplysningene elektronisk i vanlig åpningstid. Ordningene skal sikre at opplysningene framlegges på forretningsmessig 

rimelige vilkår og på ikke-diskriminerende grunnlag. 

Artikkel 9 

Unntak for andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter 

1.  Vedkommende myndigheter skal kunne gi markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, unntak fra 

plikten til å offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1 for 

a)  ordrer som er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse, og ordrer som holdes i et ordrehåndterings-

system på handelsplassen i påvente av offentliggjøring, 

b)  bindende interessemarkeringer i prisforespørselssystemer eller talebaserte handelssystemer som overskrider den størrelsen 

som er fastsatt for det berørte finansielle instrumentet, som ville utsette likviditetstilbydere for utilbørlig risiko, og som tar 

hensyn til hvorvidt de berørte markedsdeltakerne er ikke-profesjonelle investorer eller storinvestorer,  

c)  derivater som ikke omfattes av handelsplikten fastsatt i artikkel 28, og andre finansielle instrumenter som det ikke finnes et 

likvid marked for. 

2.  Før det gis unntak i samsvar med nr. 1, skal vedkommende myndigheter underrette ESMA og andre vedkommende 

myndigheter om hvordan det enkelte unntaket er planlagt anvendt, og framlegge en forklaring på dets virkemåte. Underretning 

om at myndigheten har til hensikt å gi unntak, skal gis minst fire måneder før det er planlagt å tre i kraft. Innen to måneder etter 

at underretningen er mottatt, skal ESMA avgi en uttalelse til vedkommende myndighet med en vurdering av i hvilken grad 

unntaket er forenlig med kravene som er fastsatt i nr. 1 og nærmere beskrevet i de tekniske reguleringsstandardene som er 

vedtatt i henhold til nr. 5. Dersom vedkommende myndighet gir et unntak, og en vedkommende myndighet i en annen 

medlemsstat er uenig, kan sistnevnte vedkommende myndighet vise saken tilbake til ESMA, som kan handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA skal overvåke hvordan unntakene blir 

anvendt og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen om hvordan de anvendes i praksis.  
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3.  Vedkommende myndigheter kan, enten på eget initiativ eller på anmodning fra andre vedkommende myndigheter, 

tilbakekalle et unntak som er gitt i henhold til nr. 1, dersom de fastslår at unntaket anvendes på en måte som avviker fra dets 

opprinnelige formål, eller dersom de anser at unntaket anvendes for å omgå kravene fastsatt i denne artikkel. 

Vedkommende myndigheter skal omgående, før tilbakekallingen trer i kraft, underrette ESMA og andre vedkommende 

myndigheter om tilbakekallingen og gi en fullstendig begrunnelse for sin beslutning. 

4.  Vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet med en eller flere handelsplasser der en klasse av obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater handles, kan, dersom likviditeten for den berørte klassen av 

finansielle instrumenter faller under en fastsatt terskel, midlertidig oppheve pliktene nevnt i artikkel 8. Den angitte terskelen 

skal fastsettes på grunnlag av objektive kriterier som er spesifikke for markedet for det berørte finansielle instrumentet. 

Underretning om slik midlertidig oppheving skal offentliggjøres på den berørte vedkommende myndighets nettsted. 

Den midlertidige opphevingen skal være gyldig i en innledende periode på høyst tre måneder fra den dag den offentliggjøres på 

den berørte vedkommende myndighets nettsted. Den midlertidige opphevingen kan forlenges med ytterligere perioder på høyst 

tre måneder dersom årsakene til den midlertidige opphevingen fortsatt foreligger. Dersom den midlertidige opphevingen ikke 

forlenges etter denne tremånedersperioden, skal den automatisk falle bort. 

Før pliktene nevnt i artikkel 8 midlertidig oppheves, eller den midlertidige opphevingen forlenges i henhold til dette nummer, 

skal den relevante vedkommende myndighet underrette ESMA om sin hensikt og framlegge en forklaring. ESMA skal så snart 

som mulig avgi en uttalelse til vedkommende myndighet om hvorvidt ESMA anser at den midlertidige opphevingen eller 

forlengelsen av den midlertidige opphevingen er berettiget i henhold til første og annet ledd. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende: 

a)  Parametrene og metodene for beregning av terskelen for likviditet nevnt i nr. 4 når det gjelder finansielle instrumenter. 

Parametrene og metodene for medlemsstatenes beregning av tersklene skal fastsettes på en slik måte at terskelen, når den 

nås, representerer en betydelig nedgang i likviditeten på alle handelsplasser i Unionen for det berørte finansielle 

instrumentet ut fra de kriteriene som er anvendt i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17. 

b)  De kjøps- og salgsprisene eller pristilbudene, og ordredybden ved disse prisene, eller veiledende kjøps- og salgspriser som 

ligger nær prisen for handelsinteressen, som skal offentliggjøres før handel for hver klasse av finansielle instrumenter som 

er berørt i henhold til artikkel 8 nr. 1 og 4, idet det tas hensyn til den nødvendige tilpasningen til ulike typer handels-

systemer som nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

c)  Størrelsen på ordrer som er av stort omfang, og typen av og minstestørrelsen på ordrer som holdes i et ordrehåndterings -

system i påvente av offentliggjøring, som i henhold til nr. 1 kan unntas fra kravet om offentliggjøring av opplysninger før 

handel, for hver klasse av finansielle instrumenter som er berørt. 

d)  Størrelsen som er spesifikk for det berørte finansielle instrumentet nevnt i nr. 1 bokstav b), og definisjonen av prisfore-

spørselssystemer og talebaserte handelssystemer som i henhold til nr. 1 kan unntas fra kravet om offentliggjøring av 

opplysninger før handel. 

Ved fastsettelse av den spesifikke størrelsen for det berørte finansielle instrumentet som ville utsette likviditetstilbydere for 

utilbørlig risiko, og som tar hensyn til hvorvidt de berørte markedsdeltakerne er ikke-profesjonelle investorer eller storinves-

torer i samsvar med nr. 1 bokstav b), skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

i)  hvorvidt likviditetstilbydere, ved slike størrelser vil kunne sikre sine risikoer, 

ii)  dersom markedet for det finansielle instrumentet eller klassen av finansielle instrumenter delvis består av ikke-profesjonelle 

investorer, gjennomsnittsverdien av transaksjonene som gjennomføres av disse investorene.  
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e)  De finansielle instrumentene eller klassene av finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for som i 

henhold til nr. 1 kan unntas fra kravet om offentliggjøring av opplysninger før handel. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 10 

Krav om gjennomsiktighet etter handel på handelsplasser for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre pris, volum og tidspunkt for 

transaksjoner som utføres med obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles på en 

handelsplass. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre alle opplysninger om 

slike transaksjoner så nær sanntid som teknisk mulig. 

2.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal på forretningsmessig rimelige vilkår og på ikke-

diskriminerende grunnlag gi tilgang til de ordningene de anvender for å offentliggjøre opplysningene i henhold t il nr. 1, til 

verdipapirforetak som i henhold til artikkel 21 har plikt til å offentliggjøre sine priser på obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter og derivater. 

Artikkel 11 

Tillatelse til utsatt offentliggjøring 

1.  Vedkommende myndigheter skal kunne gi markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, tillatelse 

til å utsette offentliggjøringen av opplysningene om transaksjoner på grunnlag av transaksjonens størrelse eller type. 

Særlig kan vedkommende myndigheter tillate utsatt offentliggjøring i forbindelse med transaksjoner som 

a)  er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse for nevnte obligasjon, strukturerte finansielle produkt, 

utslippskvote eller derivat som handles på en handelsplass, eller for nevnte klasse av obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter eller derivater som handles på en handelsplass, eller 

b)  gjelder en obligasjon, et strukturert finansielt produkt, en utslippskvote eller et derivat som handles på en handelsplass, eller 

en klasse av obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater som handles på en handelsplass,  

og som det ikke finnes et likvid marked for, 

c)  overskrider den størrelsen som er fastsatt for nevnte obligasjon, strukturerte finansielle produkt, utslippskvote eller derivat 

som handles på en handelsplass, eller nevnte klasse av obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller  

derivater som handles på en handelsplass, som ville utsette likviditetstilbydere for utilbørlig risiko, og som tar hensyn til 

hvorvidt de berørte markedsdeltakerne er ikke-profesjonelle investorer eller storinvestorer. 

Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal innhente vedkommende myndighets  forhånds-

godkjenning av de foreslåtte ordningene for utsettelse av offentliggjøring av handler, og skal underrette markedsdeltakere og 

offentligheten om disse ordningene på en tydelig måte. ESMA skal overvåke anvendelsen av ordningene for utsettelse av 

offentliggjøring av handler og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen om hvordan de anvendes i praksis. 

2.  Vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet med en eller flere handelsplasser der en klasse av obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater handles, kan, dersom likviditeten for den berørte klassen av 

finansielle instrumenter faller under terskelen fastsatt i samsvar med metoden nevnt i artikkel 9 nr. 5 bokstav a), midlertidig 
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oppheve pliktene nevnt i artikkel 10. Nevnte terskel skal fastsettes på grunnlag av objektive kriterier som er spesifikke for 

markedet for det berørte finansielle instrumentet. Den midlertidige opphevingen skal offentliggjøres på den berørte 

vedkommende myndighets nettsted. 

Den midlertidige opphevingen skal være gyldig i en innledende periode på høyst tre måneder fra den dag den offentliggjøres på 

den berørte vedkommende myndighets nettsted. Den midlertidige opphevingen kan forlenges med ytterligere perioder på høyst 

tre måneder dersom årsakene til den midlertidige opphevingen fortsatt foreligger. Dersom den midlertidige opphevingen ikke 

forlenges etter denne tremånedersperioden, skal den automatisk falle bort. 

Før pliktene nevnt i artikkel 10 midlertidig oppheves, eller den midlertidige opphevingen forlenges, skal den relevante 

vedkommende myndighet underrette ESMA om sin hensikt og framlegge en forklaring. ESMA skal så snart som mulig avgi en 

uttalelse til vedkommende myndighet om hvorvidt ESMA anser at den midlertidige opphevingen eller forlengelsen av den 

midlertidige opphevingen er berettiget i henhold til første og annet ledd. 

3.  Vedkommende myndigheter kan i forbindelse med en tillatelse til utsatt offentliggjøring 

a)  anmode om offentliggjøring av begrensede opplysninger om en transaksjon eller opplysninger om flere transaksjoner i 

aggregert form, eller en kombinasjon av dette, i utsettelsesperioden, 

b)  tillate at opplysninger om volumet for en enkelt transaksjon ikke offentliggjøres i en forlenget utsettelsesperiode, 

c)  når det gjelder andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, som ikke er statspapirer, tillate at flere transaksjoner 

offentliggjøres i aggregert form i en forlenget utsettelsesperiode, 

d)  når det gjelder statspapirer, tillate at flere transaksjoner offentliggjøres i aggregert form på ubestemt tid. 

Når det gjelder statspapirer, kan bokstav b) og d) anvendes enten hver for seg eller etter hverandre, slik at når den forlengede 

perioden der volumet ikke offentliggjøres er omme, kan volumene offentliggjøres i aggregert form. 

For alle finansielle instrumenter skal utestående opplysninger om transaksjonen og alle nærmere opplysninger om transaksjo-

nene på individuell basis offentliggjøres når utsettelsesperioden utløper. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende på en slik måte at det er mulig å 

offentliggjøre opplysningene i henhold til artikkel 64 i direktiv 2014/65/EU: 

a)  nærmere opplysninger om transaksjoner som verdipapirforetak, herunder systematiske internaliserere, samt markeds-

operatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre for hver klasse av finansielle instrumenter 

som er berørt i henhold til artikkel 10 nr. 1, herunder identifikatorer for de ulike typene transaksjoner som offentliggjøres i 

henhold til artikkel 10 nr. 1 og artikkel 21 nr. 1, idet det skilles mellom dem som bestemmes av faktorer som hovedsakelig 

er knyttet til de finansielle instrumentenes verdi, og dem som bestemmes av andre faktorer, 

b)  den tidsfristen som kan anses som forenlig med kravet om offentliggjøring så nær sanntid som mulig, herunder når 

transaksjonene utføres utenfor markedenes vanlige åpningstid, 

c)  vilkårene for å gi verdipapirforetak, herunder systematiske internaliserere, samt markedsoperatører og verdipapirforetak 

som driver en handelsplass, tillatelse til utsatt offentliggjøring av opplysningene om transaksjoner for hver berørt klasse av 

finansielle instrumenter i henhold til nr. 1 og artikkel 21 nr. 4,  
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d)  kriteriene som skal anvendes for å fastsette hvilken transaksjonsstørrelse eller -type som utsatt offentliggjøring og 

offentliggjøring av begrensede opplysninger om en transaksjon eller offentliggjøring av opplysninger om flere transaksjoner 

i aggregert form eller utelatelse av offentliggjøring av en transaksjons volum er tillatt for i henhold til nr. 3, med særlig 

henvisning til tillatelse til en forlenget utsettelsesperiode for visse finansielle instrumenter avhengig av deres likviditet . 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL 3 

Plikt til å framlegge opplysninger før og etter handel separat og på rimelige forretningsmessige vilkår 

Artikkel 12 

Plikt til å framlegge opplysninger før og etter handel separat 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal gjøre opplysningene som offentliggjøres i 

henhold til artikkel 3, 4 og 6–11 offentlig tilgjengelige ved å framlegge opplysningene før og etter handel separat. 

2.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilke opplysninger før og etter handel, 

herunder på hvilket detaljnivå, som skal offentliggjøres som nevnt i nr. 1. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 13 

Plikt til å framlegge opplysninger før og etter handel på rimelige forretningsmessige vilkår 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal gjøre opplysningene som offentliggjøres i 

henhold til artikkel 3, 4 og 6–11, offentlig tilgjengelige på rimelige forretningsmessige vilkår og sikre ikke-diskriminerende 

tilgang til opplysningene. Opplysningene skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter offentliggjøring. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som klargjør hva som anses som rimelige 

forretningsmessige vilkår for offentliggjøring av opplysningene som nevnt i nr. 1. 

AVDELING III 

GJENNO MSIKTIGHET FO R SYSTEMATISKE INTERNALISERERE O G VERDIPAPIRFO RETAK SO M HANDLER PÅ O TC-

MARKEDET 

Artikkel 14 

Plikt for systematiske internaliserere til å offentliggjøre bindende pristilbud for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, 

sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter 

1.  Verdipapirforetak skal offentliggjøre bindende pristilbud for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, som de er syst ematiske internaliserere for, og som det finnes 

et likvid marked for. 

Dersom det ikke finnes et likvid marked for de finansielle instrumentene nevnt i første ledd, skal systematiske internaliserere på 

anmodning opplyse kundene om pristilbud.  
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2.  Denne artikkel og artikkel 15, 16 og 17 får anvendelse på systematiske internaliserere når de utfører transaksjoner som er 

mindre enn eller like store som standard markedsstørrelse. Systematiske internaliserere omfattes ikke av denne artikkel eller 

artikkel 15, 16 og 17 når de utfører transaksjoner som er større enn standard markedsstørrelse. 

3.  Systematiske internaliserere kan bestemme størrelsen eller størrelsene de gir pristilbud for. Den minste størrelsen på et 

tilbud skal minst være lik 10 % av standard markedsstørrelse for en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et 

annet lignende finansielt instrument som handles på en handelsplass. For en bestemt aksje, et bestemt depotbevis, et bestemt 

børshandlet fond, et bestemt sertifikat eller et bestemt annet lignende finansielt instrument som handles på en handelsplass, skal 

hvert pristilbud inneholde bindende kjøps- og/eller salgspris for en eller flere størrelser som kan være opptil standard markeds-

størrelse for den klassen av aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle instrumenter som 

det aktuelle finansielle instrumentet tilhører. Prisen eller prisene skal gjenspeile de rådende markedsvilkårene for nevnte aksje, 

depotbevis, børshandlede fond, sertifikat eller annet lignende finansielt instrument. 

4.  Aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle instrumenter skal inndeles i klasser på 

grunnlag av den aritmetiske gjennomsnittsverdien av ordrene som er utført på markedet for det aktuelle finansielle instrumentet. 

Standard markedsstørrelse for hver klasse av aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle 

instrumenter skal være en størrelse som er representativ for den aritmetiske gjennomsnittsverdien av ordrene som er utført på 

markedet for de finansielle instrumentene som inngår i hver klasse. 

5.  Markedet for hver aksje, hvert depotbevis, hvert børshandlede fond, hvert sertifikat eller hvert annet lignende finansielt 

instrument skal omfatte alle ordrer som er utført i Unionen med det aktuelle finansielle instrumentet, bortsett fra ordrer som er 

av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse. 

6.  Vedkommende myndighet for det mest likvide markedet som definert i artikkel 26, skal for hver aksje, hvert depotbevis, 

hvert børshandlede fond, hvert sertifikat eller hvert annet lignende finansielt instrument minst en gang i året og på grunnlag av 

den aritmetiske gjennomsnittsverdien for ordrene som er utført på markedet for det aktuelle finansielle instrumentet, fastsette 

hvilken klasse det tilhører. Disse opplysningene skal offentliggjøres for alle markedsdeltakere og oversendes til ESMA, som 

skal offentliggjøre opplysningene på sitt nettsted. 

7.  For å sikre en effektiv verdsetting av aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter og øke verdipapirforetakenes mulighet til å oppnå en best mulig handel for sine kunder, skal ESMA utarbeide 

utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilke ordninger som skal anvendes for offentliggjøring av et 

bindende pristilbud som nevnt i nr. 1, hvordan det skal bestemmes hvorvidt prisene gjenspeiler de rådende markedsvilkårene 

som nevnt i nr. 3, og hvordan standard markedsstørrelse som nevnt i nr. 2 og 4 skal fastsettes. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 15 

Utførelse av kundeordrer 

1.  Systematiske internaliserere skal offentliggjøre sine pristilbud regelmessig og kontinuerlig i vanlig åpningstid. De kan når 

som helst ajourføre sine pristilbud. De kan under ekstraordinære markedsvilkår trekke sine pristilbud tilbake. 

Medlemsstatene skal kreve at foretak som oppfyller definisjonen av «systematisk internaliserer», underretter sin vedkommende 

myndighet. Denne underretningen skal oversendes til ESMA. ESMA skal utarbeide en liste over alle systematiske internalise-

rere i Unionen.  
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Pristilbudene skal offentliggjøres på en slik måte at de er lett tilgjengelige for andre markedsdeltakere på rimelige forretnings-

messige vilkår. 

2.  Systematiske internaliserere skal, samtidig som de overholder bestemmelsene i artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU, utføre 

de ordrene de mottar fra sine kunder i forbindelse med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter som de er systematiske internaliserere for, til de prisene som er tilbudt på det tidspunkt de mottar 

ordren. 

I begrunnede tilfeller kan de imidlertid utføre disse ordrene til en bedre pris, forutsatt at denne prisen er innenfor et 

offentliggjort intervall som ligger nær markedsvilkårene. 

3.  Systematiske internaliserere kan utføre ordrer de får fra sine profesjonelle kunder til andre priser enn prisene som er 

tilbudt, uten at de må overholde kravene fastsatt i nr. 2, når det gjelder transaksjoner der utførelse av en ordre i flere 

verdipapirer er en del av en transaksjon, eller når det gjelder ordrer som er underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris. 

4.  Dersom en systematisk internaliserer tilbyr bare én pris, eller tilbyr en høyeste pris som er lavere enn standard 

markedsstørrelse, og mottar en ordre fra en kunde som er større enn den størrelsen som prisen er fastsatt for, men mindre enn 

standard markedsstørrelse, kan den beslutte å utføre den delen av ordren som overstiger den størrelsen prisen er t ilbudt for, 

forutsatt at den utføres til tilbudt pris, med mindre annet er tillatt i henhold til vilkårene i nr. 2 og 3. Dersom den systematiske 

internalisereren gir pristilbud for flere størrelser og mottar en ordre av en størrelse som ligger mellom disse, og som den velger 

å utføre, skal den utføre ordren til en av de tilbudte prisene i samsvar med artikkel 28 i direktiv 2014/65/EU, med mindre annet 

er tillatt i henhold til vilkårene i nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

5.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som klargjør hva som anses 

som rimelige forretningsmessige vilkår for offentliggjøring av pristilbud som nevnt i nr. 1. 

Artikkel 16 

Vedkommende myndigheters forpliktelser 

Vedkommende myndigheter skal kontrollere 

a)  at verdipapirforetak regelmessig ajourfører kjøps- og salgspriser som offentliggjøres i samsvar med artikkel 14, og har 

priser som gjenspeiler de rådende markedsvilkårene, 

b)  at verdipapirforetak oppfyller vilkårene for bedre pris som er fastsatt i artikkel 15 nr. 2. 

Artikkel 17 

Tilgang til pristilbud 

1.  Systematiske internaliserere skal på grunnlag av sin forretningsstrategi og på en objektiv, ikke-diskriminerende måte 

kunne bestemme hvilke kunder som skal få tilgang til deres pristilbud. For dette formål skal de ha klare regler som styrer 

tilgangen til deres pristilbud. Systematiske internaliserere kan avslå å inngå eller kan avbryte forretningsforbindelser med 

kunder på grunnlag av forretningsmessige vurderinger som kundens kredittverdighet, motpartsrisiko og sluttoppgjør for 

transaksjonen. 

2.  For å begrense risikoeksponeringen ved flere transaksjoner fra samme kunde skal systematiske internaliserere ha rett til på 

en ikke-diskriminerende måte å begrense antall transaksjoner for samme kunde som de påtar seg å innlede på de offentliggjorte 

vilkårene. De kan, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 28 i direktiv 2014/65/EU og på en ikke-diskriminerende måte, 

begrense det samlede antall transaksjoner for ulike kunder på samme tid, forutsatt at dette tillates bare når antallet og/eller 

volumet av de ordrene kundene ønsker utført, vesentlig overskrider det normale.  
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3.  For å sikre en effektiv verdsetting av aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter og øke verdipapirforetakenes mulighet til å oppnå en best mulig handel for sine kunder, skal Kommisjonen vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som angir 

a)  kriteriene for å fastslå om et pristilbud blir offentliggjort regelmessig og kont inuerlig og er lett tilgjengelig i samsvar med 

artikkel 15 nr. 1, og med hvilke midler verdipapirforetakene kan oppfylle sin forpliktelse til å offentliggjøre sine pristilbud, 

som skal omfatte følgende muligheter: 

i)  gjennom systemene på et regulert marked som har opptatt det aktuelle finansielle instrumentet til handel, 

ii)  gjennom en godkjent offentliggjøringsordning, 

iii)  gjennom egne ordninger, 

b)  kriteriene for å fastslå når utførelsen i flere verdipapirer er en del av en transaksjon, eller hvilke ordrer som er underlagt 

andre vilkår enn gjeldende markedspris som nevnt i artikkel 15 nr. 3, 

c)  kriteriene for å fastslå hva som kan anses som ekstraordinære markedsvilkår som gir rett til å trekke tilbake pristilbud, og 

vilkårene for å ajourføre pristilbud som nevnt i artikkel 15 nr. 1, 

d)  kriteriene for å fastslå når antallet og/eller volumet av ordrer kunden ønsker utført, vesentlig overskrider det normale som 

nevnt i nr. 2, 

e)  kriteriene for å fastslå når prisene er innenfor et offentliggjort  intervall som ligger nær markedsvilkårene som nevnt i 

artikkel 15 nr. 2. 

Artikkel 18 

Plikt for systematiske internaliserere til å offentliggjøre bindende pristilbud for obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter og derivater 

1.  Verdipapirforetak skal offentliggjøre bindende pristilbud for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslipps-

kvoter og derivater som handles på en handelsplass, som de er systematiske internaliserere for, og som det finnes et likvid 

marked for, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  en av deres kunder har bedt om et pristilbud, 

b)  de går med på å gi et pristilbud. 

2.  Når det gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles på en handels -

plass, og som det ikke finnes et likvid marked for, skal systematiske internaliserere på anmodning opplyse kundene om prisene 

dersom de går med på å gi et pristilbud. Det kan gis unntak fra denne plikten på vilkårene fastsatt i artikkel 9 nr. 1. 

3.  Systematiske internaliserere kan ajourføre sine pristilbud når som helst. Under ekstraordinære markedsvilkår kan de 

trekke sine pristilbud tilbake. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at foretak som oppfyller definisjonen av «systematisk internaliserer», underretter sin 

vedkommende myndighet. Denne underretningen skal oversendes til ESMA. ESMA skal utarbeide en liste over alle 

systematiske internaliserere i Unionen.  
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5.  Systematiske internaliserere skal gjøre bindende pristilbud som de har offentliggjort i samsvar med nr. 1, tilgjengelige for 

sine andre kunder. De skal likevel kunne bestemme, på grunnlag av sin forretningsstrategi og på en objektiv, ikke-

diskriminerende måte, hvilke kunder som skal få tilgang til deres pristilbud. For dette formål skal systematiske internaliserere 

ha klare regler som styrer tilgangen til deres pristilbud. Systematiske internaliserere kan avslå å inngå eller kan avbryte 

forretningsforbindelser med kunder på grunnlag av forretningsmessige vurderinger som kundens kredittverdighet, motparts -

risiko og sluttoppgjør for transaksjonen. 

6.  Systematiske internaliserere skal forplikte seg til å utføre transaksjoner på offentliggjorte vilkår med enhver annen kunde 

som pristilbudet er gjort tilgjengelig for i samsvar med nr. 5, dersom pristilbudet gjelder en st ørrelse som er lik eller mindre enn 

størrelsen som er fastsatt for det aktuelle finansielle instrumentet, som fastsatt i henhold til artikkel 9 nr. 5 bokstav d). 

Systematiske internaliserere skal ikke omfattes av plikten til å offentliggjøre bindende prist ilbud i henhold til nr. 1 for 

finansielle instrumenter hvis likviditet faller under terskelen fastsatt i samsvar med artikkel 9 nr. 4. 

7.  Systematiske internaliserere skal kunne fastsette grenser, som skal være gjennomsiktige og ikke diskriminerende, for hvor 

mange transaksjoner de påtar seg å utføre for et gitt pristilbud. 

8.  Pristilbud som offentliggjøres i henhold til nr. 1 og 5, og pristilbud som gjelder størrelser som er lik eller mindre enn 

størrelsen nevnt i nr. 6, skal offentliggjøres på en måte som er lett tilgjengelig for andre markedsdeltakere på rimelige 

forretningsmessige vilkår. 

9.  Den eller de tilbudte prisene skal være slik at de sikrer at den systematiske internalisereren oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU, dersom dette er relevant, og skal gjenspeile rådende markedsvilkår når det gjelder 

de prisene som gjelder ved transaksjoner med samme eller lignende finansielle instrumenter på en handelsplass. 

I begrunnede tilfeller kan de imidlertid utføre ordrer til en bedre pris, forutsatt at denne prisen er innenfor et offentliggjort 

intervall som ligger nær markedsvilkårene. 

10.  Systematiske internaliserere omfattes ikke av denne artikkel når de utfører transaksjoner som er større enn den størrelsen 

som er fastsatt for det aktuelle finansielle instrumentet, som fastsatt i henhold til artikkel 9 nr. 5 bokstav d). 

Artikkel 19 

ESMAs overvåking 

1.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal overvåke anvendelsen av artikkel 18 med hensyn til de størrelsene der 

pristilbud gjøres tilgjengelige for verdipapirforetakets kunder og andre markedsdeltakere når det gjelder foretakets øvrige 

handelsvirksomhet, og i hvilken grad pristilbudene gjenspeiler rådende markedsvilkår for transaksjoner med samme eller 

lignende finansielle instrumenter på en handelsplass. ESMA skal innen 3. januar 2019 framlegge en rapport for Kommisjonen 

om anvendelsen av artikkel 18. Dersom det forekommer omfattende prisgivning og handel like over terskelen nevnt i artikkel 

18 nr. 6, eller utenfor rådende markedsvilkår, skal ESMA framlegge en rapport for Kommisjonen før denne datoen. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som angir ved hvilke av størrelsene nevnt i 

artikkel 18 nr. 6 et foretak skal utføre transaksjoner med enhver annen kunde som pristilbudet er gjort tilgjengelig for. 

Størrelsen som er spesifikk for det aktuelle finansielle instrumentet, skal fastsettes i henhold til artikkel 9 nr. 5 bokstav d). 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som klargjør hva som anses å være rimelige 

forretningsmessige vilkår for offentliggjøring av prisbudene som nevnt i artikkel 18 nr. 8.  
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Artikkel 20 

Verdipapirforetaks, herunder systematiske internalisereres, offentliggjøring etter handel med hensyn til aksjer, 

depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter 

1.  Verdipapirforetak som, enten for egen regning eller på vegne av kunder, gjennomfører transaksjoner med aksjer, 

depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, skal 

offentliggjøre volum og pris for disse transaksjonene samt tidspunktet da de ble gjennomført. Nevnte opplysninger skal 

offentliggjøres gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. 

2.  Opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, og tidsfristene for offentliggjøring, skal oppfylle 

kravene vedtatt i henhold til artikkel 6, herunder de tekniske standardene for tilsyn som er vedtatt i samsvar med artikkel 7 nr. 2 

bokstav a). Dersom tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 7 tillater utsatt offentliggjøring av visse kategorier transaksjoner med 

aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, 

skal denne muligheten også gjelde for slike transaksjoner når de gjennomføres utenfor handelsplasser. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende: 

a)  identifikatorer for de ulike typene transaksjoner som offentliggjøres i henhold til denne artikkel, idet det skilles mellom dem 

som bestemmes av faktorer som hovedsakelig er knyttet til de finansielle instrumentenes verdi, og dem som bestemmes av 

andre faktorer, 

b)  anvendelsen av forpliktelsen i henhold til nr. 1 på transaksjoner som innebærer at nevnte finansielle instrumenter brukes 

som sikkerhet for utlån eller for andre formål der handelen med finansielle instrumenter bestemmes av andre faktorer enn 

gjeldende markedsverdi for det finansielle instrumentet, 

c)  hvem av partene i en transaksjon som skal offentliggjøre transaksjonen i samsvar med nr. 1, dersom begge parter er 

verdipapirforetak. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 21 

Verdipapirforetaks, herunder systematiske internalisereres, offentliggjøring etter handel med hensyn til obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater 

1.  Verdipapirforetak som, enten for egen regning eller på vegne av kunder, gjennomfører transaksjoner med obligasjoner, 

strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles på en handelsplass, skal offentliggjøre volum og pris 

for disse transaksjonene samt tidspunktet da de ble gjennomført. Nevnte opplysninger skal offentliggjøres gjennom en godkjent  

offentliggjøringsordning. 

2.  Hver enkelt transaksjon skal offentliggjøres én gang gjennom en enkelt godkjent offentliggjøringsordning. 

3.  Opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, og tidsfristene for offentliggjøring, skal oppfylle kravene vedtatt i 

henhold til artikkel 10, herunder de tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav a) 

og b). 

4.  Vedkommende myndigheter skal kunne gi verdipapirforetak tillatelse til å fastsette utsatt offentliggjøring, eller kan 

anmode om offentliggjøring av begrensede opplysninger om en transaksjon eller opplysninger om flere transaksjoner i aggre-

gert form, eller en kombinasjon av dette, i utsettelsesperioden, eller tillate at enkelttransaksjoners volum ikke offentliggjøres i 
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en forlenget utsettelsesperiode, eller når det gjelder andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter som ikke er statspapirer, at 

flere transaksjoner offentliggjøres i aggregert form i en forlenget utsettelsesperiode, eller når det gjelder statsobligasjoner, at 

flere transaksjoner offentliggjøres i aggregert form på ubestemt tid, og kan midlertidig oppheve pliktene fastsatt i nr. 1 på 

samme vilkår som angitt artikkel 11. 

Dersom tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 11 tillater utsatt offentliggjøring og offentliggjøring av begrensede opplysninger 

eller av opplysninger i aggregert form, eller en kombinasjon av dette, eller at offentliggjøring av volum kan utelates for visse 

kategorier transaksjoner med obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som handles på en 

handelsplass, skal den muligheten også gjelde for slike transaksjoner som utføres utenfor handelsplasser. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder på en slik måte at det er mulig å offentliggjøre opply s-

ningene i henhold til artikkel 64 i direktiv 2014/65/EU for å angi nærmere opplysninger om følgende: 

a)  identifikatorer for de ulike typene transaksjoner som offentliggjøres i henhold til denne artikkel, idet det skilles mellom dem 

som bestemmes av faktorer som hovedsakelig er knyttet til de finansielle instrumentenes verdi, og dem som bestemmes av 

andre faktorer, 

b)  anvendelsen av forpliktelsen i henhold til nr. 1 på transaksjoner som innebærer at nevnte finansielle instrumenter brukes 

som sikkerhet for utlån eller for andre formål der handelen med finansielle instrumenter bestemmes av andre faktorer enn 

gjeldende markedsverdi for det finansielle instrumentet, 

c)  hvem av partene i en transaksjon som skal offentliggjøre transaksjonen i samsvar med nr. 1, dersom begge parter er 

verdipapirforetak. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 22 

Framlegging av opplysninger med henblikk på beregninger i forbindelse med gjennomsiktighet samt andre beregninger  

1.  For å kunne gjøre beregninger for å fastsette kravene om gjennomsiktighet før og etter handel og ordningene for 

handelsplikt fastsatt i artikkel 3–11, 14–21 og 32, som kommer til anvendelse på finansielle instrumenter, og for å avgjøre om 

et verdipapirforetak er en systematisk internaliserer, kan vedkommende myndigheter kreve opplysninger fra 

a)  handelsplasser, 

b)  godkjente offentliggjøringsordninger og 

c)  leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

2.  Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal lagre 

de nødvendige opplysningene i tilstrekkelig lang tid. 

3.  Vedkommende myndigheter skal oversende de opplysningene til ESMA som ESMA trenger for å utarbeide rapportene 

nevnt i artikkel 5 nr. 4, 5 og 6.  
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4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere innholdet i og hyppigheten av 

anmodninger om opplysninger og de formatene og fristene som handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer må holde seg til når de svarer på slike anmodninger i samsvar med nr. 1, 

samt typen opplysninger som må lagres, og den minstetiden handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer må lagre opplysninger for å kunne etterkomme slike anmodninger i 

samsvar med nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i dette nummer i samsvar med artikkel 

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 23 

Handelsplikt for verdipapirforetak 

1.  Et verdipapirforetak skal sikre at transaksjoner det gjennomfører med aksjer som er opptatt til handel på et regulert 

marked, eller som handles på en handelsplass, finner sted på et regulert marked, gjennom en MHF eller en systematisk 

internaliserer, eller på en handelsplass i en tredjestat som anses som likeverdig i henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 2014/65/EU, alt etter hva som er relevant, med mindre de kjennetegnes av at de 

a)  er usystematiske, tilfeldige, uregelmessige og sjeldne eller 

b)  utføres mellom kvalifiserte og/eller profesjonelle motparter og ikke bidrar til prisdannelsesprosessen. 

2.  Et verdipapirforetak som driver et internt ordrekoplingssystem som utfører kundeordrer i aksjer, depotbevis, børshandlede 

fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter på multilateralt grunnlag, må påse at det er godkjent som en MHF i 

henhold til direktiv 2014/65/EU og følger alle relevante bestemmelser i forbindelse med slik godkjenning. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hva som kjennetegner slike trans -

aksjoner med aksjer som ikke bidrar til prisdannelsesprosessen som nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til tilfeller som 

a)  utgjør transaksjoner med ikke-henførbar likviditet, eller  

b)  der handelen med slike finansielle instrumenter bestemmes av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi for det finansielle 

instrumentet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

AVDELING IV 

TRANSAKSJO NSRAPPO RTERING 

Artikkel 24 

Plikt til å opprettholde markedenes integritet 

Uten at det berører fordelingen av ansvaret for håndheving av forordning (EU) nr. 596/2014, skal vedkommende myndigheter 

som samordnes av ESMA i henhold til artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010, føre tilsyn med verdipapirforetakenes 

virksomhet for å sikre at de opptrer ærlig, rettferdig og profesjonelt og på en måte som fremmer markedets integritet.  
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Artikkel 25 

Plikt til å føre registre  

1.  Verdipapirforetak skal i fem år stille til rådighet for vedkommende myndighet relevante opplysninger om alle ordrer og 

alle transaksjoner med finansielle instrumenter som de har gjennomført, enten for egen regning eller på vegne av en kunde. Ved 

transaksjoner utført på vegne av kunder skal registrene inneholde alle opplysninger om kundens identitet samt opplysningene 

som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(1). ESMA kan anmode om tilgang til disse 

opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Operatøren av en handelsplass skal i minst fem år stille til rådighet for vedkommende myndighet relevante opplysninger 

om alle ordrer som gjelder finansielle instrumenter, og som vises gjennom deres systemer. Registrene skal inneholde de 

relevante opplysningene som kjennetegner ordren, herunder opplysninger som knytter en ordre til den eller de utførte 

transaksjonene som stammer fra samme ordre, og som skal rapporteres i samsvar med artikkel 26 nr. 1 og 3. ESMA skal ha en 

tilretteleggings- og samordningsrolle i forbindelse med vedkommende myndigheters tilgang til opplysninger i henhold til dette 

nummer. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilke ordreopplysninger som ikke er 

nevnt i artikkel 26, men som skal oppbevares i henhold til nr. 2. 

Utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal inneholde identifikasjonskoden til det medlemmet eller den deltakeren som har 

sendt ordren, ordrens identifikasjonskode, datoen og tidspunktet da ordren ble sendt, ordrens særtrekk, herunder ordretype, 

eventuelt prisgrense, gyldighetsperiode, eventuelle særlige instrukser med hensyn til ordren, opplysninger om eventuelle 

endringer, heving, delvis eller fullstendig utførelse av ordren og om handelen gjennomføres for egen eller andres regning. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 26 

Plikt til å rapportere transaksjoner 

1.  Verdipapirforetak som utfører transaksjoner med finansielle instrumenter, skal gi vedkommende myndighet nøyaktige og 

fullstendige opplysninger om slike transaksjoner snarest mulig og senest ved utgangen av påfølgende virkedag. 

Vedkommende myndigheter skal i samsvar med artikkel 85 i direktiv 2014/65/EU fastsette de nødvendige ordningene for å 

sikre at vedkommende myndighet for det mest likvide markedet for disse finansielle instrumentene, også mottar disse 

opplysningene. 

Vedkommende myndigheter skal på anmodning gjøre opplysninger rapportert i samsvar med denne artikkel, tilgjengelige for 

ESMA. 

2.  Plikten fastsatt i nr. 1 gjelder for 

a)  finansielle instrumenter som er opptatt til handel på eller som handles på en handelsplass, eller som det er sendt inn en 

søknad om opptak til handel for på et slikt marked, 

b)  finansielle instrumenter hvis underliggende instrument er et finansielt instrument som handles på en handelsplass, og  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).  
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c)  finansielle instrumenter hvis underliggende instrument er en indeks eller en kurv bestående av finansielle instrumenter som 

handles på en handelsplass. 

Denne plikten gjelder for transaksjoner med finansielle instrumenter som nevnt i bokstav a)–c) uten hensyn til om 

transaksjonene utføres på handelsplassen. 

3.  Rapportene skal særlig inneholde opplysninger om de kjøpte eller solgte instrumentenes navn og antall, mengde, dato og 

tidspunkt for utførelsen av transaksjonen, transaksjonens pris, en betegnelse som identifiserer de kundene som verdipapir-

foretaket har utført transaksjonen på vegne av, en betegnelse som identifiserer de personene og de dataalgoritmene i verdipapir-

foretaket som er ansvarlige for investeringsbeslutningen og utførelsen av transaksjonen, en betegnelse som identifiserer det 

unntaket handelen har funnet sted i henhold til, en opplysning som identifiserer de berørte verdipapirforetakene, og en 

betegnelse som identifiserer et shortsalg som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 236/2012 når det gjelder 

aksjer og statspapirer som omfattes av artikkel 12, 13 og 17 i nevnte forordning. For transaksjoner som ikke gjennomføres på en 

handelsplass, skal rapportene også inneholde en betegnelse som identifiserer de ulike typene transaksjoner i samsvar med 

tiltakene som skal vedtas i henhold til artikkel 20 nr. 3 bokstav a) og artikkel 21 nr. 5 bokstav a). For varederivater skal 

rapportene også angi om transaksjonen reduserer risikoen på en objektivt målbar måte i henhold til artikkel 57 i direktiv 

2014/65/EU. 

4.  Verdipapirforetak som formidler ordrer, skal ved oversending av ordren ta med alle opplysningene angitt i nr. 1 og 3.  

I stedet for å ta med alle de nevnte opplysningene ved oversending av ordren, kan et verdipapirforetak velge, dersom ordren 

utføres, å rapportere den som en transaksjon i samsvar med kravene i nr. 1. I så fall skal det i transaksjonsrapporten opplyses at 

den gjelder en ordre som er oversendt. 

5.  Operatørene av handelsplasser skal rapportere opplysninger om transaksjoner med finansielle instrumenter som handles 

på deres handelsplass, og som utføres gjennom deres system av et foretak som ikke er omfattet av denne forordning i henhold 

til nr. 1 og 3. 

6.  Ved rapportering av den betegnelsen som identifiserer kunder i henhold til kravene i nr. 3 og 4, skal verdipapirforetak 

anvende en identifikator for juridiske personer som fastsettes for å identifisere kunder som er juridiske personer. 

ESMA skal innen 3. januar 2016 utarbeide retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for å sikre 

at anvendelsen av identifikatorer for juridiske personer som anvendes i Unionen, er i samsvar med internasjonale standarder, 

særlig de som fastsettes av Rådet for finansiell stabilitet. 

7.  Rapportene skal oversendes til vedkommende myndighet enten av verdipapirforetaket selv, en godkjent rapporterings-

ordning som opptrer på dets vegne, eller av den handelsplassen hvis system transaksjonen ble gjennomført gjennom, i samsvar 

med nr. 1, 3 og 9. 

Verdipapirforetakene skal ha ansvar for at rapportene som sendes inn til vedkommende myndighet, er fullstendige og nøyakt ige 

og sendes inn til rett tid. 

Når et verdipapirforetak rapporterer opplysninger om disse transaksjonene gjennom en godkjent rapporteringsordning som 

opptrer på dets vegne, eller gjennom en handelsplass, er verdipapirforetaket unntatt fra ansvarskravet og dermed ikke ansvarlig 

for at rapporter som kan tilskrives den godkjente rapporteringsordningen eller handelsplassen, er fullstendige og nøyaktige og 

sendes inn til rett tid. I disse tilfellene, og med forbehold for artikkel 66 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, er den godkjente 

rapporteringsordningen eller handelsplassen ansvarlig for eventuelle mangler. 

Verdipapirforetakene må likevel treffe rimelige tiltak for å kontrollere at transaksjonsrapportene som sendes inn på deres vegne, 

er fullstendige og nøyaktige og sendes inn til rett tid.  
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Hjemstaten skal kreve at handelsplassen, når den rapporterer på verdiforetakets vegne, har innført pålitelige sikkerhetssystemer 

som er utformet for å garantere sikkerhet og autentisering ved informasjonsoverføringen, for å redusere risikoen for datafor-

falskning og ulovlig tilgang og for å forebygge informasjonslekkasje og sikre at opplysningene til enhver tid behandles 

fortrolig. Hjemstaten skal kreve at handelsplassen opprettholder tilstrekkelige ressurser og har reservesystemer på plass, slik at 

disse tjenestene kan tilbys og opprettholdes til enhver tid. 

Handelssystemer og rapporteringssystemer, herunder transaksjonsregistre som er registrert eller godkjent i samsvar med 

avdeling VI i forordning (EU) nr. 648/2012, kan godkjennes av vedkommende myndighet som en godkjent rapporterings-

ordning med henblikk på oversending av transaksjonsrapporter til vedkommende myndighet i samsvar med nr. 1, 3 og 9. 

Dersom transaksjonene er rapportert til et transaksjonsregister i samsvar med art ikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 som er 

godkjent som en godkjent rapporteringsordning, og rapportene inneholder opplysningene som kreves i henhold til nr. 1, 3 og 9 

og har blitt oversendt av transaksjonsregistret til vedkommende myndighet innen frist en fastsatt i nr. 1, skal verdipapirforetaket 

anses å ha oppfylt sin plikt i henhold til nr. 1. 

Dersom det forekommer feil eller utelatelser i transaksjonsrapportene, skal den godkjente rapporteringsordningen, det 

verdipapirforetaket eller den handelsplassen som rapporterer transaksjonen, rette opplysningene og sende vedkommende 

myndighet en rettet rapport. 

8.  Når rapportene fastsatt i denne artikkel oversendes til vedkommende myndighet i vertsstaten i samsvar med artikkel 35 

nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, skal den videresende opplysningene til vedkommende myndigheter i verdipapirforetakets hjemstat, 

med mindre vedkommende myndigheter i hjemstaten beslutter at de ikke ønsker å motta disse opplysningene. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

a)  datastandarder og formater for opplysningene som skal rapporteres i samsvar med nr. 1 og 3, herunder metoder og 

ordninger for rapportering av finansielle transaksjoner, samt slike rapporters form og innhold, 

b)  kriteriene for definisjonen av et relevant marked i samsvar med nr. 1, 

c)  referansedata for de finansielle instrumentene som er kjøpt eller solgt, mengde, dato og tidspunkt for utførelse av 

transaksjonen, transaksjonens pris, opplysninger om kundens identitet, en betegnelse som identifiserer de kundene som 

verdipapirforetaket har utført transaksjonen på vegne av, en betegnelse som identifiserer de personene og de 

dataalgoritmene i verdipapirforetaket som er ansvarlige for investeringsbeslutningen og utførelsen av transaksjonen, en 

betegnelse som identifiserer det unntaket handelen har funnet sted i henhold til, en opplysning som identifiserer de berørte 

verdipapirforetakene, måten transaksjonen ble utført på, de datafeltene som trengs for å behandle og analysere 

transaksjonsrapportene i samsvar med nr. 3, og 

d)  en betegnelse som identifiserer shortsalg av aksjer og statspapirer som nevnt i nr. 3, 

e)  de relevante kategoriene finansielle instrumenter som skal rapporteres i samsvar med nr. 2, 

f)  vilkårene for medlemsstatenes utforming, tildeling og opprettholdelse av identifikatorer for juridiske personer i samsvar 

med nr. 6, og vilkårene for verdipapirforetakenes bruk av identifikatorene for juridiske personer for å sikre, i samsvar med 

nr. 3, 4 og 5, at betegnelsen identifiserer kundene i de transaksjonsrapportene de skal utarbeide i samsvar med nr. 1, 

g)  anvendelsen av plikten til transaksjonsrapportering på verdipapirforetakenes filialer, 

h)  hva som i henhold til denne artikkel utgjør en transaksjon og utførelse av en transaksjon,  
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i)  på hvilket tidspunkt et verdipapirforetak anses å ha oversendt en ordre i henhold til nr. 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

10.  Innen 3. januar 2019 skal ESMA framlegge en rapport for Kommisjonen om anvendelsen av denne artikkel, herunder 

hvordan den påvirker relevante rapporteringskrav i forordning (EU) nr. 648/2012, og hvorvidt innholdet i og formatet for 

transaksjonsrapportene som mottas og utveksles mellom vedkommende myndigheter, gir dem mulighet til å føre omfattende 

tilsyn med verdipapirforetakenes virksomhet i henhold til artikkel 24 i denne forordning. Kommisjonen kan treffe tiltak for å 

foreslå endringer, herunder fastsette at transaksjonene skal oversendes bare til et felles system utpekt av ESMA, og ikke til 

vedkommende myndigheter. Kommisjonen skal oversende ESMAs rapport til Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 27 

Plikt til å framlegge referansedata for finansielle instrumenter 

1.  Når det gjelder finansielle instrumenter som er opptatt til handel på regulerte markeder eller handles på MHF-er eller 

OHF-er, skal handelsplassene gi vedkommende myndigheter de referansedataene som kreves for transaksjonsrapportering i 

henhold til artikkel 26. 

Når det gjelder andre finansielle instrumenter omfattet av artikkel 26 nr. 2 som handles gjennom deres system, skal hver 

systematisk internaliserer gi sin vedkommende myndighet referansedataene for disse finansielle instrumentene. 

Referansedataene skal klargjøres for innsending til vedkommende myndighet i et elektronisk og standardisert format før 

handelen begynner med det finansielle instrumentet dataene gjelder. Referansedata for finansielle instrumenter skal ajourføres 

hver gang det skjer endringer i dataene for et finansielt instrument. Vedkommende myndigheter skal omgående sende disse 

underretningene til ESMA, som skal offentliggjøre dem umiddelbart på sitt nettsted. ESMA skal gi vedkommende myndigheter 

tilgang til referansedataene. 

2.  For å gi vedkommende myndigheter mulighet til å føre tilsyn med verdipapirforetakenes virksomhet i samsvar med 

artikkel 26 for å sikre at de opptrer ærlig, rettferdig og profesjonelt og på en måte som fremmer markedets integritet, skal 

ESMA og vedkommende myndigheter fastsette nødvendige ordninger for å sikre at  

a)  ESMA og vedkommende myndigheter faktisk mottar referansedataene for de finansielle instrumentene i henhold til nr. 1, 

b)  kvaliteten på opplysningene som mottas på denne måten, egner seg for transaksjonsrapporteringen i henhold til artikkel 26, 

c)  referansedataene for finansielle instrumenter som mottas i henhold til nr. 1, faktisk utveksles mellom de berørte 

vedkommende myndigheter. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

a)  datastandarder og formater for referansedataene for finansielle instrumenter i samsvar med nr. 1, herunder metoder og 

ordninger for rapportering av dataene og enhver ajourføring av dem til vedkommende myndigheter samt oversending av 

dem til ESMA i samsvar med nr. 1, samt slike rapporters form og innhold, 

b)  de tekniske tiltakene som er nødvendige med hensyn til ordningene som skal iverksettes av ESMA og vedkommende 

myndigheter i henhold til nr. 2.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

AVDELING V 

DERIVATER 

Artikkel 28 

Plikt til å handle på regulerte markeder, MHF-er eller OHF-er 

1.  Finansielle motparter i henhold til definisjonen i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012 og ikke-finansielle 

motparter som oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning, skal, når det gjelder transaksjoner 

som verken er transaksjoner innenfor konsernet i henhold til artikkel 3 i nevnte forordning eller transaksjoner som omfattes av 

overgangsbestemmelsene i artikkel 89 i samme forordning, gjennomføre transaksjoner med andre finansielle motparter eller 

andre ikke-finansielle motparter som oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012, i 

en klasse av derivater som er erklært å være underlagt handelsplikt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, og som er 

oppført i registeret nevnt i artikkel 34, bare på 

a)  regulerte markeder, 

b)  MHF-er, 

c)  OHF-er eller 

d)  handelsplasser i tredjestater, forutsatt at Kommisjonen har truffet en beslutning i samsvar med nr. 4, og at tredjestaten har et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser som i henhold til direktiv 2014/65/EU har tillatelse til å 

oppta til handel eller til å handle med derivater som er erklært å være underlagt handelsplikt i samme tredjestat på ikke-

eksklusive vilkår. 

2.  Handelsplikten får også anvendelse på motparter nevnt i nr. 1 som innleder derivattransaksjoner som gjelder en 

derivatklasse som er erklært å være underlagt handelsplikten, med finansinstitusjoner i tredjestater eller andre enheter i 

tredjestater som ville vært omfattet av clearingplikten dersom de hadde vært etablert i Unionen. Handelsplikten får også 

anvendelse på tredjestatsenheter som ville vært omfattet av clearingplikten dersom de hadde vært etablert i Unionen, og som 

innleder derivattransaksjoner som gjelder en derivatklasse som er erklært å være underlagt handelsplikten, forutsatt at 

kontrakten har en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen, eller dersom en slik plikt er nødvendig eller hensikt s-

messig for å hindre omgåelse av noen av bestemmelsene i denne forordning. 

ESMA skal regelmessig overvåke virksomheten knyttet til derivater som ikke er erklært å være underlagt handelsplikten som 

beskrevet i nr. 1, for å fastslå tilfeller der en bestemt kategori kontrakter kan utgjøre en systemrisiko, og for å hindre 

regelverksarbitrasje mellom derivattransaksjoner som er underlagt handelsplikten og derivattransaksjoner som ikke er underlagt 

handelsplikten. 

3.  Derivater som er erklært å være underlagt handelsplikten i henhold til nr. 1, skal kunne opptas til handel på et regulert 

marked eller handles på enhver handelsplass som nevnt i nr. 1, på ikke-eksklusive og ikke-diskriminerende vilkår. 

4.  Kommisjonen kan i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 51 nr. 2 treffe beslutninger der det fastsettes at 

den rettslige og tilsynsmessige rammen i en tredjestat sikrer at en handelsplass som er godkjent i denne tredjestaten, oppfyller 

rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene til handelsplasser nevnt i nr. 1 bokstav a), b) eller c) i denne artikkel som 

følger av denne forordning, direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014, og som er omfattet av effektive tilsyns- og 

håndhevingstiltak i tredjestaten.  
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Det eneste formålet med disse beslutningene er å fastsette om en handelsplass er kvalifisert som handelsplass for derivater som 

er underlagt handelsplikten. 

En tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer anses å ha en likeverdig virkning dersom de oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Handelsplassene i tredjestaten er underlagt krav om tillatelse og er løpende omfattet av effektive tilsy ns- og håndhevings-

tiltak. 

b)  Handelsplassene har klare og gjennomsiktige regler for opptak av finansielle instrumenter til handel, slik at handelen med 

disse finansielle instrumentene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omset tes fritt. 

c)  Utstedere av finansielle instrumenter er underlagt regelmessige og løpende opplysningskrav som sikrer et høyt nivå for 

investorvern. 

d)  Markedenes gjennomsiktighet og integritet sikres ved hjelp av regler som hindrer markedsmisbruk i form av innsidehandel 

og markedsmanipulering. 

En kommisjonsbeslutning i henhold til dette nummer kan være begrenset til en eller flere kategorier handelsplasser. I så fall 

skal en handelsplass i en tredjestat omfattes av nr. 1 bokstav d) bare dersom den tilhører en kategori som omfattes av 

Kommisjonens beslutning. 

5.  For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

nærmere hvilke typer kontrakter omhandlet i nr. 2 som har en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen, og i hvilke 

tilfeller handelsplikten er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre omgåelse av noen av bestemmelsene i denne forordning. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

I den grad det er mulig og hensiktsmessig, skal de tekniske reguleringsstandardene nevnt i dette nummer være identiske med 

dem som vedtas i henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 29 

Clearingplikt for derivater som handles på regulerte markeder, og frist for godkjenning av clearing  

1.  Operatøren av et regulert marked skal sikre at alle transaksjoner med derivater som inngås på dette regulerte markedet, 

cleares av en sentral motpart. 

2.  Sentrale motparter, handelsplasser og verdipapirforetak som opptrer som clearingmedlemmer i henhold t il artikkel 2  

nr. 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ha effektive systemer, framgangsmåter og ordninger for clearede derivater for å 

sikre at transaksjoner med clearede derivater sendes inn og godkjennes for clearing så snart som det er teknisk mulig ved hjelp 

av automatiserte systemer. 

Med «clearede derivater» menes i dette nummer 

a)  alle derivater som skal cleares i henhold til clearingplikten fastsatt i nr. 1 i denne artikkel eller i henhold til clearingp likten 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012,  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/41 

 

b)  alle derivater som etter avtale mellom de berørte parter skal cleares. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette minstekravene til systemer, framgangsmåter 

og ordninger, herunder frister for godkjenning, i henhold til denne artikkel, idet det tas hensyn til behovet for å sikre forsvarlig 

styring av operasjonelle og andre risikoer. 

ESMA skal løpende ha myndighet til å utarbeide ytterligere tekniske reguleringsstandarder for å ajourføre gjeldende standarder, 

dersom ESMA anser at det er nødvendig på bakgrunn av utviklingen i industristandardene. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i nr. 1 for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første og annet ledd i samsvar med artikkel 

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 30 

Indirekte clearingordninger 

1.  Indirekte clearingordninger for børshandlede derivater er tillatt, forutsatt at disse ordningene ikke øker motpartsrisikoen 

og sikrer at motpartens eiendeler og posisjoner gis et vern som er likeverdig med det som er nevnt i artikkel 39 og 48 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere hvilke typer ordninger for indirekte 

clearingtjenester, dersom slike er innført, som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og sikre sammenheng med bestemmelsene om 

OTC-derivater i kapittel II i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(1). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i dette nummer i samsvar med artikkel 

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 31 

Porteføljekomprimering 

1.  Når verdipapirforetak og markedsoperatører tilbyr porteføljekomprimering, skal de ikke omfattes av forpliktelsen til beste 

utførelse i artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU, gjennomsiktighetskravene i artikkel 8, 10, 18 og 21 i denne forordning og kravet i 

artikkel 1 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU. Avslutning eller utskifting av derivater som inngår i en porteføljekomprimering, skal 

ikke omfattes av artikkel 28. 

2.  Verdipapirforetak og markedsoperatører som tilbyr porteføljekomprimering, skal gjennom en godkjent offentliggjørings-

ordning offentliggjøre de transaksjonsvolumene som omfattes av porteføljekomprimeringene, og tidspunktet de ble gjennomført 

på, innenfor tidsfristene angitt i artikkel 10. 

3.  Verdipapirforetak og markedsoperatører som tilbyr porteføljekomprimering, skal føre fullstendige og nøyaktige registre 

over alle porteføljekomprimeringer som de organiserer eller deltar i. Disse registrene skal på anmodning umiddelbart gjøres 

tilgjengelige for den berørte vedkommende myndighet eller ESMA.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

t ilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11).  
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4.  Kommisjonen kan gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 vedta tiltak for å angi 

a)  hvilke elementer som omfattes av porteføljekomprimeringen, 

b)  hvilke opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til nr. 2, 

på en slik måte at det i størst mulig grad tas hensyn til gjeldende krav med hensyn til føring av registre, rapportering og 

offentliggjøring. 

Artikkel 32 

Framgangsmåte i forbindelse med handelsplikten  

1.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere følgende: 

a)  hvilken av derivatklassene som er omfattet av clearingplikten i samsvar med artikkel 5 nr. 2 og 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, eller hvilken relevant undergruppe av denne klassen som skal handles på handelsplassene nevnt i artikkel 28 

nr. 1, 

b)  hvilken eller hvilke datoer handelsplikten skal gjelde fra, herunder enhver gradvis anvendelse og de kategoriene motparter 

som plikten gjelder for, når den gradvise anvendelsen og kategoriene motparter er fastsatt i tekniske reguleringsstandarder i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen seks måneder etter at 

Kommisjonen har vedtatt de tekniske reguleringsstandardene i henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Før utkastene til tekniske reguleringsstandarder framlegges for Kommisjonen for vedtakelse, skal ESMA gjennomføre en 

offentlig høring og kan, der det er relevant, rådføre seg med vedkommende myndigheter i tredjestater. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  For at handelsplikten skal tre i kraft, gjelder følgende: 

a)  derivatklassen i henhold til nr. 1 bokstav a) eller den relevante undergruppen av denne klassen må ha vært opptatt til handel 

eller handles på minst en handelsplass som nevnt i artikkel 28 nr. 1, og 

b)  tredjemanns kjøps- og salgsinteresser i derivatklassen eller en relevant undergruppe av denne klassen må være 

tilstrekkelige, slik at den aktuelle derivatklassen anses som tilstrekkelig likvid til å handles bare på handelsplassene nevnt i 

artikkel 28 nr. 1. 

3.  Ved utarbeiding av utkastene til tekniske reguleringsstandarder som nevnt i nr. 1, skal ESMA legge følgende kriterier til 

grunn for sin vurdering av om den aktuelle klassen av derivater eller undergruppen av klassen skal anses som tilstrekkelig 

likvid: 

a)  den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten og -størrelsen under ulike markedsvilkår, idet det tas hensyn til produktenes 

art og livssyklus i den berørte derivatklassen, 

b)  antallet og typen aktive markedsdeltakere, herunder forholdet mellom antallet markedsdeltakere og antallet produkter/ 

kontrakter som handles på et visst produktmarked,  
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c)  gjennomsnittlig kjøpskurs-salgskurs-differanse. 

Ved utarbeiding av utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal ESMA ta hensyn til den påvirkningen denne handelsplikten 

forventes å ha på likviditeten til den aktuelle klassen av derivater eller undergruppen av klassen, samt den kommersielle 

virksomheten til sluttbrukere som ikke er finansielle enheter. 

ESMA skal bestemme om den aktuelle klassen av derivater eller undergruppen av klassen er tilstrekkelig likvid bare ved 

transaksjoner under en viss størrelse. 

4.  ESMA skal på eget initiativ, i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 2 og etter å ha gjennomført en offentlig høring, fastset te 

hvilke klasser av derivater eller hvilke derivatkontrakter som bør være underlagt handelsplikt på handelsplassene nevnt i 

artikkel 28 nr. 1, men som ingen sentrale motparter ennå har fått tillatelse for i henhold til artikkel 14 eller 15 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, eller som ikke har blitt opptatt til handel eller handles på en handelsplass nevnt i artikkel 28 nr. 1. 

Etter å ha mottatt underretningen fra ESMA nevnt i første ledd, kan Kommisjonen innkalle til utvikling av forslag om handel 

med disse derivatene på handelsplassene nevnt i artikkel 28 nr. 1. 

5.  Ved vesentlige endringer i kriteriene fastsatt i nr. 2 skal ESMA, i samsvar med nr. 1, framlegge for Kommisjonen et 

forslag til endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av eksisterende tekniske reguleringsstandarder. ESMA kan, der 

det er relevant, først rådføre seg med vedkommende myndigheter i tredjestater. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i dette nummer i samsvar med artikkel 10–14 

i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette kriteriene nevnt i nr. 2 bokstav b). 

ESMA skal framlegge utkast til disse tekniske reguleringsstandardene for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 33 

Ordning for å unngå overlappende eller motstridende regler 

1.  Kommisjonen skal med bistand fra ESMA overvåke og minst en gang i året utarbeide rapporter til Europaparlamentet og 

Rådet om den internasjonale anvendelsen av prinsippene fastsatt i artikkel 28 og 29, særlig med hensyn til mulige overlappende 

eller motstridende krav til markedsdeltakerne, og anbefale mulige tiltak. 

2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter der det fastsettes at den rettslige rammen og rammene for tilsyn og 

håndheving i den berørte tredjestat 

a)  er likeverdige med kravene som følger av artikkel 28 og 29, 

b)  sikrer et vern av taushetsplikten som er likeverdig med det som er fastsatt i denne forordning, og 

c)  anvendes effektivt og håndheves på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, slik at de sikrer effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i den berørte tredjestat.  
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 51. 

3.  En gjennomføringsrettsakt om likeverdighet som omhandlet i nr. 2 skal innebære at motparter som inngår en transaksjon 

som er omfattet av denne forordning, skal anses å ha oppfylt kravet i artikkel 28 og 29 dersom minst en av motpartene er 

etablert i nevnte tredjestat, og motpartene overholder den rettslige rammen og rammene for tilsyn og håndheving i den berørte 

tredjestat. 

4.  Kommisjonen skal i samarbeid med ESMA overvåke at de kravene som er likeverdige med dem som er fastsatt i artikkel 

28 og 29, gjennomføres på en effektiv måte av de tredjestatene som det er vedtatt en gjennomføringsrettsakt om likeverdighet 

for, og skal regelmessig, minst en gang i året, avlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet. 

Dersom rapporten viser at myndighetene i tredjestaten har anvendt de likeverdige kravene på en ufullstendig og usammen-

hengende måte, kan Kommisjonen innen 30 kalenderdager etter at rapporten ble framlagt, tilbakekalle anerkjennelsen av den 

berørte tredjestats rettslige ramme som likeverdig. Dersom en gjennomføringsrettsakt om likeverdighet tilbakekalles, skal 

motpartenes transaksjoner automatisk igjen omfattes av alle krav fastsatt i artikkel 28 og 29. 

Artikkel 34 

Register over derivater som er underlagt handelsplikt 

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre et register som inneholder uttømmende og entydige opplysninger om 

hvilke derivater som er underlagt handelsplikt på handelsplassene nevnt i artikkel 28 nr. 1, om de handelsplassene der de er 

opptatt til handel eller handles, og om hvilke datoer denne plikten gjelder fra. 

AVDELING VI 

IKKE-DISKRIMINERENDE TILGANG TIL CLEARING FO R FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Artikkel 35 

Ikke-diskriminerende tilgang til en sentral motpart 

1.  Uten at det berører artikkel 7 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal en sentral motpart godta å cleare finansielle 

instrumenter på ikke-diskriminerende og gjennomsiktige vilkår, også når det gjelder krav til sikkerhet og avgifter i forbindelse 

med tilgang, uansett på hvilken handelsplass transaksjonen utføres. Dette skal særlig sikre at en handelsplass har rett til 

likebehandling av kontrakter som handles på den handelsplassen, med hensyn til 

a)  krav til sikkerhet og avregning av økonomisk likeverdige kontrakter, forutsatt at inkludering av slike kontrakter i en sentral 

motparts framgangsmåter for sluttavregning og andre framgangsmåter for avregning basert på gjeldende insolvens-

lovgivning ikke hindrer nevnte framgangsmåter i å virke på en smidig og ordnet måte eller går ut over deres gyldighet eller 

gjennomførbarhet, og 

b)  kryssberegning av marginer med korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale motpart i henhold til en risikomodell som 

er i samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

En sentral motpart kan kreve at handelsplassen oppfyller de driftsmessige og tekniske kravene fastsatt av den sentrale 

motparten, herunder kravene til risikostyring. Kravet i dette nummer får ikke anvendelse på derivatkontrakter som allerede er 

underlagt tilgangsplikten i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

En sentral motpart er ikke bundet av denne artikkel dersom den gjennom nære forbindelser er knyttet til en handelsplass som 

har gitt melding i henhold til artikkel 36 nr. 5. 

2.  En anmodning fra en handelsplass om tilgang til en sentral motpart skal formelt framlegges for en sentral motpart, dennes 

relevante vedkommende myndighet og handelsplassens vedkommende myndighet. I anmodningen skal det opplyses hvilke 

typer finansielle instrumenter tilgangen gjelder.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/45 

 

3.  Den sentrale motparten skal gi handelsplassen skriftlig svar innen tre måneder dersom det gjelder omsettelige verdipapirer 

og pengemarkedsinstrumenter, og innen seks måneder dersom det gjelder børshandlede derivater, enten om at tilgang gis, 

forutsatt at en relevant vedkommende myndighet har gitt tilgang i henhold til nr. 4, eller om at tilgang avslås. Den sentrale 

motparten kan avslå en anmodning om tilgang bare på vilkårene fastsatt i nr. 6 bokstav a). Dersom en sentral motpart nekter 

tilgang, skal den i sitt svar gi en full begrunnelse for dette og underrette sin vedkommende myndighet skriftlig om beslutningen. 

Dersom handelsplassen er etablert i en annen medlemsstat enn den sentrale motparten, skal den sentrale motparten også gi slik 

underretning og begrunnelse til handelsplassens vedkommende myndighet. Den sentrale motparten skal gi tilgang innen tre 

måneder etter å ha gitt et positivt svar på anmodningen om tilgang. 

4.  Den sentrale motpartens eller handelsplassens vedkommende myndighet skal gi en handelsplass tilgang til en sentral 

motpart bare dersom slik tilgang 

a)  ikke krever en samvirkingsavtale, når det gjelder derivater som ikke er OTC-derivater i henhold til artikkel 2 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, eller 

b)  ikke vil hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte, særlig på grunn av likviditetsfragmentering, eller ikke vil 

innvirke negativt på systemrisikoen. 

Intet i første ledd bokstav a) skal være til hinder for at tilgang kan gis når anmodningen nevnt i nr. 2 krever samvirking, og 

handelsplassen og alle sentrale motparter som er parter i den foreslåtte samvirkingsavtalen, har gitt sitt samtykke til avtalen, og 

det er stilt sikkerhet gjennom en tredjemann for de risikoene som den aktuelle sentrale motparten er eksponert for som følge av 

posisjoner mellom de sentrale motpartene. 

Dersom behovet for en samvirkingsavtale er årsaken til eller en av årsakene til at en anmodning avslås, skal handelsplassen 

opplyse den sentrale motparten og ESMA om hvilke andre sentrale motparter som har tilgang til handelsplassen, og ESMA skal 

offentliggjøre disse opplysningene, slik at verdipapirforetak kan velge å utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 37 i direktiv 

2014/65/EU i forhold til disse sentrale motpartene for å legge til rette for alternative tilgangsavtaler. 

Dersom en vedkommende myndighet nekter tilgang, skal den treffe sin beslutning innen to måneder etter å ha mottatt 

anmodningen nevnt i nr. 2 og gi en full begrunnelse til den andre vedkommende myndighet, den sentrale motparten og 

handelsplassen, sammen med den dokumentasjonen beslutningen bygger på. 

5.  Når det gjelder omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, kan en sentral motpart som nylig er etablert og har 

fått tillatelse som sentral motpart i henhold til artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 til å foreta clearing i henhold til 

artikkel 17 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som er anerkjent i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller har 

hatt tillatelse i henhold til en allerede eksisterende nasjonal tillatelsesordning i mindre enn tre år per 2. juli 2014, før  

3. januar 2017 anmode sin vedkommende myndighet om tillatelse til benytte overgangsordninger. Vedkommende myndighet 

kan bestemme at denne artikkel ikke får anvendelse på den sentrale motparten når det gjelder omsettelige verdipapirer og 

pengemarkedsinstrumenter, i en overgangsperiode fram til og med 3. juli 2019. 

Dersom en slik overgangsperiode godkjennes, kan den sentrale motparten ikke benytte tilgangsretten i henhold til artikkel 36 

eller denne artikkel når det gjelder omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter så lenge denne overgangsordningen 

varer. Vedkommende myndighet skal underrette medlemmene av kollegiet av vedkommende myndigheter for den sentrale 

motparten samt ESMA når en overgangsperiode godkjennes. ESMA skal utarbeide en liste over alle underretninger ESMA 

mottar. 

Dersom en sentral motpart som har blitt godkjent for overgangsordningene i henhold til dette nummer, er knyttet gjennom nære 

forbindelser til en eller flere handelsplasser, skal disse handelsplassene, så lenge denne overgangsordningen varer, ikke kunne 

benytte tilgangsrettene i henhold til artikkel 36 eller denne artikkel når det gjelder omsettelige verdipapirer og pengemar-

kedsinstrumenter. 

En sentral motpart som har hatt tillatelse i treårsperioden forut for ikrafttredelsen, men som er dannet ved en fusjon eller 

overtakelse som omfatter minst én sentral motpart som hadde tillatelse før denne perioden, skal ikke kunne søke om overgangs-

ordninger i henhold til dette nummer.  
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6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

a)  på hvilke særlige vilkår en sentral motpart kan avslå en anmodning om tilgang, herunder forventet transaksjonsvolum, 

antall og type brukere, ordninger for å styre operasjonell risiko og kompleksitet eller andre faktorer som skaper betydelig 

unødig risiko, 

b)  på hvilke vilkår en sentral motpart må gi tilgang, herunder fortrolig behandling av opply sninger som gis med hensyn til 

finansielle instrumenter i utviklingsfasen, vilkår som skal være gjennomsiktige og ikke-diskriminerende når det gjelder 

clearingavgifter, krav til sikkerhet og driftskrav med hensyn til marginberegning, 

c)  på hvilke vilkår det å gi tilgang vil kunne hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller innvirke negativt på 

systemrisikoen, 

d)  framgangsmåten for å gi en melding i henhold til nr. 5, 

e)  vilkårene for likebehandling av kontrakter som handles på den handelsplassen når det gjelder krav til sikkerhet, avregning 

av økonomisk likeverdige kontrakter og kryssberegning av marginer med korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale 

motpart. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 36 

Ikke-diskriminerende tilgang til en handelsplass  

1.  Uten at det berører artikkel 8 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal en handelsplass utlevere transaksjonsopplysninger på 

anmodning og på ikke-diskriminerende og gjennomsiktige vilkår, herunder når det gjelder tilgangsavgifter, til enhver sentral 

motpart som har tillatelse eller er anerkjent i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og som ønsker å cleare transaksjoner 

med finansielle instrumenter som gjennomføres på handelsplassen. Dette kravet får ikke anvendelse på derivatkontrakter som 

allerede er underlagt tilgangsplikten i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

En handelsplass er ikke bundet av denne artikkel dersom den er knyttet gjennom nære forbindelser til en sentral motpart som 

har meldt at den benytter seg av overgangsordningen i henhold til artikkel 35 nr. 5. 

2.  En anmodning fra en sentral motpart om tilgang til en handelsplass skal formelt framlegges for en handelsplass, dennes 

relevante vedkommende myndighet og den sentrale motpartens vedkommende myndighet. 

3.  Handelsplassen skal gi den sentrale motparten skriftlig svar innen tre måneder dersom det gjelder omsettelige verdipapirer 

og pengemarkedsinstrumenter, og innen seks måneder dersom det gjelder børshandlede derivater, enten om at tilgang gis, 

forutsatt at en relevant vedkommende myndighet har gitt tilgang i henhold til nr. 4, eller om at tilgang avslås. Handelsplassen 

kan avslå en anmodning om tilgang bare på vilkårene fastsatt i nr. 6 bokstav a). Dersom tilgang nektes, skal handelsplassen i sitt 

svar gi en full begrunnelse for dette og underrette sin vedkommende myndighet skriftlig om beslutningen. Dersom den sentrale 

motparten er etablert i en annen medlemsstat enn handelsplassen, skal handelsplassen også gi slik melding og begrunnelse til 

den sentrale motpartens vedkommende myndighet. Handelsplassen skal gi tilgang innen tre måneder etter å ha gitt et positivt 

svar på anmodningen om tilgang.  
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4.  Handelsplassens eller den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal gi en sentral motpart tilgang til en 

handelsplass bare dersom slik tilgang 

a)  ikke krever en samvirkingsavtale, når det gjelder derivater som ikke er OTC-derivater i henhold til artikkel 2 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, eller 

b)  ikke vil hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte, særlig på grunn av likviditetsfragmentering, og 

handelsplassen har innført tilstrekkelige ordninger for å forebygge slik fragmentering, eller ikke vil innvirke negativt på 

systemrisikoen. 

Intet i første ledd bokstav a) skal være til hinder for at tilgang kan gis når anmodningen nevnt i nr. 2 krever samvirking, og 

handelsplassen og alle sentrale motparter som er parter i den foreslåtte samvirkingsavtalen, har gitt sitt samtykke til avtalen, og 

det er stilt sikkerhet gjennom en tredjemann for de risikoene som den aktuelle sentrale motparten er eksponert for som følge av 

posisjoner mellom de sentrale motpartene. 

Dersom behovet for en samvirkingsavtale er årsaken til eller en av årsakene til at en anmodning avslås, skal handelsplassen 

opplyse den sentrale motparten og ESMA om hvilke andre sentrale motparter som har tilgang til handelsplassen, og ESMA skal 

offentliggjøre disse opplysningene, slik at verdipapirforetak kan velge å utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 37 i direktiv 

2014/65/EU i forhold til disse sentrale motpartene for å legge til rette for alternative tilgangsavtaler. 

Dersom en vedkommende myndighet nekter tilgang, skal den treffe sin beslutning innen to måneder etter å ha mottatt 

anmodningen nevnt i nr. 2 og gi en full begrunnelse til den andre vedkommende myndighet, handelsplassen og den sentrale 

motparten, sammen med den dokumentasjonen beslutningen bygger på. 

5.  Når det gjelder børshandlede derivater, kan en handelsplass som faller under den relevante terskelen i kalenderåret før 

denne forordning trer i kraft, underrette ESMA og sin vedkommende myndighet om at den ikke ønsker å være bundet av denne 

artikkel med hensyn til børshandlede derivater som ligger innenfor denne terskelen, i en periode på 30 måneder fra anven-

delsesdatoen for denne forordning. En handelsplass som hvert år i løpet av denne eller en eventuell ytterligere tretti-

månedersperiode holder seg under den relevante terskelen, kan, ved utløpet av perioden, underrette ESMA og sin 

vedkommende myndighet om at den fortsatt ønsker ikke å være bundet av denne artikkel i ytterligere 30 måneder. Dersom 

melding gis, kan handelsplassen ikke benytte tilgangsrettene i henhold til artikkel 35 eller denne artikkel med hensyn til 

børshandlede derivater under den relevante terskelen, så lenge unntaket gjelder. ESMA skal utarbeide en liste over alle 

underretninger ESMA mottar. 

Den relevante terskelen for å benytte unntaket er et årlig nominelt handlet beløp på 1 000 000 millioner euro. Det nominelle 

beløpet skal beregnes bare fra den ene siden av transaksjonen («single-counted») og skal omfatte alle transaksjoner med 

børshandlede derivater som er gjennomført i henhold til handelsplassens regler. 

Dersom en handelsplass inngår i et konsern som er tilknyttet gjennom nære forbindelser, skal terskelen beregnes ved å legge 

sammen de årlige nominelle handlede beløpene for alle handelsplasser i konsernet som helhet som er etablert i Unionen. 

Dersom en handelsplass som har gitt melding i henhold til dette nummer, er knyttet gjennom nære forbindelser til en eller flere 

sentrale motparter, skal disse sentrale motpartene så lenge unntaket gjelder ikke kunne benytte tilgangsrettene i henhold til 

artikkel 35 eller denne artikkel når det gjelder børshandlede derivater under den relevante terskelen. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

a)  på hvilke særlige vilkår en handelsplass kan avslå en anmodning om tilgang, herunder forventet transaksjonsvolum, antall 

brukere, ordninger for å styre operasjonell risiko og kompleksitet eller andre faktorer som skaper betydelig unødig risiko,  
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b)  på hvilke vilkår tilgang skal gis, herunder fortrolig behandling av opplysninger som gis med hensyn til finansielle 

instrumenter i utviklingsfasen, og ikke-diskriminerende og gjennomsiktige vilkår for avgifter i forbindelse med tilgang, 

c)  på hvilke vilkår det å gi tilgang vil kunne hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller innvirke negativt på 

systemrisikoen, 

d)  framgangsmåten for å gi en melding i henhold til nr. 5, herunder ytterligere spesifikasjoner for beregning av det nominelle 

beløpet og den metoden ESMA kan benytte for å kontrollere beregningen av volumer og godkjenne unntak. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 37 

Tilgang til og lisensplikt for referanseverdier 

1.  Dersom verdien av et finansielt instrument beregnes med henvisning til en referanseverdi, skal en person med 

eiendomsrett til referanseverdien sikre at sentrale motparter og handelsplasser i forbindelse med handel og clearing gis tilgang 

på ikke-diskriminerende vilkår til 

a)  relevante opplysninger om priser og transaksjoner og informasjon om sammensetningen av, beregningsmetoden og prisfast -

settelsen for referanseverdien for clearing- og handelsformål og 

b)  lisenser. 

En lisens, inklusive tilgang til opplysninger, skal gis på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår innen tre måneder 

etter datoen for den sentrale motpartens eller handelsplassens anmodning. 

Tilgang skal gis til en rimelig forretningsmessig pris som skal ta hensyn til den prisen som det gis tilgang til referanseverdien 

for, eller som de immaterielle rettighetene lisensieres for på likeverdige vilkår til andre sentrale motparter, handelsplasser eller 

tilknyttede personer for clearing- og handelsformål. Ulike priser kan fastsettes for ulike sentrale motparter, handelsplasser eller 

nærstående personer bare dersom dette er objektivt begrunnet med rimelige forretningsmessige hensyn som mengden, omfanget 

eller bruksområdet det anmodes om. 

2.  Når en ny referanseverdi er utviklet etter 3. januar 2017, inntrer plikten til å gi lisens senest 30 måneder etter at et 

finansielt instrument som viser til denne referanseverdien, begynte å bli omsatt eller ble opptatt til handel. Dersom en pers on 

med eiendomsrett til en ny referanseverdi eier en eksisterende referanseverdi, skal denne personen godtgjøre at den nye 

referanseverdien, sammenlignet med en eventuell eksisterende referanseverdi, oppfyller følgende kumulative kriterier: 

a)  Den nye referanseverdien er ikke en ren kopi eller tilpasning av noen slik eksisterende referanseverdi, og metoden, herunder 

de underliggende opplysningene, for den nye referanseverdien er vesentlig forskjellig fra eventuelle eksisterende 

referanseverdier. 

b)  Den nye referanseverdien er ikke en erstatning for noen slik eksisterende referanseverdi. 

Dette nummer berører ikke anvendelsen av konkurransereglene, særlig ikke artikkel 101 og 102 i TEUV.  
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3.  Ingen sentral motpart, handelsplass eller nærstående enhet kan inngå en avtale med en leverandør av en referanseverdi 

som kan føre til  

a)  at en annen sentral motpart eller handelsplass hindres i å få tilgang til slike opplysninger eller rettigheter som nevnt i nr . 1, 

eller 

b)  at en annen sentral motpart eller handelsplass hindres i å få tilgang til en slik lisens, som nevnt i nr. 1. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

a)  de opplysningene som skal gjøres tilgjengelige gjennom lisensen i henhold til nr. 1 bokstav a), til bruk utelukkende for den 

sentrale motparten eller handelsplassen, 

b)  på hvilke andre vilkår det gis tilgang, herunder med hensyn til fortrolig behandling av de framlagte opplysningene, 

c)  standardene for å bevise at en referanseverdi er ny i samsvar med nr. 2 bokstav a) og b). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 38 

Tilgang for sentrale motparter og handelsplasser i tredjestater 

1.  En handelsplass etablert i en tredjestat kan anmode om tilgang til en sentral motpart etablert i Unionen bare dersom 

Kommisjonen har truffet en beslutning i samsvar med artikkel 28 nr. 4 som gjelder denne tredjestaten. En sentral motpart 

etablert i en tredjestat kan anmode om tilgang til en handelsplass i Unionen dersom den sentrale motparten er anerkjent i 

henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012. Sentrale motparter og handelsplasser etablert  i tredjestater skal kunne 

benytte tilgangsrettene nevnt i artikkel 35 og 36 bare dersom Kommisjonen har truffet en beslutning i samsvar med nr. 3 om at  

tredjestatens rettslige og tilsynsmessige ramme anses å omfatte et effektivt likeverdig system for å gi sentrale motparter og 

handelsplasser med tillatelse i henhold til utenlandske rettsordener tilgang til sentrale motparter og handelsplasser etablert i 

denne tredjestaten. 

2.  Sentrale motparter og handelsplasser etablert i tredjestater kan anmode om lisens og tilgangsretter i henhold til artikkel 37 

bare dersom Kommisjonen har truffet en beslutning i samsvar med nr. 3 om at tredjestatens rettslige og tilsynsmessige ramme 

anses å omfatte en effektiv likeverdig ordning for å gi sentrale motparter og handelsp lasser med tillatelse innenfor utenlandske 

jurisdiksjoner tilgang på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, til 

a)  relevante opplysninger om priser og transaksjoner og informasjon om sammensetning av, beregningsmetode og prisfast -

settelse for referanseverdiene for clearing- og handelsformål og 

b)  lisenser 

fra personer med eiendomsrett til referanseverdier etablert i tredjestaten.  
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3.  Kommisjonen kan i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 51 treffe beslutninger der det fastsettes at den 

rettslige og tilsynsmessige rammen i en tredjestat sikrer at en handelsplass eller en sentral motpart med tillatelse i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene nevnt i nr. 2 og er omfattet av effektive tilsyns- og 

håndhevingstiltak i tredjestaten. 

En tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer anses som likeverdige dersom de minst oppfyller følgende vilkår: 

a)  Handelsplassene i tredjestaten er underlagt krav om tillatelse og er løpende omfattet av effektive tilsyns- og håndhevings-

tiltak. 

b)  De omfatter en effektiv likeverdig ordning for å gi sentrale motparter og handelsplasser med tillatelse i henhold til 

utenlandske rettsordener tilgang til sentrale motparter og handelsplasser etablert i tredjestaten. 

c)  Tredjestatens rettslige og tilsynsmessige ramme omfatter en effektiv likeverdig ordning for å gi sentrale motparter og 

handelsplasser med tillatelse godkjent innenfor utenlandske jurisdiksjoner tilgang på rettferdige, rimelige og ikke-

diskriminerende vilkår, til 

i)  relevante opplysninger om priser og transaksjoner og informasjon om sammensetning av, beregningsmetode og 

prisfastsettelse for referanseverdiene for clearing- og handelsformål og 

ii)  lisenser 

fra personer med eiendomsrett til referanseverdier etablert i tredjestaten. 

AVDELING VII 

TILSYNSTILTAK MED HENSYN TIL PRO DUKTINTERVENSJO N O G PO SISJO NER 

KAPITTEL 1 

Produktovervåking og produktintervensjon 

Artikkel 39 

Markedsovervåking 

1.  I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA overvåke markedet for finansielle instrumenter 

som markedsføres, distribueres eller selges i Unionen. 

2.  I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal EBA overvåke markedet for strukturerte innskudd 

som markedsføres, distribueres eller selges i Unionen 

3.  Vedkommende myndigheter skal overvåke markedet for finansielle instrumenter og strukturerte innskudd som 

markedsføres, distribueres eller selges i eller fra deres medlemsstat. 

Artikkel 40 

ESMAs myndighet til midlertidig intervensjon 

1.  I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA, dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt, i 

Unionen midlertidig forby eller begrense 

a)  markedsføring, distribusjon eller salg av visse finansielle instrumenter eller finansielle instrumenter med visse særskilte 

egenskaper, eller  
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b)  en type finansiell virksomhet eller praksis. 

Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av ESMA. 

2.  ESMA skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller 

varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

b)  De reguleringskravene i henhold til unionsretten som får anvendelse på det berørte finansielle instrumentet eller den berørte 

finansielle virksomheten, avverger ikke trusselen. 

c)  En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er 

ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen. 

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan ESMA innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn 

før et finansielt instrument er blitt markedsført, distribuert eller solgt til kunder. 

3.  Når ESMA treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal ESMA sikre at tiltakene 

a)  ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene ved 

tiltaket, 

b)  ikke skaper risiko for regelverksarbitrasje, og 

c)  er truffet etter samråd med de offentlige organene som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske markeder 

for landbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, dersom tiltaket gjelder landbruksvarederivater. 

Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 42, kan ESMA treffe et av tiltakene 

nevnt i nr. 1 uten å avgi uttalelsen fastsatt i artikkel 43. 

4.  Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal ESMA underrette vedkommende myndigheter om 

tiltaket som foreslås. 

5.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. 

Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt etter 

offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har 

trådt i kraft. 

6.  ESMA skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå forbudet eller begrensningen innført i 

henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller 

begrensningen utløpe. 

7.  Et tiltak som er vedtatt av ESMA i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en 

vedkommende myndighet.  
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8.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke kriterier og faktorer ESMA 

skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot 

finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av 

finanssystemet i Unionen, som nevnt i nr. 2 bokstav a). 

Disse kriteriene og faktorene omfatter 

a)  graden av kompleksitet ved et finansielt instrument og forholdet til den typen kunder som det markedsføres og selges til, 

b)  størrelsen på eller den nominelle verdien av en utstedelse av finansielle instrumenter, 

c)  graden av innovasjon ved et finansielt instrument, en virksomhet eller en praksis, 

d)  den giring som et finansielt instrument eller en praksis gir. 

Artikkel 41 

EBAs myndighet til midlertidig intervensjon 

1.  I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1093/2010 kan EBA, dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt, i 

Unionen midlertidig forby eller begrense 

a)  markedsføring, distribusjon eller salg av visse strukturerte innskudd eller strukturerte innskudd med visse særskilte 

egenskaper, eller 

b)  en type finansiell virksomhet eller praksis. 

Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av EBA. 

2.  EBA skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

b)  De reguleringskravene i henhold til unionsretten som får anvendelse på det berørte strukturerte innskuddet eller den berørte 

virksomheten, avverger ikke trusselen. 

c)  En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er 

ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen. 

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan EBA innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn før 

et strukturert innskudd er blitt markedsført, distribuert eller solgt til kunder. 

3.  Når EBA treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal EBA sikre at tiltakene 

a)  ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene ved 

tiltaket, og  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/53 

 

b)  ikke skaper risiko for regelverksarbitrasje. 

Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 42, kan EBA treffe et av tiltakene 

nevnt i nr. 1 uten å avgi uttalelsen fastsatt i artikkel 43. 

4.  Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal EBA underrette vedkommende myndigheter om 

tiltaket som foreslås. 

5.  EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. 

Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt ett er 

offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har 

trådt i kraft. 

6.  EBA skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i nr. 1. Dersom forbudet eller 

begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller begrensningen utløpe. 

7.  Et tiltak som er vedtatt av EBA i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en 

vedkommende myndighet. 

8.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke kriterier og faktorer EBA skal 

ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot 

finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, som 

nevnt i nr. 2 bokstav a). 

Disse kriteriene og faktorene omfatter 

a)  graden av kompleksitet ved et strukturert innskudd og forholdet til den typen kunder som det markedsføres og selges til, 

b)  størrelsen på eller den nominelle verdien av en utstedelse av strukturerte innskudd, 

c)  graden av innovasjon ved et strukturert innskudd, en virksomhet eller en praksis, 

d)  den giring som et strukturert innskudd eller en praksis gir. 

Artikkel 42 

Vedkommende myndigheters produktintervensjon 

1.  En vedkommende myndighet kan forby eller begrense følgende i eller fra medlemsstaten: 

a)  markedsføring, distribusjon eller salg av visse finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd eller finansielle 

instrumenter eller strukturerte innskudd med visse særskilte egenskaper, eller 

b)  en type finansiell virksomhet eller praksis. 

2.  En vedkommende myndighet kan treffe tiltaket nevnt i nr. 1 dersom den har rimelige grunner til å mene  
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a)  enten 

i)  at et finansielt instrument, et strukturert innskudd eller en virksomhet eller praksis medfører alvorlige problemer knyttet 

til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot 

stabiliteten i hele eller deler av det finansielle systemet i minst en medlemsstat, eller 

ii)  at et derivat har en negativ innvirkning på prisdannelsesprosessen i det underliggende markedet, 

b)  at eksisterende reguleringskrav i henhold til unionsretten som kommer til anvendelse på det finansielle instrumentet, det 

strukturerte innskuddet eller virksomheten eller praksisen, ikke i tilstrekkelig grad håndterer risikoene nevnt i bokstav a), og 

at problemet ikke kan løses på en bedre måte ved å styrke tilsynet med eller håndhevingen av eksisterende krav, 

c)  at tiltaket står i forhold til formålet ut fra de identifiserte risikoenes art, de berørte investorenes eller markedsdeltakernes 

kunnskapsnivå og tiltakets sannsynlige virkning på investorer og markedsdeltakere som kan inneha, anvende eller dra nytte 

av det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller virksomheten eller praksisen, 

d)  at vedkommende myndighet på behørig vis har rådført seg med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater som kan 

bli betydelig berørt av tiltaket, 

e)  at tiltaket ikke har diskriminerende virkning på tjenester som ytes eller virksomhet som utøves fra en annen medlemsstat, og 

f)  at den på behørig vis har rådført seg med offentlige organer som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske 

markeder for landbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, dersom et finansielt instrument eller en 

virksomhet eller praksis utgjør en alvorlig trussel mot det fysiske landbruksvaremarkedets ordnede virkemåte og integritet. 

Dersom vilkårene fastsatt i første ledd er oppfylt, kan vedkommende myndighet innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 

1 av forsiktighetshensyn før et finansielt instrument eller et strukturert innskudd er blitt markedsført, distribuert eller solgt til 

kunder. 

Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av vedkommende 

myndighet. 

3.  Vedkommende myndighet skal ikke innføre et forbud eller en begrensning i henhold til denne artikkel dersom den ikke 

senest en måned før tiltaket skal tre i kraft, skriftlig eller via et annet medium som myndighetene har blitt enige om, har s endt 

alle andre vedkommende myndigheter og ESMA nærmere opplysninger om 

a)  det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller praksisen som det foreslåtte tiltaket gjelder, 

b)  det foreslåtte forbudets eller den foreslåtte begrensningens art og når det er planlagt å tre i kraft, og 

c)  den dokumentasjonen den har lagt til grunn for sin beslutning, og som viser at samtlige vilkår i nr. 2 er oppfylt. 

4.  I unntakstilfeller der vedkommende myndighet anser at det er nødvendig å treffe hastetiltak i henhold til denne artikkel for 

å hindre at finansielle instrumenter, strukturerte innskudd, praksis eller virksomhet nevnt i nr. 1 får negative virkninger, kan 

vedkommende myndighet treffe midlertidige tiltak med minst 24 timers skriftlig varsel før tiltaket er planlagt å tre i kraft,  til 

alle vedkommende myndigheter og ESMA, eller når det gjelder strukturerte innskudd, EBA, forutsatt at alle kriteriene i denne 

artikkel er oppfylt, og at det dessuten er klart fastslått at en varslingsfrist på én måned ikke vil være tilstrekkelig til å håndtere 

problemet eller trusselen. Vedkommende myndighet skal ikke treffe midlertidige tiltak for en periode som overstiger tre 

måneder.  
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5.  Vedkommende myndighet skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å innføre et forbud eller 

en begrensning nevnt i nr. 1. Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen, det tidspunkt 

etter offentliggjøring av meldingen som tiltakene vil gjelde fra, og den dokumentasjonen som viser at samtlige vilkår i nr. 2 er 

oppfylt. Forbudet eller begrensningen skal gjelde bare tiltak som gjennomføres etter at meldingen er offentliggjort. 

6.  Vedkommende myndighet skal tilbakekalle et forbud eller en begrensning dersom vilkårene i nr. 2 ikke lenger gjelder. 

7.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke kriterier og faktorer 

vedkommende myndigheter skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til inves -

torvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot finanssystemets 

stabilitet i minst en medlemsstat, som nevnt i nr. 2 bokstav a). 

Disse kriteriene og faktorene omfatter 

a)  graden av kompleksitet ved et finansielt instrument eller strukturert innskudd og forholdet til den typen kunder som det 

markedsføres og selges til, 

b)  graden av innovasjon ved et finansielt instrument eller strukturert innskudd, en virksomhet eller en praksis, 

c)  den giring som et finansielt instrument eller strukturert innskudd eller en praksis gir, 

d)  når det gjelder finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet, størrelsen på eller den nominelle 

verdien av en utstedelse av finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd. 

Artikkel 43 

Samordning gjennom ESMA og EBA 

1.  ESMA, eller når det gjelder strukturerte innskudd, EBA, skal ha en tilretteleggings- og samordningsrolle i forbindelse 

med tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 42. ESMA, eller når det gjelder strukturerte 

innskudd, EBA, skal særlig sikre at tiltak som treffes av en vedkommende myndighet, er berettigede og står i forhold til 

formålet, og at vedkommende myndigheter i relevante tilfeller anvender konsekvent strategi. 

2.  Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 42 om et tiltak som skal innføres i henhold til samme artikkel, skal 

ESMA, eller når det gjelder strukturerte innskudd, EBA, vedta en uttalelse om hvorvidt tiltaket eller begrensningen er berett iget 

og står i forhold til formålet. Dersom ESMA, eller når det gjelder strukturerte innskudd, EBA, anser at det er nødvendig at 

andre vedkommende myndigheter treffer tiltak for å håndtere risikoen, skal dette angis i uttalelsen. Uttalelsen skal 

offentliggjøres på ESMAs nettsted, eller når det gjelder strukturerte innskudd, EBAs nettsted. 

3.  Når en vedkommende myndighet planlegger å treffe eller treffer tiltak i strid med en uttalelse vedtatt av ESMA eller EBA 

i henhold til nr. 2, eller avstår fra å treffe tiltak i strid med en slik uttalelse, skal den umiddelbart offentliggjøre på sitt nettsted 

en full redegjørelse for hvorfor den gjør dette. 

KAPITTEL 2 

Posisjoner 

Artikkel 44 

ESMAs samordning av nasjonale posisjonshåndteringstiltak og posisjonsgrenser 

1.  ESMA skal ha en tilretteleggings- og samordningsrolle i forbindelse med tiltak som treffes av vedkommende myndigheter 

i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav o) og p) i direktiv 2014/65/EU. ESMA skal særlig sikre at vedkommende myndigheter har 

en konsekvent strategi med hensyn til når denne myndigheten utøves, de innførte tiltakenes art og omfang samt deres varighet 

og oppfølging.  
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2.  Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 79 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU skal ESMA registrere tiltaket og 

begrunnelsen for det. Når det gjelder tiltak som treffes i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav o) eller p) i direktiv 2014/65/EU, 

skal ESMA på sitt nettsted opprettholde og offentliggjøre en database med sammendrag av gjeldende tiltak, med nærmere 

opplysninger om den berørte personen, de berørte finansielle instrumentene, eventuelle begrensninger av størrelsen på de 

posisjonene personer til enhver tid kan inneha, eventuelle unntak fra dette som er gitt i henhold til artikkel 57 i direktiv 

2014/65/EU, samt begrunnelsen for tiltakene. 

Artikkel 45 

ESMAs myndighet når det gjelder posisjonshåndtering 

1.  I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA, dersom begge vilkårene i nr. 2 er oppfylt, 

treffe ett eller flere av følgende tiltak: 

a)  anmode enhver person om alle relevante opplysninger med hensyn til størrelsen på og formålet med en posisjon eller en 

eksponering inngått ved hjelp av et derivat, 

b)  etter å ha analysert opplysningene innhentet i samsvar med bokstav a), kreve at personen reduserer størrelsen på eller 

eliminerer posisjonen eller eksponeringen i henhold til den delegerte rettsakten nevnt i nr. 10 bokstav b), 

c)  som en siste utvei begrense en persons mulighet til å inngå en varederivatkontrakt. 

2.  ESMA skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Formålet med tiltakene oppført i nr. 1 er å håndtere en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, 

herunder varederivatmarkedene i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, og også når det 

gjelder leveringsvilkårene for varer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

b)  En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er 

ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen. 

ESMA skal foreta sin vurdering av om vilkårene nevnt i første ledd bokstav a) og b) er oppfylt, i samsvar med kriteriene og 

faktorene fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt i nr. 10 bokstav a) i denne artikkel. 

3.  Når ESMA treffer tiltakene nevnt i nr. 1, skal det sikres at tiltaket  

a)  i betydelig grad håndterer trusselen mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder varederivatmarkedene 

i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU og også når det gjelder leveringsvilkårene for varer, 

eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, eller betraktelig forbedrer vedkommende myndigheters 

evne til å overvåke trusselen slik den er målt i henhold til kriteriene og faktorene fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt i 

nr. 10 bokstav a) i denne artikkel, 

b)  ikke skaper risiko for regelverksarbitrasje i henhold til nr. 10 bokstav c) i denne artikkel, 

c)  ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet på en av følgende måter som ikke står i forhold til 

fordelene ved tiltaket: reduserer likviditeten i markedene, begrenser forutsetningene for å redusere de risikoene som er 

direkte forbundet med en ikke-finansiell motparts kommersielle virksomhet, eller skaper usikkerhet for markedsdeltakerne.  
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ESMA skal rådføre seg med Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, opprettet ved europaparlaments - og 

rådsforordning (EF) nr. 713/2009(1), før det treffes tiltak som gjelder energiprodukter i engrosmarkedet. 

ESMA skal rådføre seg med de offentlige organene som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske markeder for 

landbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, før det treffes tiltak som gjelder landbruksvarederivater. 

4.  Før ESMA beslutter å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA underrette de berørte vedkommende 

myndigheter om det planlagte tiltaket. Dersom anmodningen fremmes i henhold til nr. 1 bokstav a) eller b), skal meldingen 

omfatte opplysninger om identiteten til den eller de personene som den var rettet til, samt opplysninger om og begrunnelsen for 

anmodningen. Dersom anmodningen fremmes i henhold til nr. 1 bokstav c), skal meldingen omfatte opplysninger om 

identiteten til den berørte personen, de relevante finansielle instrumentene, de relevante kvantitative tiltakene, som størst e 

størrelse på en posisjon som den berørte personen kan inngå, samt begrunnelsen for tiltaket. 

5.  Meldingen skal gis minst 24 timer før tiltaket skal tre i kraft eller forlenges. Under ekstraordinære omstendigheter kan 

ESMA gi meldingen mindre enn 24 timer før tiltaket er planlagt å tre i kraft, dersom det ikke er mulig å gi et 24 timers varsel. 

6.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 

bokstav c). Meldingen skal omfatte opplysninger om identiteten til den berørte personen, de relevante finansielle instrumentene, 

de relevante kvantitative tiltakene, som største størrelse på en posisjon som den berørte personen kan inngå, samt begrunnelsen 

for tiltaket. 

7.  Et tiltak i henhold til nr. 1 bokstav c) skal tre i kraft når meldingen offentliggjøres, eller på et senere tidspunkt angitt i 

meldingen, og skal gjelde bare i forbindelse med en transaksjon som inngås etter at tiltaket har trådt i kraft. 

8.  ESMA skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav c). Dersom et 

tiltak ikke forlenges etter nevnte tidsrom på tre måneder, skal det automatisk oppheves. Nr. 2–8 får også anvendelse ved 

forlengelse av tiltak. 

9.  Et tiltak som er vedtatt av ESMA i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en 

vedkommende myndighet i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav o) eller p) i direktiv 2014/65/EU. 

10.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som angir kriteriene og faktorene som skal legges 

til grunn for å fastslå 

a)  om det foreligger en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder varederivatmarkedene i 

samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, og også leveringsvilkårene for varer, eller mot 

stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen som nevnt i nr. 2 bokstav a), idet det tas hensyn til i hvilken grad 

posisjoner brukes til å sikre posisjoner i varer eller varekontrakter, og i hvilken grad prisene i underliggende markeder er 

fastsatt med henvisning til prisene på varederivater, 

b)  den hensiktsmessige reduksjonen av en posisjon eller en eksponering som innehas via et derivat som nevnt i nr. 1 bokstav 

b) i denne artikkel, 

c)  de situasjonene der en risiko for regelverksarbitrasje som nevnt i nr. 3 bokstav b), kan oppstå. 

Disse kriteriene og faktorene skal ta hensyn til de tekniske reguleringsstandardene nevnt i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 

2014/65/EU og skal skille mellom situasjoner der ESMA treffer tiltak fordi en vedkommende myndighet har unnlatt å handle, 

og situasjoner der ESMA håndterer en ytterligere risiko som vedkommende myndighet ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å 

håndtere i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav j) eller o) i direktiv 2014/65/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energiregule -

ringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1).  
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AVDELING VIII 

TREDJESTATSFO RETAKS  TJENESTEYTING O G UTØVELSE AV VIRKSO MHET ETTER EN BESLUTNING O M 

LIKEVERDIGHET, ENTEN DE HAR FILIALER ELLER IKKE 

Artikkel 46 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Et tredjestatsforetak kan yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet med eller uten tilleggstjenester til 

kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU som er etablert i hele 

Unionen, uten å opprette en filial dersom det er registrert i det registeret over tredjestatsforetak som ESMA fører i samsvar med 

artikkel 47. 

2.  ESMA skal registrere et tredjestatsforetak som har søkt om å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i 

hele Unionen i samsvar med nr. 1, bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kommisjonen har vedtatt en beslutning i samsvar med artikkel 47 nr. 1, 

b)  Foretaket har tillatelse i den jurisdiksjonen der dets hovedkontor er etablert, til å yte de investeringstjenestene eller utøve 

den investeringsvirksomheten som det ønsker i Unionen, og er omfattet av effektive tilsyns- og håndhevingstiltak som 

sikrer full overholdelse av kravene som gjelder i den berørte tredjestat. 

c)  Det er inngått samarbeidsavtaler i henhold til artikkel 47 nr. 2. 

3.  Dersom et tredjestatsforetak er registrert i samsvar med denne artikkel, skal medlemsstatene ikke innføre noen ytterligere 

krav til tredjestatsforetaket med hensyn til spørsmål som omfattes av denne forordning eller direktiv 2014/65/EU, og skal ikke 

behandle tredjestatsforetaket gunstigere enn unionsforetak. 

4.  Tredjestatsforetaket nevnt i nr. 1 skal inngi sin søknad til ESMA etter at Kommisjonen har vedtatt beslutningen nevnt i 

artikkel 47, der det fastsettes at den rettslige og tilsynsmessige rammen i den tredjestaten der tredjestatsforetaket har tillatelse, 

er likeverdig med kravene beskrevet i artikkel 47 nr. 1. 

Det tredjestatsforetaket som inngir søknad, skal gi ESMA alle opplysninger som er nødvendige for registreringen. Innen 30 

virkedager etter mottak av søknaden skal ESMA vurdere om søknaden er fullstendig. Dersom søknaden ikke er fullstendig, skal 

ESMA fastsette en frist for når tredjestatsforetaket som inngir søknad, skal framlegge ytterligere opplysninger. 

Registreringsbeslutningen skal bygge på vilkårene fastsatt i nr. 2. 

Innen 180 virkedager fra inngivelsen av en fullstendig søknad skal ESMA skriftlig og med en fullstendig begrunnelse 

underrette tredjestatsforetaket som har inngitt søknaden, om registreringen er akseptert eller avslått. 

Medlemsstatene kan tillate tredjestatsforetak å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet sammen med 

tilleggstjenester til kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU på 

deres territorier i samsvar med de nasjonale ordningene dersom Kommisjonen ikke har truffet en beslutning i henhold til 

artikkel 47 nr. 1, eller dersom en slik beslutning ikke lenger gjelder. 

5.  Tredjestatsforetak som yter tjenester i samsvar med denne artikkel, skal, før de yter noen investeringstjenester, underrette 

kunder etablert i Unionen om at de ikke har tillatelse til å yte tjenester til andre kunder enn kvalifiserte motparter og 

profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU, og at de ikke er underlagt tilsyn i Unionen. De 

skal oppgi navn og adresse på den vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet i tredjestaten.  
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Opplysningene i første ledd skal framlegges skriftlig og på en tydelig måte. 

Dersom et tredjestatsforetak yter en investeringstjeneste eller utøver investeringsvirksomhet utelukkende på initiativ fra en 

kvalifisert motpart eller profesjonell kunde i henhold til avsnitt I i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU som er etablert eller 

beliggende i Unionen, skal medlemsstatene sikre at denne artikkel ikke får anvendelse på tredjestatsforet akets yting av denne 

tjenesten eller utøvelse av denne virksomheten for denne personen, og heller ikke på en forbindelse som spesifikt er forbundet 

med yting av tjenesten eller utøvelse av virksomheten. Et initiativ fra slike kunder skal ikke gi tredjestat sforetaket rett til å 

markedsføre nye kategorier investeringsprodukter eller investeringstjenester til denne personen. 

6.  Tredjestatsforetak som yter tjenester eller utøver virksomhet i samsvar med denne artikkel, skal, før de yter noen tjeneste 

eller utøver noen virksomhet i forbindelse med en kunde som er etablert i Unionen, tilby seg å bringe enhver tvist i forbindelse 

med disse tjenestene eller denne virksomheten inn for en domstol eller voldgiftsdomstol i en medlemsstat. 

7.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette hvilke opplysninger tredjestatsforetaket som 

inngir søknad, skal gi ESMA når det søker om registrering i samsvar med nr. 4, og det formatet opplysningene i henhold til nr . 

5 skal framlegges i. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 47 

Beslutning om likeverdighet 

1.  Kommisjonen kan i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 51 nr. 2 treffe en beslutning med hensyn til en 

tredjestat, der det fastsettes at den rettslige og tilsynsmessige rammen i tredjestaten sikrer at et foretak som har tillatelse i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav med hensyn til tilsyn og god forretningsskikk som er likeverdige med kravene 

fastsatt i denne forordning, i direktiv 2013/36/EU og i direktiv 2014/65/EU samt i gjennomføringstiltakene vedtatt i henhold til 

denne forordning og nevnte direktiver, og at tredjestatens rettslige ramme omfatter et effektivt likeverdig system for 

anerkjennelse av verdipapirforetak som er godkjent i henhold til tredjestaters rettsordener. 

En tredjestats rammer for tilsyn og god forretningsskikk kan anses å ha en likeverdig virkning dersom de minst oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  Foretak som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet i tredjestaten, er underlagt krav om tillatelse og er 

løpende omfattet av effektive tilsyns- og håndhevingstiltak. 

b)  Foretak som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet i tredjestaten, er underlagt tilstrekkelige 

kapitalkrav og hensiktsmessige krav til aksjeeiere og medlemmer av deres ledelsesorganer. 

c)  Foretak som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet i tredjestaten, er underlagt hensiktsmessige 

organisatoriske krav til internkontrollfunksjoner. 

d)  Foretak som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet, er underlagt hensiktsmessige regler for god 

forretningsskikk. 

e)  De sikrer gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet ved å hindre markedsmisbruk i form av innsidehandel og 

markedsmanipulering.  
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2.  ESMA skal opprette samarbeidsavtaler med de berørte vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige og 

tilsynsmessige rammer er anerkjent som faktisk likeverdige i samsvar med nr. 1. Avtalene skal minst angi 

a)  ordningen for utveksling av opplysninger mellom ESMA og vedkommende myndigheter i de berørte tredjestatene, herunder 

tilgang til alle opplysninger som ESMA anmoder om med hensyn til foretak utenfor Unionen som har tillatelse i 

tredjestater, 

b)  ordningen for umiddelbar underretning av ESMA når en vedkommende my ndighet i en tredjestat mener at et 

tredjestatsforetak som den fører tilsyn med, og som ESMA har registrert i registeret fastsatt i artikkel 48, overtrer vilkårene 

for sin tillatelse eller annen lovgivning som det har plikt til å overholde, 

c)  framgangsmåtene for samordning av tilsynsvirksomheten, herunder eventuelt stedlig tilsyn. 

3.  Et tredjestatsforetak etablert i en stat hvis rettslige og tilsynsmessige ramme er anerkjent som faktisk likeverdig i samsvar 

med nr. 1, og som har tillatelse i samsvar med artikkel 39 i direktiv 2014/65/EU, skal kunne yte de tjenestene og utøve den 

virksomheten som omfattes av tillatelsen for kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I i vedlegg II til 

direktiv 2014/65/EU i andre medlemsstater i Unionen, uten å opprette nye filialer. For dette formål skal det oppfylle 

opplysningskravene som gjelder for yting av tjenester og utøvelse av virksomhet over landegrensene i artikkel 34 i direktiv 

2014/65/EU. 

Filialen skal fortsatt være underlagt tilsyn av den medlemsstaten der filialen er etablert, i samsvar med artikkel 39 i direktiv 

2014/65/EU. Uten at det berører plikten til å samarbeide fastsatt i direktiv 2014/65/EU, kan imidlertid vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der filialen er etablert, og vedkommende myndighet i vertsstaten, opprette samarbeidsavtaler 

som står i forhold til formålet, for å sikre at filialen til det tredjestatsforetaket som yter investeringstjenester i Unionen, gir et 

hensiktsmessig nivå for investorvern. 

4.  Et tredjestatsforetak kan ikke lenger benytte rettighetene i henhold til artikkel 46 nr. 1 dersom Kommisjonen treffer en 

beslutning i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 51 nr. 2 som innebærer at den tilbakekaller sin beslutning i 

henhold til nr. 1 med hensyn til nevnte tredjestat. 

Artikkel 48 

Register 

ESMA skal føre et register over tredjestatsforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investerings-

virksomhet i Unionen i samsvar med artikkel 46. Registeret skal være offentlig tilgjengelig på ESMAs nettsted og inneholde 

opplysninger om hva slags tjenester eller virksomhet tredjestatsforetakene har tillatelse til å yte eller utøve, og referansedata om 

vedkommende myndighet som har ansvar for å føre tilsyn med dem i tredjestaten. 

Artikkel 49 

Tilbakekalling av registrering 

1.  ESMA skal tilbakekalle registreringen av et tredjestatsforetak i registeret opprettet i samsvar med artikkel 48 dersom 

a)  ESMA har berettigede grunner basert på dokumenterte beviser til å anta at tredjestatsforetaket, når det yter investerings-

tjenester og utøver investeringsvirksomhet i Unionen, opptrer på en måte som er klart til skade for investorenes interesser, 

eller som kan hindre markedene i å virke på en ordnet måte, 

b)  ESMA har berettigede grunner basert på dokumenterte beviser til å anta at tredjestatsforetaket, når det yter investerings-

tjenester og utøver investeringsvirksomhet i Unionen, på en alvorlig måte har overtrådt de bestemmelsene det er underlagt i 

tredjestaten, og som er grunnlaget for Kommisjonens beslutning i samsvar med artikkel 47 nr. 1,  
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c)  ESMA har henvist saken til vedkommende myndighet i tredjestaten, og vedkommende myndighet i tredjestaten har ikke 

truffet de hensiktsmessige tiltakene som kreves for å verne investorene og sikre at markedene i Unionen virker på en 

tilfredsstillende måte, eller har ikke kunnet vise at det berørte tredjestatsforetaket oppfyller de kravene som får anvendelse 

på det i tredjestaten, og 

d)  ESMA har underrettet vedkommende myndighet i tredjestaten om at den har til hensikt å tilbakekalle registreringen av 

tredjestatsforetaket, minst 30 dager før tilbakekallingen. 

2.  ESMA skal omgående underrette Kommisjonen om ethvert tiltak som treffes i samsvar med nr. 1, og skal offentliggjøre 

beslutningen på sitt nettsted. 

3.  Kommisjonen skal vurdere om vilkårene som danner grunnlaget for en beslutning i samsvar med artikkel 47 nr. 1, fortsatt 

er til stede for den berørte tredjestat. 

AVDELING IX 

DELEGERTE RETTSAKTER O G GJENNO MFØRINGSRETTSAKTER 

KAPITTEL 1 

Delegerte rettsakter 

Artikkel 50 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 1 nr. 9, artikkel 2 nr. 2, artikkel 13 nr. 2, artikkel 15 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 3, artikkel 19 nr. 2 og 3, artikkel 31 nr. 4, artikkel 40 nr. 8, artikkel 41 nr. 8, artikkel 42 nr. 7, artikkel 45 nr. 10 

og artikkel 52 nr. 10 og 12 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra og med 2. juli 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 9, artikkel 2 nr. 2, artikkel 13 nr. 2, artikkel 15 nr. 5, artikkel 17 nr. 3, 

artikkel 19 nr. 2 og 3, artikkel 31 nr. 4, artikkel 40 nr. 8, artikkel 41 nr. 8, artikkel 42 nr. 7, artikkel 45 nr. 10 og artikkel 52  

nr. 10 og 12 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europ aparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 1 nr. 9, artikkel 2 nr. 2, artikkel 13 nr. 2, artikkel 15 nr. 5, artikkel 17 

nr. 3, artikkel 19 nr. 2 og 3, artikkel 31 nr. 4, artikkel 40 nr. 8, artikkel 41 nr. 8, artikkel 42 nr. 7, artikkel 45 nr. 10 og 

artikkel 52 nr. 10 og 12 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen 

utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen forlenges med tre 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.  
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KAPITTEL 2 

Gjennomføringsrettsakter 

Artikkel 51 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(1). Nevnte 

komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

AVDELING X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 52 

Rapporter og ny gjennomgåelse  

1.  Innen 3. mars 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

de praktiske virkningene av gjennomsiktighetskravene fastsatt i henhold til artikkel 3–13, særlig om virkningene av 

volumbegrensningsordningen beskrevet i artikkel 5, herunder på handelskostnadene for kvalifiserte motparter og profesjonelle 

kunder og på handelen med aksjer i små selskaper og selskaper med middels markedsverdi, om hvor effektivt den sikrer at 

anvendelsen av relevante unntak ikke skader prisdannelsen, om hvordan en eventuell hensiktsmessig ordning for å pålegge 

sanksjoner for overtredelse av volumbegrensningen kan virke samt om anvendelsen av unntakene fra kravet om gjennom-

siktighet før handel fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 3 og artikkel 9 nr. 2–5 og om disse fortsatt er hensiktsmessige. 

2.  I rapporten nevnt i nr. 1 skal det også gjøres rede for hvordan anvendelsen av unntaket i henhold til artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) og b) i) og volumbegrensningsordningen i henhold til artikkel 5 har påvirket europeiske aksjemarkeder, med særlig 

henvisning til 

a)  nivået for og utviklingen når det gjelder skjult ordrebokhandel i Unionen siden innføringen av denne forordning, 

b)  innvirkningen på gjennomsiktige noterte kjøpskurs-salgskurs-differanser før handel, 

c)  innvirkningen på likviditetsdybden i synlige ordrebøker, 

d)  innvirkningen på konkurransen og på investorer i Unionen, 

e)  innvirkningen på handelen med aksjer i små selskaper og selskaper med middels markedsverdi, 

f)  utviklingen internasjonalt og drøftinger med tredjestater og internasjonale organisasjoner. 

3.  Dersom konklusjonen i rapporten er at anvendelsen av unntaket i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b) i) skader 

prisdannelsen eller går ut over handelen med aksjer i små selskaper og selskaper med middels markedsverdi, skal Kommisjonen 

ved behov framlegge forslag, herunder endringer av denne forordning, med hensyn til anvendelsen av disse unntakene. 

Forslagene skal omfatte en konsekvensanalyse av de foreslåtte endringene og ta hensyn til målene for denne forordning og 

virkningene de vil kunne medføre når det gjelder markedsforstyrrelser og konkurranse, samt potensielle konsekvenser for 

investorer i Unionen. 

4.  Innen 3. mars 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

virkemåten til artikkel 26, herunder om hvorvidt innholdet i og formatet for transaksjonsrapportene som mottas og utveksles 

mellom vedkommende myndigheter, gir dem mulighet til å føre omfattende tilsyn med verdipapirforetakenes virksomhet i 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45).  
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henhold til artikkel 26 nr. 1. For formålene i denne forordning og direktiv 2014/65/EU og for å avdekke innsidehandel og 

markedsmisbruk i samsvar med forordning (EU) nr. 596/2014 kan Kommisjonen framlegge hensiktsmessige forslag, herunder 

fastsette at transaksjonene skal rapporteres til et system utpekt av ESMA i stedet for til vedkommende myndigheter, slik at de 

relevante vedkommende myndigheter gis tilgang til alle opplysninger som er rapportert i henhold til denne artikkel. 

5.  Innen 3. mars 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

hensiktsmessige løsninger for å redusere informasjonsulikhet mellom markedsdeltakerne og verktøyer som gjør det mulig for 

tilsynsmyndighetene å føre bedre tilsyn med noteringsvirksomheten på handelsplassene. Rapporten skal minst vurdere hvorvidt  

det er mulig å utvikle et europeisk system for beste kjøps- og salgspriser i konsolidert form for å nå disse målene. 

6.  Innen 3. mars 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

de framskrittene som er gjort når det gjelder å flytte handelen med standardiserte OTC-derivater til børser eller elektroniske 

handelsplasser i henhold til artikkel 25 og 28. 

7.  Innen 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlament et og Rådet om 

prisutviklingen for opplysninger før og etter handel fra regulerte markeder, MHF-er, OHF-er, godkjente offentliggjørings-

ordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

8.  Innen 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med 

en gjennomgåelse av samvirkingsbestemmelsene i artikkel 36 i denne forordning og artikkel 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

9.  Innen 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

anvendelsen av artikkel 35 og 36 i denne forordning og artikkel 7 og 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Innen 3. juli 2021 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

anvendelsen av artikkel 37. 

10.  Innen 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

innvirkningen av artikkel 35 og 36 på nylig etablerte sentrale motparter med tillatelse som nevnt i artikkel 35 nr. 5 og 

handelsplasser som er knyttet gjennom nære forbindelser til disse sentrale motpartene, og om hvorvidt overgangsordningen 

fastsatt i artikkel 35 nr. 5 bør forlenges, idet de mulige fordelene for forbrukerne ved å forbedre konkurransen og graden av 

valgfrihet for markedsdeltakerne veies opp mot en mulig uforholdsmessig innvirkning av disse bestemmelsene på nylig 

etablerte sentrale motparter med tillatelse og begrensningene for lokale markedsdeltakere når det gjelder tilgang til globale 

sentrale motparter samt markedets virkemåte. 

Med forbehold for konklusjonene i denne rapporten kan Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 50 for å 

forlenge overgangsperioden i henhold til artikkel 35 nr. 5 med inntil 30 måneder. 

11.  Innen 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

hvorvidt terskelen fastsatt i artikkel 36 nr. 5 fortsatt er hensiktsmessig, og hvorvidt unntaksordningen for børshandlede derivater 

fortsatt skal være tilgjengelig. 

12.  Innen 3. juli 2016 skal Kommisjonen, på grunnlag av en risikovurdering utført av ESMA i samråd med Det europeiske råd 

for systemrisiko, framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av behovet for midlertidig å utelukke 

børshandlede derivater fra virkeområdet for artikkel 35 og 36. Nevnte rapport skal ta hensyn til eventuelle risikoer som 

bestemmelsene om åpen tilgang for børshandlede derivater innebærer for finansmarkedenes samlede stabilitet og ordnede 

virkemåte i hele Unionen.  
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Med forbehold for konklusjonene i denne rapporten kan Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 50 for å 

utelukke børshandlede derivater fra virkeområdet for artikkel 35 og 36 i inntil 30 måneder etter 3. januar 2017. 

Artikkel 53 

Endring av forordning (EU) nr. 648/2012 

I forordning (EU) nr. 648/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Ved utarbeidingen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder i henhold til dette nummer bør ESMA ta hensyn til 

overgangsbestemmelsene for C6-energiderivatkontrakten fastsatt i artikkel 95 i direktiv 2014/65/EU(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).» 

2) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  En sentral motpart som har fått tillatelse til å cleare OTC-derivatkontrakter, skal godta å cleare slike kontrakter 

på ikke-diskriminerende og gjennomsiktige vilkår, herunder med hensyn til krav til sikkerhet og avgifter i forbindelse 

med tilgang, uavhengig av handelsplass. Dette skal særlig sikre at en handelsplass har rett til ikke-diskriminerende 

behandling av kontrakter som handles på den handelsplassen, med hensyn til 

a)  krav til sikkerhet og avregning av økonomisk likeverdige kontrakter, forutsatt at inkludering av slike kontrakter i en 

sentral motparts framgangsmåter for sluttavregning og andre framgangsmåter for avregning basert på gjeldende 

insolvenslovgivning ikke hindrer nevnte framgangsmåter i å virke på en smidig og ordnet måte eller går ut over 

deres gyldighet eller gjennomførbarhet, og 

b)  kryssberegning av marginer med korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale motpart i henhold til en 

risikomodell som er i samsvar med artikkel 41. 

En sentral motpart kan kreve at en handelsplass oppfyller de driftsmessige og tekniske kravene som fastsettes av den 

sentrale motparten, herunder krav til risikostyring.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  Vilkårene fastsatt i nr. 1 for ikke-diskriminerende behandling av kontrakter som handles på denne handels-

plassen, når det gjelder krav til sikkerhet, avregning av økonomisk likeverdige kontrakter og kryssberegning av 

marginer med korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale motpart, skal angis nærmere i de tekniske standardene 

vedtatt i henhold til artikkel 35 nr. 6 bokstav e) i forordning (EU) nr. 600/2014(*).» 

3) I artikkel 81 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

 «Et transaksjonsregister skal oversende data til vedkommende myndigheter i samsvar med kravene i artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av forordning (EF) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).»  
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Artikkel 54 

Overgangsbestemmelser 

1.  Tredjestatsforetak skal kunne fortsette å yte tjenester og utøve virksomhet i medlemsstatene i samsvar med de nasjonale 

ordningene i inntil tre år etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning om den relevante tredjestat i samsvar med artikkel 47. 

2.  Dersom Kommisjonen anser at det ikke er nødvendig å utelukke børshandlede derivater fra virkeområdet for artikkel 35 

og 36 i samsvar med artikkel 52 nr. 12, kan en sentral motpart eller en handelsplass, før denne forordning får anvendelse, søke 

sin vedkommende myndighet om tillatelse til å benytte overgangsordningene. Vedkommende myndighet skal, idet det tas 

hensyn til de risikoene anvendelsen av tilgangsrettene i henhold til artikkel 35 eller 36 for børshandlede derivater innebærer for 

den sentrale motpartens eller handelsplassens ordnede virkemåte, beslutte at artikkel 35 eller 36 i en overgangsperiode fram til 

og med 3. juli 2019 ikke får anvendelse på den relevante sentrale motparten eller handelsplassen, alt etter som, når det gjelder 

børshandlede derivater. Dersom en slik overgangsperiode er godkjent, kan den sentrale motparten eller handelsplassen, så lenge 

denne overgangsordningen varer, ikke benytte tilgangsrettene i henhold til artikkel 35 eller 36 når det gjelder børshandlede 

derivater. Vedkommende myndighet skal underrette ESMA, og når det gjelder en sentral motpart, kollegiet av vedkommende 

myndigheter for den sentrale motparten, når en overgangsperiode godkjennes. 

Dersom en sentral motpart som har blitt godkjent for overgangsordningene, er knyttet gjennom nære forbindelser til en eller 

flere handelsplasser, skal disse handelsplassene, så lenge denne overgangsordningen varer, ikke kunne benytte tilgangsrettene i 

henhold til artikkel 35 eller 36 når det gjelder børshandlede derivater. 

Dersom en handelsplass som har blitt godkjent for overgangsordningene, er knyttet gjennom nære forbindelser til en eller flere 

sentrale motparter, skal disse sentrale motpartene, så lenge denne overgangsordningen varer, ikke kunne benytte tilgangsrettene 

i henhold til artikkel 35 eller 36 når det gjelder børshandlede derivater. 

Artikkel 55 

Ikrafttredelse og anvendelse  

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 3. januar 2017. 

Uten at det berører annet ledd, får artikkel 1 nr. 8 og 9, artikkel 2 nr. 2, artikkel 4 nr. 6, artikkel 5 nr. 6 og 9, artikkel 7 nr. 2, 

artikkel 9 nr. 5, artikkel 11 nr. 4, artikkel 12 nr. 2, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 nr. 7, artikkel 15 nr. 5, artikkel 17 nr. 3, artikkel 

19 nr. 2 og 3, artikkel 20 nr. 3, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 4, artikkel 23 nr. 3, artikkel 25 nr. 3, artikkel 26 nr. 9, artikkel 27 

nr. 3, artikkel 28 nr. 4, artikkel 28 nr. 5, artikkel 29 nr. 3, artikkel 30 nr. 2, artikkel 31 nr. 4, artikkel 32 nr. 1, 5 og 6, artikkel 33 

nr. 2, artikkel 35 nr. 6, artikkel 36 nr. 6, artikkel 37 nr. 4, artikkel 38 nr. 3, artikkel 40 nr. 8, artikkel 41 nr. 8, artikkel 42 nr. 7, 

artikkel 45 nr. 10, artikkel 46 nr. 7, artikkel 47 nr. 1 og 4, artikkel 52 nr. 10 og 12 og artikkel 54 nr. 1 anvendelse umiddelbart 

etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Uten at det berører annet ledd, får artikkel 37 nr. 1, 2 og 3 anvendelse fra 3. januar 2019. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1033 

av 23. juni 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning  

(EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av 

verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(5) 

(heretter samlet kalt «den nye rettslige rammen») er viktige finansrettsakter som ble vedtatt i kjølvannet av finanskrisen 

med hensyn til verdipapirmarkeder, investeringsformidlere og handelsplasser. Den nye rettslige rammen styrker og 

erstatter europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(6). 

2) Den nye rettslige rammen regulerer de kravene som skal gjelde for verdipapirforetak, regulerte markeder, leverandører 

av datarapporteringstjenester og tredjestatsforetak som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i 

Unionen. Den harmoniserer ordningen med posisjonsgrenser for varederivater for å gi bedre gjennomsiktighet, fremme 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 30.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 1. 

(1) Uttalelse avgitt  29. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT).  

(2) Uttalelse avgitt  26. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlamentets holdning av 7. juni 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. juni 2016 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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en ordnet prisdannelse og hindre markedsmisbruk. Den innfører også regler for algoritmebasert høyfrekvenshandel og 

forbedrer tilsynet med finansmarkedene ved å harmonisere administrative sanksjoner. Med utgangspunkt i gjeldende 

regler styrker den nye rettslige rammen dessuten investorvernet ved at det innføres håndfaste krav til organisasjon og 

forretningsskikk. De nye reglene får anvendelse fra 3. januar 2017. 

3) I henhold til den nye rettslige rammen kreves det at handelsplasser og systematiske internaliserere framlegger for 

vedkommende myndigheter referansedata for finansielle instrumenter som på en ensartet måte beskriver egenskapene til 

alle finansielle instrumenter som er omfattet av direktiv 2014/65/EU. Disse dataene skal også brukes for andre formål, 

for eksempel til beregning av gjennomsiktighet og likviditetsterskler samt rapportering av posisjoner i varederivater. 

4) For at dataene skal kunne samles inn på en effektiv og harmonisert måte, utvikles for tiden en ny infrastruktur for 

datainnsamling, referansedatasystemet for finansielle instrumenter («Financial Instruments Reference Data System», 

FIRDS), av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i samarbeid med nasjonale vedkommende 

myndigheter. FIRDS vil dekke et bredt utvalg av finansielle instrumenter som bringes inn under virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 600/2014, og vil gi ESMA, nasjonale vedkommende myndigheter og handelsplasser i hele Unionen 

tilgang til datastrømmer. Størstedelen av de nye IT-systemene som ligger til grunn for FIRDS, må bygges fra grunnen, 

basert på nye parametrer. 

5) Med tanke på hvor kompleks den nye rettslige rammen er, og gitt behovet for et svært stort antall delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter, ble anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 utsatt til 30 måneder etter ikraft-

tredelsesdatoen. Tross denne uvanlig lange perioden kan berørte parter som handelsplasser, nasjonale vedkommende 

myndigheter og ESMA ikke garantere at de nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturene vil være på plass og i drift 

innen 3. januar 2017. Dette skyldes omfanget og kompleksiteten av de opplysningene som skal samles inn og behandles 

for at den nye rettslige rammen skal kunne settes i drift, særlig for transaksjonsrapportering, gjennomsiktighets -

beregninger og rapportering av posisjoner i varederivater. 

6) Mangel på nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil påvirke hele virkeområdet for den nye rettslige rammen. Uten 

data vil det ikke være mulig å fastsette en nøyaktig avgrensning av de finansielle instrumentene som faller inn under 

virkeområdet for den nye rettslige rammen. Videre vil det ikke være mulig å skreddersy regler for gjennomsiktighet før 

og etter handel for å avgjøre hvilke instrumenter som er likvide, og når unntak eller utsatt offentliggjøring bør innvilges. 

7) I mangel av nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil handelsplasser og verdipapirforetak ikke kunne rapportere 

utførte transaksjoner til vedkommende myndigheter. I mangel av rapportering av posisjoner i varederivater vil det være 

vanskelig å håndheve posisjonsgrenser for slike varederivater. Uten posisjonsrapportering vil det være begrenset 

mulighet til effektivt å påvise overtredelser av posisjonsgrensene. Mange av de kravene som gjelder for algoritmebasert 

handel, avhenger også av data. 

8) Mangelen på nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil også gjøre det vanskelig for verdipapirforetak å anvende 

regler for beste utførelse. Handelsplasser og systematiske internaliserere vil ikke være i stand til å offentliggjøre 

opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner på disse handelsplassene. Verdipapirforetak vil ikke få tilgang 

til viktige data om utførelsen som kan hjelpe dem med å fastsette hva som er den beste måten å utføre kundeordrer på. 

9) For å sikre rettssikkerhet og unngå mulige markedsforstyrrelser er det nødvendig og berettiget å treffe hastetiltak for å 

utsette anvendelsen av den nye rettslige rammen i sin helhet, herunder alle delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til den nye rettslige rammen. 

10) Prosessen for innføring av datainnsamlingsinfrastrukturene består av fem trinn: virksomhetskrav, spesifikasjoner, 

utvikling, prøving og ibruktaking. ESMA anslår at disse trinnene vil være gjennomført senest i januar 2018, forutsatt at 

det er rettslig sikkerhet med hensyn til de endelige kravene i de relevante tekniske reguleringsstandardene innen  

juni 2016. 

11) På bakgrunn av de særlige omstendighetene og for at ESMA, nasjonale vedkommende myndigheter og berørte parter 

skal kunne fullføre den driftsmessige gjennomføringen, er det hensiktsmessig å utsette anvendelsesdatoen for forordning 

(EU) nr. 600/2014 med 12 måneder til 3. januar 2018. Rapporter og gjennomgåelser bør utsettes tilsvarende.  
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12) Verdipapirforetak utfører ofte for egen regning eller på vegne av kunder transaksjoner med derivater og andre 

finansielle instrumenter eller eiendeler som omfatter en rekke innbyrdes forbundne, betingede handler. Slike 

pakketransaksjoner gjør det mulig for verdipapirforetak og deres kunder å styre sine risikoer på en bedre måte siden 

prisen på hver enkelt komponent i pakketransaksjonen gjenspeiler pakkens samlede risikoprofil snarere enn den 

gjeldende markedsprisen for hver komponent. Pakketransaksjoner kan anta forskjellige former, f.eks. bytte av 

futurekontrakter mot fysiske varer («exchange for physicals»), handelsstrategier som gjennomføres på handelsplasser, 

eller skreddersydde pakketransaksjoner, og det er viktig å ta hensyn til disse særtrekkene ved kalibrering av gjeldende 

gjennomsiktighetsordning. Det er derfor hensiktsmessig at det i forordning (EU) nr. 600/2014 spesifiseres under hvilke 

særlige omstendigheter gjennomsiktighetskravene før handel ikke bør gjelde for ordrer knyttet til slike pakketrans-

aksjoner eller for enkeltkomponenter i slike ordrer. 

13) ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være hensiktsmessig å gi ESMA i oppgave å 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, om fastsettelse av en metode for å 

avgjøre hvilke pakkeordrer det finnes et likvid marked for, med henblikk på framlegging for Kommisjonen. 

Kommisjonen bør vedta disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og i samsvar med artikkel 10–14 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

14) Det anses at verdipapirfinansieringstransaksjoner som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2365(2) ikke bidrar til prisdannelsesprosessen, og at det vil være hensiktsmessig at avdeling II og III i forordning 

(EU) nr. 600/2014 ikke får anvendelse på disse transaksjonene. 

15) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(3) fastsetter krav til innsamling av referansedata for finansielle 

instrumenter. Slike data, som samles inn via FIRDS, benyttes for å avgjøre hvilke finansielle instrumenter som faller inn 

under virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014. Forordning (EU) nr. 596/2014 får anvendelse fra 3. juli 2016. 

FIRDS vil imidlertid ikke være fullt operativt før i januar 2018. Det er derfor hensiktsmessig å utsette anvendelses-

datoen for artikkel 4 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 596/2014 til 3. januar 2018. 

16) Forordning (EU) nr. 596/2014 inneholder en henvisning til anvendelsesdatoen for den nye rettslige rammen. For å sikre 

at henvisningene i forordning (EU) nr. 596/2014 til organiserte handelsfasiliteter, vekstmarkeder for små og mellom-

store bedrifter («SMB»), utslippskvoter eller auksjonsprodukter basert på utslippskvoter ikke får anvendelse før 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU, bør artikkel 39 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 596/2014, som fastsetter at henvisninger til disse rettsaktene skal forstås som henvisninger til direktiv 2004/39/EF, 

tilpasses, idet det tas hensyn til utsettelsen av anvendelsesdatoen for disse rettsaktene. 

17) Oppgjør av verdipapirtransaksjoner er nært knyttet til verdipapirhandel. Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014(4) inneholder henvisninger til anvendelsesdatoen for den nye rettslige rammen. Før nevnte dato skal 

henvisninger til forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU forstås som henvisninger til direktiv 2004/39/EF. 

Ved forordning (EU) nr. 909/2014 blir det dessuten innført en overgangsordning for anvendelsen av reglene for 

oppgjørsdisiplin på multilaterale handelsfasiliteter («MHF») som søker om registrering som vekstmarkeder for SMB-er 

i samsvar med direktiv 2014/65/EU. 

18) For å sikre at det henvises til direktiv 2004/39/EF i forordning (EU) nr. 909/2014 fram til den utsatte anvendelsesdatoen 

for den nye rettslige rammen, og at overgangsbestemmelsene for MHF-er som søker om registrering som vekstmarkeder 

for SMB-er i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, bevares slik at MHF-ene får tilstrekkelig tid til å søke om slik 

registrering i henhold til direktiv 2014/65/EU, bør forordning (EU) nr. 909/2014 endres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s.  1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og 

om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8. 2014, 

s. 1). 
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19) Forordning (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 909/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 600/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nytt nummer lyde: 

«5a.  Avdeling II og III i denne forordning får ikke anvendelse på verdipapirfinansieringstransaksjoner som definert i  

nr. 11 i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365(*)» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 

23.12.2015, s. 1). 

2)  I artikkel 2 nr. 1 skal nye numre lyde: 

«48) «bytte av futurekontrakter mot fysiske varer» en transaksjon i en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument 

som forutsetter samtidig ytelse av en tilsvarende mengde av en underliggende fysisk eiendel, 

49) «pakkeordre» en ordre som er prissatt som én enhet 

a)  for å gjennomføre et bytte av futurekontrakter mot fysiske varer, eller 

b)  i to eller flere finansielle instrumenter, for å gjennomføre en pakketransaksjon, 

50) «pakketransaksjon» 

a)  et bytte av futurekontrakter mot fysiske varer, eller 

b)  en transaksjon som innebærer utførelse av to eller flere komponenttransaksjoner med finansielle instrumenter, 

og som oppfyller alle følgende kriterier: 

i)  transaksjonen utføres mellom to eller flere motparter, 

ii)  hver komponent av transaksjonen innebærer vesentlig økonomisk eller finansiell risiko knyttet til alle 

andre komponenter, 

iii)  utførelsen av hver komponent skjer samtidig og forutsetter utførelse av alle de andre komponentene.» 

3)  I artikkel 4 nr. 7 endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018», og datoen «3. januar 2019» endres til  

«3. januar 2020». 

4)  I artikkel 5 nr. 8 endres datoen «3. januar 2016» til «3. januar 2017». 

5)  I artikkel 8 nr. 1 skal første punktum lyde: 

«Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre gjeldende kjøps- og salgspriser 

samt ordredybden ved de prisene som vises i deres systemer for obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter, derivater som handles på en handelsplass, og pakkeordrer.» 

6)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 tilføyes følgende bokstaver: 

«d)  ordrer med henblikk på å utføre et bytte av futurekontrakter mot fysiske varer,  



Nr. 13/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

e)  pakkeordrer som oppfyller ett av følgende vilkår: 

i)  minst en av komponentene er et finansielt instrument som det ikke finnes et likvid marked for, med mindre 

det finnes et likvid marked for pakkeordren som helhet, 

ii)  minst en av komponentene er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse, med mindre det 

finnes et likvid marked for pakkeordren som helhet, 

iii)  alle komponentene er utført i et prisforespørselssystem eller et talebasert handelssystem og er større enn den 

spesifikke størrelsen for instrumentet.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Vedkommende myndigheter skal kunne gjøre unntak fra plikten nevnt i artikkel 8 nr. 1 for hver enkelt 

komponent i en pakkeordre.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  For å sikre en ensartet anvendelse av punkt i) og ii) i nr. 1 bokstav e) skal ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette en metode for å avgjøre hvilke pakkeordrer som det finnes et likvid marked for. 

Ved utvikling av slike metoder for å avgjøre om det finnes et likvid marked for en pakkeordre som helhet, skal ESMA 

vurdere om pakkene er standardiserte og omsettes hyppig. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 28. februar 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

7)  I artikkel 18 skal nytt nummer lyde: 

«11.  Når det gjelder en pakkeordre, og uten at det berører nr. 2, får forpliktelsene i denne artikkel anvendelse bare på 

pakkeordren som helhet og ikke på de enkelte komponentene i pakkeordren.» 

8)  I artikkel 19 nr. 1 endres datoen «3. januar 2019» til «3. januar 2020». 

9)  I artikkel 26 nr. 10 endres datoen «3. januar 2019» til «3. januar 2020». 

10) I artikkel 35 nr. 5 endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018», og datoen «3. juli 2019» endres til «3. juli 2020». 

11)  I artikkel 37 nr. 2 endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

12)  I artikkel 52 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 endres datoen «3. mars 2019» til «3. mars 2020». 

b)  I nr. 4 endres datoen «3. mars 2019» til «3. mars 2020». 

c)  I nr. 5 endres datoen «3. mars 2019» til «3. mars 2020». 

d)  I nr. 6 endres datoen «3. mars 2019» til «3. mars 2020». 

e)  I nr. 7 endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020». 

f)  I nr. 8 endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020». 

g)  I nr. 9 første ledd endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020».  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/71 

 

h)  I nr. 9 annet ledd endres datoen «3. juli 2021» til «3. juli 2022». 

i)  I nr. 10 første ledd endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020». 

j)  I nr. 11 endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020». 

k)  I nr. 12 annet ledd endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

13)  I artikkel 54 nr. 2 første ledd endres datoen «3. juli 2019» til «3. juli 2020». 

14)  I artikkel 55 gjøres følgende endringer: 

a)  Annet ledd skal lyde: 

«Denne forordning får anvendelse fra 3. januar 2018.» 

b)  Fjerde ledd skal lyde: 

«Uten at det berører annet ledd, får artikkel 37 nr. 1, 2 og 3 anvendelse fra 3. januar 2020.» 

Artikkel 2 

I artikkel 39 i forordning (EU) nr. 596/2014 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Den får anvendelse fra 3. juli 2016, med unntak av 

a)  artikkel 4 nr. 2 og 3, som får anvendelse fra 3. januar 2018, og 

b)  artikkel 4 nr. 4 og 5, artikkel 5 nr. 6, artikkel 6 nr. 5 og 6, artikkel 7 nr. 5, artikkel 11 nr. 9, 10 og 11, artikkel 12 nr. 5, 

artikkel 13 nr. 7 og 11, artikkel 16 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, artikkel 17 nr. 3, 10 og 11, artikkel 18 nr. 9, 

artikkel 19 nr. 13, 14 og 15, artikkel 20 nr. 3, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 9, artikkel 26 nr. 2 annet, tredje og fjerde 

ledd, artikkel 32 nr. 5 og artikkel 33 nr. 5, som får anvendelse fra 2. juli 2014.» 

b)  I nr. 4 første ledd endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

c)  I nr. 4 annet ledd endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

Artikkel 3 

I artikkel 76 i forordning (EU) nr. 909/2014 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5 annet ledd bokstav b) endres datoen «13. juni 2017» til «13. juni 2018». 

b)  I nr. 7 endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 23. juni 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV 2014/65/EU 

av 15. mai 2014 

om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og  

direktiv 2011/61/EU 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(4) er blitt betydelig endret flere ganger(5). Ettersom det skal gjøres flere 

endringer, bør direktivet omarbeides av hensyn til klarheten. 

2)  Formålet med rådsdirektiv 93/22/EØF(6) var å fastsette vilkårene for at verdipapirforetak og banker som har fått 

tillatelse, kan yte nærmere angitte tjenester eller opprette filialer i andre medlemsstater på grunnlag av tillatelse og tilsyn 

i hjemstaten. For dette formålet tok direktivet sikte på å harmonisere kravene som verdipapirforetak må oppfylle for å få 

den første tillatelsen og utøve virksomhet, herunder atferdsregler. Visse vilkår for å drive regulerte markeder ble også 

harmonisert ved direktivet. 

3)  I de senere årene er flere investorer blitt aktive på finansmarkedene, og de tilbys et enda mer sammensatt og omfattende 

spekter av tjenester og instrumenter. I lys av denne utviklingen bør Unionens rettslige ramme omfatte all virksomhet 

som er rettet mot investorer. For dette formålet er det nødvendig å oppnå den graden av harmonisering som trengs for å 

tilby et høyt vernenivå for investorer og gi verdipapirforetak mulighet til å yte tjenester i hele Unionen, som er et indre 

marked, på grunnlag av hjemstatstilsyn. Direktiv 93/22/EØF ble derfor erstattet med direktiv 2004/39/EF. 

4)  Finanskrisen har avdekket svakheter når det gjelder finansmarkedenes virkemåte og gjennomsiktighet. Utviklingen på 

finansmarkedene har vist at det er behov for å styrke rammen for reguleringen av markedene for finansielle 

instrumenter, herunder når handelen på slike markeder skjer i form av OTC-handel, for å øke gjennomsiktigheten, 

forbedre investorvernet, styrke tilliten, behandle uregulerte områder og sikre at tilsynsmyndighetene får tilstrekkelig 

myndighet til at de kan utføre sine oppgaver.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349, er omhandle t i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 1. 

(1) EUT C 161 av 7.6.2012, s. 3. 

(2) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 80. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2014.  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

(5) Se vedlegg III del A. 

(6) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27).  
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5)  Blant tilsynsorganer er det internasjonal enighet om at svakheter i en rekke finansinstitusjoners foretaksstyring, herunder 

manglende effektiv kontroll internt, har vært en faktor som har bidratt til finanskrisen. Overdreven og uforsiktig 

risikotaking kan føre til at enkelte finansinstitusjoner går konkurs, og til systemproblemer både i medlemsstater og 

globalt. Ukorrekt atferd hos foretak som yter tjenester til kunder, kan skade investorene og investorenes tillit. For å ta 

høyde for potensielle skadevirkninger av disse svakhetene i foretaksstyringen bør direktiv 2004/39/EF utfylles med mer 

detaljerte prinsipper og minstestandarder. Disse prinsippene og standardene bør få anvendelse samtidig som det tas 

hensyn til verdipapirforetaks art, omfang og kompleksitet. 

6)  Høynivågruppen for finanstilsyn i EU anmodet Unionen om å utarbeide et mer harmonisert regelverk for finansmar-

kedene. Når det gjelder den framtidige europeiske tilsynsstrukturen, understreket Det europeiske råd 18. og  

19. juni 2009 også behovet for å innføre et felles europeisk regelverk som skal gjelde for alle finansinstitusjoner på det 

indre marked. 

7)  Direktiv 2004/39/EF bør derfor nå delvis omarbeides som dette direktivet, og delvis erstattes med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1). Disse to rettsaktene bør sammen utgjøre den rettslige rammen for de kravene som 

får anvendelse på verdipapirforetak, regulerte markeder, leverandører av datarapporteringstjenester og tredjestatsforetak 

som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i Unionen. Dette direktivet bør derfor leses sammen 

med nevnte forordning. Dette direktivet bør blant annet inneholde bestemmelser om tillatelse til å utøve virksomhet, 

erverv av kvalifiserende eierandeler, utøvelse av etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester, vilkår for drift av 

verdipapirforetak for å sikre investorvern, myndighet for tilsynsmyndighetene i hjemstater og vertsstater samt 

sanksjonsordningen. Ettersom hovedmålet med dette direktivet er å harmonisere nasjonale bestemmelser om nevnte 

områder, bør det baseres på artikkel 53 nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Gjennomførings-

bestemmelsene på områdene som omfattes av dette direktivet, bør fastsettes i direktivs form slik at de ved behov kan 

tilpasses eventuelle særtrekk ved markedet og rettssystemet i hver enkelt medlemsstat. 

8)  Det er hensiktsmessig at listen over finansielle instrumenter også omfatter varederivater og andre derivater som er 

sammensatt og handles på en slik måte at de reiser samme lovgivningsmessige spørsmål som tradisjonelle finansielle 

instrumenter. 

9)  Finansielle instrumenter vil omfatte energikontrakter som gjøres opp fysisk og handles i en organisert handelsfasilitet 

(OHF), unntatt slike som allerede er regulert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(2). 

En rekke tiltak er truffet for å redusere virkningen av en slik inkludering på foretak som handler med slike produkter. 

Disse foretakene er i dag unntatt fra kravene til ansvarlig kapital i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(3), og dette unntaket vil bli gjenstand for en gjennomgåelse i henhold til artikkel 493 nr. 1 i nevnte 

forordning før den utløper, senest ved utgangen av 2017. Ettersom disse kontraktene er finansielle instrumenter, vil de 

helt fra begynnelsen av være omfattet av rettslige krav for finansmarkeder, og krav som gjelder posisjonsgrenser, 

transaksjonsrapportering og markedsmisbruk vil gjelde fra ikrafttredelsesdatoen for dette direktivet og forordning (EU) 

nr. 600/2014. Det er imidlertid fastsatt en overgangsperiode på 42 måneder for anvendelsen av clearingplikten og 

marginkravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(4). 

10)  Begrensningen av virkeområdet som gjelder varederivater som handles i en OHF og gjøres opp fysisk, bør være 

begrenset for å unngå et smutthull som kan føre til regelarbitrasje. Det er derfor nødvendig å fastsette en delegert 

rettsakt for ytterligere å presisere betydningen av uttrykket «skal gjøres opp fysisk» som minst forutsetter at det innføres 

en bindende forpliktelse til fysisk levering som kan håndheves, som ikke kan omgås, og som ikke gir rett til å 

gjennomføre kontant- eller utligningstransaksjoner, unntatt i tilfeller av force majeure, mislighold eller annen reell 

manglende betalingsevne.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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11)  Det har forekommet ulike former for bedrageri på annenhåndsspotmarkedet for utslippskvoter, noe som kan undergrave 

tilliten til ordningen for handel med utslippskvoter opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1), og 

det treffes tiltak for å styrke systemet med registre over EUs utslippskvoter og vilkårene for å åpne en konto for handel 

med slike utslippskvoter. For å styrke disse markedenes integritet og sikre at de virker effektivt, herunder gjennom et 

omfattende tilsyn med handelsvirksomheten, bør tiltakene truffet i henhold til direktiv 2003/87/EF utfylles ved å legge 

utslippskvoter helt inn under virkeområdet for dette direktivet og europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014(2), ved å klassifisere dem som finansielle instrumenter. 

12)  Dette direktivets formål er å omfatte de foretakene som innenfor sin ordinære næring eller virksomhet yter investerings-

tjenester og/eller utøver investeringsvirksomhet på forretningsmessig grunnlag. Det bør derfor ikke omfatte personer 

som utøver annen yrkesvirksomhet. 

13)  Det er nødvendig å innføre omfattende rammeregler for gjennomføring av transaksjoner med finansielle instrumenter, 

uavhengig av hvilke handelsmetoder som anvendes for å gjennomføre transaksjonene, for å sikre høy kvalitet ved 

gjennomføring av investorenes transaksjoner og opprettholde finanssystemets integritet og samlede effektivitet. Det bør 

fastsettes sammenhengende og risikofølsomme rammeregler for de viktigste typene av ordninger for utførelse av ordrer 

som for tiden anvendes på det europeiske finansmarkedet. Det er nødvendig å erkjenne at det ved siden av de regulerte 

markedene har oppstått en ny generasjon av organiserte handelssystemer som bør omfattes av krav som medvirker til å 

bevare finansmarkedenes effektivitet og ordnede virkemåte, og til å sikre at slike organiserte handelssystemer ikke kan 

utnytte smutthull i regelverket. 

14)  For alle handelsplasser, særlig regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) og OHF-er, bør det 

fastsettes gjennomsiktige og ikke-diskriminerende regler for tilgang til handelsplassen. Regulerte markeder og MHF-er 

bør fortsatt være underlagt lignende krav når det gjelder hvem de kan gi tilgang som medlemmer eller deltakere, men 

OHF-er bør imidlertid kunne bestemme og begrense tilgangen på grunnlag av blant annet den rollen og de forpliktelsene 

de har overfor sine kunder. I denne forbindelse bør handelsplasser kunne fastsette parametrene som styrer systemet, for 

eksempel minste latenstid, forutsatt at dette gjøres på en åpen og gjennomsiktig måte og ikke medfører forskjells -

behandling fra plattformoperatørens side. 

15)  En sentral motpart defineres i forordning (EU) nr. 648/2012 som en juridisk person som trer inn mellom partene i 

kontrakter som handles på et eller flere finansmarkeder, og blir kjøper overfor enhver selger og selger overfor enhver 

kjøper. Sentrale motparter er ikke omfattet av begrepet OHF som definert i dette direktivet. 

16)  Personer som har tilgang til regulerte markeder eller MHF-er, kalles medlemmer eller deltakere. De to begrepene kan 

brukes om hverandre. Disse begrepene omfatter ikke brukere som bare har direkte elektronisk tilgang til handels-

plassene. 

17)  Systematiske internaliserere bør defineres som verdipapirforetak som på et organisert, hyppig og systematisk grunnlag i 

vesentlig grad handler for egen regning når de utfører kundeordrer utenfor et regulert marked, en MHF eller en OHF. 

For å sikre at denne definisjonen anvendes objektivt og effektivt på verdipapirforetak, bør enhver bilateral handel med 

kunder være relevant, og det bør utarbeides kriterier for identifisering av verdipapirforetak som skal registreres som 

systematiske internaliserere. Mens handelsplasser er systemer der flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser samvirker 

i systemet, bør systematiske internaliserere ikke tillates å føre sammen tredjeparters kjøps- og salgsinteresser på en måte 

som funksjonsmessig ligner en handelsplass. 

18)  Personer som forvalter sine egne eiendeler, og foretak som ikke yter investeringstjenester eller utøver annen investe-

ringsvirksomhet enn handel for egen regning med finansielle instrumenter som ikke er varederivater, utslippskvoter eller 

derivater på slike, bør ikke omfattes av dette direktivet, med mindre de er prisstillere, medlemmer av eller deltakere på 

et regulert marked eller i en MHF eller har direkte elektronisk tilgang til en handelsplass, anvender en teknikk for 

høyfrekvent algoritmehandel eller handler for egen regning når de utfører kundeordrer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv  96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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19)  Ifølge kommunikeet av 15. april 2011 fra G20-landenes finansministrer og sentralbanksjefer bør deltakere på 

varederivatmarkeder være omfattet av egnet regulering og tilsyn, og visse unntak fra direktiv 2004/39/EF skal derfor 

endres. 

20)  Personer som handler for egen regning, herunder prisstillere, med varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, 

unntatt personer som handler for egen regning når de utfører kundeordrer, eller som yter investeringstjenester knyttet til 

varederivater eller utslippskvoter eller derivater på slike til kundene eller leverandørene i deres hovedvirksomhet, bør 

ikke være omfattet av dette direktivet, forutsatt at denne virksomheten er en virksomhet tilknyttet deres hoved-

virksomhet på konsernnivå, og at hovedvirksomheten ikke består i å yte investeringstjenester i henhold til dette 

direktivet eller banktjenester i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) eller prisstilling knyttet til 

varederivater, og at disse personene ikke anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel. De tekniske kriteriene 

for når en virksomhet skal anses som en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten, bør klargjøres i tekniske regulerings-

standarder, idet det tas hensyn til kriteriene som er fastsatt i dette direktivet. 

Disse kriteriene bør sikre at ikke-finansielle foretak som handler med finansielle instrumenter på en måte som ikke står i 

forhold til investeringen i hovedvirksomheten, er omfattet av dette direktivet. Disse kriteriene bør minst ta hensyn til 

kravet om at tilknyttet virksomhet skal utgjøre en mindre del av virksomheten på konsernnivå, og til størrelsen på deres 

handelsvirksomhet sammenlignet med den samlede handelsvirksomheten på markedet for denne eiendelsklassen. Når en 

forpliktelse til å tilføre en handelsplass likviditet pålegges av reguleringsmyndigheter i samsvar med unionsretten eller 

nasjonale lover og forskrifter, eller av handelsplasser, bør de transaksjonene som gjennomføres for å oppfylle en slik 

forpliktelse, ikke tas hensyn til ved vurderingen av om virksomheten er en tilknyttet tjeneste. 

21)  Ved anvendelsen av dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014, som regulerer både OTC-derivater og børs-

handlede derivater som omhandlet i forordning (EU) nr. 600/2014, bør virksomhet som på en objektivt målbar måte 

anses å kunne redusere risikoene som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering og 

transaksjoner innenfor konsernet, vurderes på en måte som er forenlig med forordning (EU) nr. 648/2012. 

22)  Personer som handler med varederivater, utslippskvoter og derivater på slike, kan også handle med andre finansielle 

instrumenter som en del av sin forretningsmessige styring av likviditetsrisiko for å beskytte seg mot risikoer, for 

eksempel valutarisiko. Det er derfor viktig å presisere at unntakene får anvendelse kumulativt. For eksempel kan 

unntaket i artikkel 2 nr. 1 bokstav j) anvendes sammen med unntaket i artikkel 2 nr. 1 bokstav d). 

23)  For å unngå et potensielt misbruk av unntak bør imidlertid prisstillere innenfor finansielle instrumenter, unntatt 

prisstillere innenfor varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, forutsatt at deres prisstilling er en virksomhet 

tilknyttet hovedvirksomheten på konsernnivå og at de ikke anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, være 

omfattet av dette direktivet og ikke være omfattet av noe unntak. Personer som handler for egen regning når de utfører 

kundeordrer, eller anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, bør også være omfattet av dette direktivet og 

ikke være omfattet av noe unntak. 

24)  Handel for egen regning ved utførelse av kundeordrer bør omfatte foretak som utfører ordrer fra ulike kunder gjennom 

prinsipalmatchingshandel («back-to-back-handel»), der foretakene bør anses å opptre som oppdragsgiver og bør være 

omfattet av dette direktivets bestemmelser om både utførelse av ordrer på vegne av kunder og handel for egen regning. 

25)  Utførelse av ordrer som gjelder finansielle instrumenter, som en tilknyttet virksomhet mellom to personer hvis 

hovedvirksomhet på konsernnivå verken er investeringstjenester i henhold til dette direktivet eller bankvirksomhet i 

henhold til direktiv 2013/36/EU, bør ikke anses som handel for egen regning ved utførelse av kundeordrer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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26)  Når det i teksten vises til personer, bør det forstås som både fysiske og juridiske personer. 

27)  Forsikringsforetak hvis virksomhet er underlagt egnet tilsyn av vedkommende tilsynsmyndigheter og omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(1), bør være unntatt fra dette direktivets virkeområde når de utøver den 

virksomheten som omhandles i nevnte direktiv. 

28)  Personer som ikke yter tjenester til tredjeparter, men som har som virksomhet å yte investeringstjenester utelukkende til 

sine morforetak, sine datterforetak eller til et av samme morforetaks andre datterforetak, bør ikke omfattes av dette 

direktivet. 

29)  Noen lokale energiforetak og noen driftsansvarlige for industrianlegg som er omfattet av fellesskapsordningen for 

handel med utslippskvoter, samler og utkontrakterer sin handelsvirksomhet til ikke-konsoliderte datterforetak for å 

dekke forretningsmessige risikoer. Disse fellesforetakene yter ikke andre tjenester enn og utøver nøyaktig samme 

funksjon som personene nevnt i betraktning 28. For å sikre like konkurransevilkår bør det også være mulig å utelukke 

fellesforetak fra dette direktivets virkeområde dersom de eies i fellesskap av lokale energiforetak eller driftsansvarlige 

som er omfattet av artikkel 3 bokstav f) i direktiv 2003/87/EF, som ikke yter andre tjenester enn investeringstjenester for 

lokale energiforetak, eller driftsansvarlige som er omfattet av artikkel 3 bokstav f) i direktiv 2003/87/EF, og forutsatt at 

disse lokale energiforetakene eller driftsansvarlige vil være unntatt i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav j) dersom de 

selv utfører disse investeringstjenestene. For å sikre at det finnes tilstrekkelige beskyttelsestiltak og at investorer har 

tilstrekkelig vern, bør imidlertid medlemsstater som velger å unnta slike fellesforetak, pålegge dem krav som minst 

tilsvarer kravene fastsatt i dette direktivet, særlig i godkjenningsfasen, ved vurderingen av deres omdømme og erfaring 

og av eventuelle aksjeeieres egnethet, ved gjennomgåelsen av vilkårene for den første tillatelsen og det løpende tilsynet 

samt med hensyn til atferdsregler. 

30)  Personer som yter investeringstjenester bare leilighetsvis i forbindelse med sin yrkesvirksomhet, bør også unntas fra 

dette direktivets virkeområde, forutsatt at denne virksomheten er regulert, og at de relevante reglene ikke er til hinder for 

at det leilighetsvis ytes investeringstjenester. 

31)  Personer som yter investeringstjenester som utelukkende består i å forvalte ordninger for arbeidstakernes 

medbestemmelse, og som derfor ikke yter investeringstjenester til tredjeparter, bør ikke omfattes av dette direktivet. 

32)  Det er nødvendig å unnta fra dette direktivets virkeområde sentralbanker og andre organer med lignende oppgaver samt 

offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, herunder investering av gjelden, 

unntatt organer som helt eller delvis er statseid og har en kommersiell rolle, eller en rolle knyttet til erverv av 

eierandeler. 

33)  For å klargjøre unntaksreglene for Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), andre nasjonale organer med 

lignende oppgaver og organer som deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, bør disse unntakene begrenses til organer og 

institusjoner som utøver sine funksjoner i samsvar med en medlemsstats rett eller unionsretten, samt til internasjonale 

organer som to eller flere medlemsstater er medlemmer av, og som har som formål å tilføre kapital og gi finansiell 

bistand til de av deres medlemmer som er rammet eller truet av alvorlige finansieringsproblemer, for eksempel Den 

europeiske stabiliseringsordning. 

34)  Det er nødvendig å unnta fra dette direktivets virkeområde innretninger for kollektiv investering og pensjonsfond, 

uansett om de er samordnet på unionsplan eller ikke, og depositarer eller forvaltere av slike innretninger, ettersom de 

omfattes av særlige regler som er direkte tilpasset deres virksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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35)  Det er nødvendig å unnta fra dette direktivets virkeområde operatører av transmisjonsnett som definert i artikkel 2 nr. 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(1) eller artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/73/EF(2), når de utfører sine oppgaver i henhold til nevnte direktiver, i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009(3), i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009(4) eller i 

henhold til nettregler eller retningslinjer som vedtas i henhold til disse regelverksaktene. I henhold til disse 

regelverksaktene har operatører av transmisjonsnett særlige forpliktelser og ansvarsområder, og de er omfattet av særlig 

sertifisering og føres tilsyn med av sektorspesifikke vedkommende myndigheter. Operatører av transmisjonsnett bør 

også være omfattet av et slikt unntak dersom de benytter andre personer som opptrer som tjenesteytere på deres vegne, 

til å utføre deres oppgaver i henhold til disse regelverksaktene eller nettregler eller retningslinjer som vedtas i henhold 

til disse forordningene. Operatører av transmisjonsnett bør ikke kunne være omfattet av et slikt unntak når de yter 

investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet med finansielle instrumenter, herunder når de driver en 

plattform for handel med finansielle transmisjonsrettigheter på annenhåndsmarkeder. 

36)  For å kunne omfattes av unntakene fra dette direktivet bør den berørte personen løpende oppfylle vilkårene som er 

fastsatt for slike unntak. Særlig dersom en person yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet, og er 

unntatt fra dette direktivet fordi slike tjenester eller slik virksomhet er tilknyttet denne personens hovedvirksomhet på 

konsernnivå, bør denne personen ikke lenger omfattes av unntaket for tilknyttede tjenester dersom ytingen av disse 

tjenestene eller utøvelsen av denne virksomheten opphører å være tilknyttede tjenester til denne personens 

hovedvirksomhet. 

37)  Personer som yter investeringstjenester og/eller utøver investeringsvirksomhet som omfattes av dette direktivet, bør ha 

tillatelse fra sine hjemstater slik at investorer og finanssystemets stabilitet vernes. 

38)  Kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, bør ikke behøve en annen tillatelse i henhold til 

dette direktivet for å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet. Når en kredittinstitusjon vedtar å yte 

investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet, bør vedkommende myndigheter, før de gir en tillatelse i 

henhold til direktiv 2013/36/EU, kontrollere at den oppfyller de relevante bestemmelsene i dette direktivet. 

39)  Strukturerte innskudd har oppstått som en form for investeringsprodukt, men er ikke omfattet av en regelverksakt for 

vern av investorer på unionsplan, mens andre strukturerte investeringer er omfattet av slike regelverksakter. Det er 

derfor hensiktsmessig å styrke investorenes tillit og å gjøre reglene for distribusjonen av forskjellige sammensatte 

investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer mer ensartede for å sikre tilstrekkelig vern for investorer i hele 

Unionen. Av den grunn er det hensiktsmessig at strukturerte innskudd omfattes av dette direktivets virkeområde. I denne 

forbindelse er det nødvendig å presisere at ettersom strukturerte innskudd er en form for investeringsprodukt, omfatter 

de ikke innskudd som utelukkende er knyttet til en rente, for eksempel Euribor eller Libor, uavhengig av om rentene er 

fastsatt på forhånd, eller av om de er faste eller flytende. Slike innskudd bør derfor ikke omfattes av dette direktivets 

virkeområde. 

40)  Dette direktivet bør anvendes på verdipapirforetak og kredittinstitusjoner ved salg eller rådgivning til kunder i 

forbindelse med strukturerte innskudd, det vil si når de opptrer som formidlere av produkter utstedt av kreditt -

institusjoner som kan motta innskudd i samsvar med direktiv 2013/36/EU. 

41)  Verdipapirsentraler er systemviktige institusjoner for finansielle markeder og sikrer den første registreringen av 

verdipapirer, ajourføring av kontoene med de utstedte verdipapirene og avvikling av praktisk talt all handel med 

verdipapirer. Verdipapirsentraler skal reguleres særskilt i unionsretten, og skal være gjenstand for særlig tillatelse og 

visse driftsvilkår. Verdipapirsentraler kan imidlertid, i tillegg til kjernetjenestene som er omhandlet i annen unionsrett, 

yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet som er regulert i henhold til dette direktivet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av 

direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over 

landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr.  1228/2003 (EUT L 211 av 14.8.2009, s.  15). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 av 14.8.2009, s.  36). 
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For å sikre at alle foretak som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet er underlagt de samme 

rammereglene, er det hensiktsmessig å sikre at slike verdipapirsentraler ikke omfattes av dette direktivets krav om 

tillatelse og visse driftsvilkår, men at unionsretten som regulerer slike verdipapirsentraler, bør sikre at de omfattes av 

bestemmelsene i dette direktivet når de yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i tillegg til de 

tjenestene som angis i denne unionsretten. 

42)  For å styrke investorvernet i Unionen er det hensiktsmessig å begrense vilkårene som ligger til grunn for at 

medlemsstatene kan gjøre unntak fra anvendelsen av dette direktivet for personer som yter investeringstjenester til 

kunder som, som en følge av et slikt unntak, ikke omfattes av vern i henhold til dette direktivet. Det er særlig 

hensiktsmessig å kreve at medlemsstatene skal pålegge disse personene krav som minst tilsvarer kravene fastsatt i dette 

direktivet, særlig i godkjenningsfasen, ved vurderingen av deres omdømme og erfaring og av eventuelle aksjeeieres 

egnethet, ved gjennomgåelsen av vilkårene for den første tillatelsen og det løpende t ilsynet samt med hensyn til 

atferdsregler. 

I tillegg bør personer som ikke er omfattet av dette direktivet, være dekket av en erstatningsordning for investorer som 

er anerkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF(1), eller av en yrkesansvarsforsikring som sikrer 

tilsvarende vern for kundene i situasjonene som omfattes av nevnte direktiv. 

43)  Når et verdipapirforetak ikke regelmessig yter en eller flere investeringstjenester som ikke omfattes av tillatelsen, eller 

ikke regelmessig utøver en eller flere former for investeringsvirksomhet som ikke omfattes av den, bør det ikke behøve 

en ytterligere tillatelse i henhold til dette direktivet. 

44)  For dette direktivets formål bør mottak og formidling av ordrer også omfatte det forholdet at det  opprettes forbindelse 

mellom to eller flere investorer slik at de kan gjennomføre en transaksjon. 

45)  Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som distribuerer finansielle instrumenter som de selv utsteder, bør være 

omfattet av dette direktivet når de gir sine kunder investeringsråd. For å fjerne usikkerhet og styrke investorvernet er det 

hensiktsmessig å fastsette at dette direktivet får anvendelse når verdipapirforetak og kredittinstitusjoner på 

primærmarkedet distribuerer finansielle instrumenter som de selv har utstedt uten å yte noen rådgivning. For dette 

formålet bør definisjonen av utførelse av ordrer på vegne av kunder utvides. 

46)  Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at vedkommende 

myndigheter i hver medlemsstat unnlater å gi tillatelse eller tilbakekaller den når det klart framgår av faktorer som 

virksomhetsplan, geografisk plassering eller den virksomheten som faktisk utøves, at et verdipapirforetak har valgt 

rettssystemet i denne medlemsstaten for å unndra seg strengere standarder i en annen medlemsstat der verdipapir-

foretaket har til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin virksomhet. Et verdipapirforetak som er en juridisk 

person, bør ha tillatelse i den medlemsstaten der det har sitt forretningskontor. Et verdipapirforetak som ikke er en 

juridisk person, bør ha tillatelse i den medlemsstaten der det har sitt hovedkontor. Medlemsstatene bør for øvrig kreve at 

et verdipapirforetak alltid har sitt hovedkontor i sin hjemstat, og at det faktisk utøver virksomhet der. 

47)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF(2) er det fastsatt detaljerte kriterier for tilsynsmessig vurdering av et 

verdipapirforetaks planlagte erverv og en framgangsmåte for anvendelsen av disse kriteriene. For å gi rettssikkerhet, 

klarhet og forutsigbarhet med hensyn til vurderingsprosessen og følgene av denne, er det hensiktsmessig å bekrefte 

kriteriene og framgangsmåten for tilsynsmessig vurdering som er fastsatt i nevnte direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF, 

2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF med hensyn til saksbehandlingsregler og kriterier for tilsynsmessig vurdering av overtak else og 

økning av eierandeler i finanssektoren (EUT  L 247 av 21.9.2007, s. 1). 
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Vedkommende myndigheter bør særlig vurdere egnetheten til den aktuelle erververen og det planlagte ervervets 

økonomiske soliditet på grunnlag av alle følgende kriterier: Den aktuelle erververens omdømme, omdømmet og 

erfaringen til alle personer som vil lede verdipapirforetakets virksomhet som følge av det planlagte ervervet, den 

aktuelle erververens økonomiske soliditet, om verdipapirforetaket vil kunne overholde tilsynskravene på grunnlag av 

dette direktivet og andre direktiver, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF(1) og direktiv 2013/36/EU, om 

det er rimelig grunn til å mistenke at det har forekommet, forekommer eller har vært gjort forsøk på hvitvasking av 

penger eller finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(2), eller at 

det planlagte ervervet kan øke risikoen for at dette skjer. 

48)  Et verdipapirforetak som har tillatelse i sin hjemstat, bør ha rett til å yte investeringstjenester eller utøve investerings -

virksomhet i hele Unionen, uten å måtte søke om en egen tillatelse fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten 

der det ønsker å yte slike tjenester eller utøve slik virksomhet. 

49)  Ettersom visse verdipapirforetak er unntatt fra visse forpliktelser i henhold til direktiv 2013/36/EU, bør de enten være 

forpliktet til å ha en minstekapital eller en yrkesansvarsforsikring, eller en kombinasjon av disse. Justeringene av dette 

forsikringsbeløpet skal ta hensyn til justeringer gjort innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/92/EF(3). Denne særskilte behandlingen med hensyn til kapitaldekning bør ikke berøre eventuelle beslutninger om 

egnet behandling av disse foretakene i forbindelse med framtidige endringer av unionsretten om kapitaldekning. 

50)  Ettersom tilsynsreglenes virkeområde bør begrenses til de foretakene som gjennom yrkesmessig forvaltning av en 

handelsportefølje utgjør en kilde til motpartsrisiko for andre markedsdeltakere, bør foretak som handler for egen regning 

med andre finansielle instrumenter enn varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, utelukkes fra dette 

direktivets virkeområde, forutsatt at de ikke er prisstillere, ikke handler for egen regning når de utfører kundeordrer, 

ikke er medlemmer av eller deltakere på et regulert marked eller i en MHF, ikke har direkte elektronisk tilgang til en 

handelsplass og ikke anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel. 

51)  For å verne en investors eiendomsrett og andre tilsvarende rettigheter til verdipapirer samt investorens rettigheter til 

midler som er betrodd et foretak, bør slike rettigheter holdes atskilt fra foretakets. Dette prinsippet bør likevel ikke 

hindre et foretak i å gjøre forretninger i eget navn, men på vegne av investoren, når transaksjonens art gjør dette 

nødvendig og investoren samtykker, for eksempel ved utlån av verdipapirer. 

52)  Kravene som gjelder beskyttelse av kunders eiendeler, er et viktig verktøy for å verne kunder i forbindelse med yting av 

tjenester og utøvelse av virksomhet. Det kan gis unntak fra disse kravene når full eiendomsrett til midler eller finansielle 

instrumenter overdras til et verdipapirforetak for å dekke nåværende eller framtidige, faktiske, eventuelle eller 

potensielle forpliktelser. Denne vidtrekkende muligheten kan skape usikkerhet og utgjøre en fare for effektiviteten av 

kravene som gjelder beskyttelse av kunders eiendeler. Det er derfor hensiktsmessig, i det minste når det gjelder ikke-

profesjonelle kunders eiendeler, å begrense verdipapirforetaks mulighet til å inngå avtaler om finansiell sikkerhets -

stillelse i form av overdragelse av eiendomsrett som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF(4), med 

sikte på å sikre eller på annen måte dekke sine forpliktelser. 

53)  Det er nødvendig å styrke den rollen ledelsesorganer i verdipapirforetak, på regulerte markeder og hos leverandører av 

datarapporteringstjenester spiller når det gjelder å sikre en sunn og forsvarlig ledelse av foretakene og å fremme 

markedets integritet og investorenes interesser. Et ledelsesorgan i et verdipapirforetak, på regulert e markeder og hos 

leverandører av datarapporteringstjenester bør til enhver tid sette av tilstrekkelig tid og ha tilstrekkelig kunnskap, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og 

investeringsforetak i et finansielt  konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 

93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EFT L 35 av 11.2.2003, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling (EFT L  9 av 15.1.2003, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse (EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43). 
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ferdigheter og erfaring til å kunne forstå foretakets virksomhet, herunder de største risikoene. For å unngå 

gruppetenkning og fremme selvstendige meninger og kritiske innvendinger bør sammensetningen av ledelsesorganer 

være tilstrekkelig mangfoldig med hensyn til alder, kjønn, geografisk opprinnelse samt utdannings- og yrkesbakgrunn til 

at varierte synspunkter og erfaringer kommer til uttrykk. Arbeidstakerrepresentasjon i ledelsesorganer kan også anses 

som en positiv måte å fremme mangfold på, ved å bringe fram et viktig perspektiv og genuin kunnskap om foretakenes 

interne virksomhet. Derfor bør mangfold være et av kriteriene ved sammensetning av ledelsesorganene. Foretakene bør 

også ta hensyn til mangfold i sin ansettelsespolitikk i alminnelighet. Denne politikken bør for eksempel innebære at 

foretakene oppmuntres til å velge kandidater fra innstillingslister som omfatter begge kjønn. For å fremme en enhetlig 

tilnærming til foretaksstyring bør kravene til verdipapirforetak i størst mulig grad tilpasses til kravene i direktiv 

2013/36/EU. 

54)  For å føre effektivt tilsyn med og ha effektiv kontroll over virksomheten i verdip apirforetak, på regulerte markeder og 

hos leverandører av datarapporteringstjenester bør ledelsesorganet være ansvarlig for foretakets overordnede strategi, 

idet det tas hensyn til foretakets forretnings- og risikoprofil. Ledelsesorganet bør i hele foretakets forretningssyklus påta 

seg et klart ansvar for å fastsette og definere foretakets strategiske mål, risikostrategi og internstyring, godkjenne 

foretakets interne organisasjon, herunder kriterier for utvelging og opplæring av personale, effektivt tilsyn med den 

øverste ledelsen, fastsettelse av overordnede retningslinjer for yting av tjenester og utøvelse av virksomhet, herunder 

godtgjøring til salgspersonale og godkjenning av nye produkter for distribusjon til kunder. Regelmessig overvåking og 

vurdering av foretaks strategiske mål, deres interne organisasjon og deres retningslinjer for yting av tjenester og 

utøvelse av virksomhet bør sikre at de løpende kan levere en sunn og forsvarlig ledelse som fremmer markedenes 

integritet og investorvernet. Å ha for mange funksjoner i et ledelsesorgan samtidig vil hindre et medlem av ledelses-

organet i å bruke tilstrekkelig tid på å ivareta tilsynsfunksjonen. 

Det er derfor nødvendig å begrense antall funksjoner et medlem av en institusjons ledelsesorgan kan ha samtidig i 

ledelsesorganer i forskjellige enheter. Funksjoner i ledelsesorganer i organisasjoner som ikke hovedsakelig har 

kommersielt formål, som ideelle eller veldedige organisasjoner, bør imidlertid ikke tas hensyn til ved anvendelsen av en 

slik begrensning. 

55)  Det brukes forskjellige styringsstrukturer i medlemsstatene. I de fleste tilfellene brukes en ledelseskultur på ett eller to 

nivåer. Definisjonene i dette direktivet er ment å omfatte alle eksisterende strukturer uten å anbefale noen av dem. De er 

til for praktiske formål for å fastsette regler for å oppnå et bestemt resultat uansett hvilken nasjonal selskapslovgivning 

som får anvendelse på en institusjon i hver medlemsstat. Definisjonene bør derfor ikke berøre den alminnelige 

kompetansefordelingen i samsvar med nasjonal selskapsrett. 

56)  Det at mange verdipapirforetak utøver stadig flere ulike former for virksomhet samtidig, har økt muligheten for 

interessekonflikter mellom de ulike formene for virksomhet og kundenes interesser. Det er derfor nødvendig å fastsette 

regler som sikrer at kundenes interesser ikke skades av slike konflikter. Foretak har plikt til å treffe effektive tiltak for å 

identifisere og hindre eller løse interessekonflikter og i størst mulig grad redusere den potensielle virkningen av disse 

risikoene. Dersom det likevel gjenstår en risiko for at kundens interesser skades, bør kunden få klare opplysninger om 

interessekonfliktenes allmenne art og/eller kilder og om de tiltakene som er truffet for å redusere disse risikoene, før 

foretaket påtar seg oppgaver på vegne av vedkommende. 

57)  Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF(1) gir medlemsstatene mulighet til, i forbindelse med organisatoriske krav til 

verdipapirforetak, å kreve opptak av telefonsamtaler eller lagring av elektronisk kommunikasjon som gjelder 

kundeordrer. Opptak av telefonsamtaler eller lagring av elektronisk kommunikasjon som gjelder kundeordrer, er 

forenlig med Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten») og er berettiget for å 

styrke investorvernet, forbedre markedstilsynet og øke rettssikkerheten i verdipapirforetakenes og deres kunders 

interesse. Viktigheten av slike registreringer er også omtalt i de tekniske rådene til Kommisjonen som Komiteen av 

europeiske verdipapirtilsyn ga 29. juli 2010. Slike registreringer bør sikre at vilkårene for enhver ordre gitt av kunder 

kan dokumenteres, og at de tilsvarer de transaksjonene som gjennomføres av verdipapirforetakene, samt gjør det mulig å 

påvise atferd som kan være relevant i forbindelse med markedsmisbruk, herunder når foretak handler for egen regning.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til 

organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 

2.9.2006, s. 26). 
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For dette formålet er det behov for registrering av alle samtaler der et foretaks representanter handler eller gir uttrykk for 

at de har til hensikt å handle for egen regning. Dersom ordrer formidles av kunder gjennom andre kanaler enn telefon, 

bør slik kommunikasjon skje på et varig medium, for eksempel brev, faks, e-post eller dokumentasjon for kundeordrer 

som gis på møter. Innholdet i relevante samtaler fra personlige møter med kunden kan for eksempel registreres i 

skriftlige protokoller eller notater. Slike ordrer bør anses å tilsvare ordrer som mottas per telefon. Dersom det føres 

protokoll over samtaler fra personlige møter med kunder, bør medlemsstatene sikre at det finnes tilstrekkelige 

beskyttelsestiltak til å sikre at kunden ikke lider tap som følge av unøyaktighet i protokollen over samtalen mellom 

partene. Slike beskyttelsestiltak bør ikke forutsette at kunden påtar seg et ansvar. 

For å gi rettssikkerhet med hensyn til forpliktelsens omfang er det hensiktsmessig å anvende den på alt utstyr som 

foretaket stiller til rådighet, eller som verdipapirforetaket får tillatelse til å bruke, og å kreve at verdipapirforetakene 

treffer rimelige tiltak for å sikre at det ikke brukes privateid utstyr i forbindelse med transaksjoner. Disse registreringene 

bør være tilgjengelige for vedkommende myndigheter når de skal utføre sine tilsynsoppgaver og treffe håndhevingstiltak 

i henhold til dette direktivet, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/57/EU(1), for å hjelpe vedkommende myndigheter med å identifisere atferd som er i strid med den 

rettslige rammen som regulerer verdipapirforetaks virksomhet. Disse registreringene bør også være tilgjengelige for 

verdipapirforetak og kunder for å vise utviklingen i deres forhold med hensyn til ordrer formidlet av kunder og 

transaksjoner utført av foretak. Av disse grunnene bør det i dette direktivet fastsettes prinsipper for en generell ordning 

for opptak av telefonsamtaler eller lagring av elektronisk kommunikasjon som gjelder kundeordrer. 

58)  I samsvar med Rådets konklusjoner fra juni 2009 om styrking av det europeiske finanstilsynet, og for å bidra til 

fastsettelsen av et felles regelverk for finansmarkedene i Unionen, bidra til en videre utvikling av like konkurransevilkår 

for medlemsstatene og markedsdeltakerne, styrke investorvernet og forbedre tilsyn og håndheving har Unionen 

forpliktet seg til å redusere, der det er relevant, medlemsstatenes muligheter for skjønnsutøvelse i unionsregelverket for 

finansielle tjenester. I tillegg til at det ved dette direktivet innføres en felles ordning for opptak av telefonsamtaler eller 

lagring av elektronisk kommunikasjon som gjelder kundeordrer, er det hensiktsmessig å redusere vedkommende 

myndigheters mulighet til å delegere tilsynsoppgaver i visse tilfeller, for å begrense skjønnsutøvelse i forbindelse med 

kravene til tilknyttede agenter og rapportering fra filialer. 

59)  Handelsteknologien er blitt betraktelig videreutviklet i det seneste tiåret og er nå svært utbredt blant markedsdeltakerne. 

Mange markedsdeltakere anvender nå algoritmehandel, der en dataalgoritme automatisk bestemmer visse aspekter ved 

en ordre med minimal eller ingen medvirkning fra mennesker. Risikoer som følge av algoritmehandel bør reguleres. 

Bruk av algoritmer i behandlingen av gjennomførte transaksjoner etter handelen utgjør imidlertid ikke algoritmehandel. 

Et verdipapirforetak som anvender algoritmehandel som en del av en prisstillingsstrategi, bør utføre denne prisstillingen 

kontinuerlig i en bestemt del av handelsplassens åpningstid. Tekniske reguleringsstandarder bør angi hva som utgjør en 

bestemt del av handelsplassens åpningstid, ved å sikre at en slik bestemt del er betydelig sammenlignet med den 

samlede åpningstiden, idet det tas hensyn til det spesifikke markedets likviditet, omfang og art samt egenskapene til det 

finansielle instrumentet som det handles med. 

60)  Verdipapirforetak som anvender algoritmehandel og følger en prisstillingsstrategi, bør ha innført egnede systemer og 

kontroller for denne virksomheten. En slik virksomhet bør forstås på en måte som er spesifikk for dens sammenheng og 

formål. Definisjonen av en slik virksomhet er derfor uavhengig av andre definisjoner, for eksempel definisjonen av 

«prisstilling» i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012(2). 

61)  En særlig form for algoritmehandel er høyfrekvent algoritmehandel, der et handelssystem analyserer data eller signaler 

fra markedet svært raskt og deretter, som en reaksjon på analysen, sender eller oppdaterer et stort antall ordrer i løpet av 

et svært kort tidsrom. Høyfrekvent algoritmehandel kan særlig omfatte iverksetting, generering, videresending og 

utførelse av ordrer, som bestemmes av systemet uten menneskers medvirkning for hver enkelt handel eller ordre, en kort 

tidsramme for opprettelse og avvikling av posisjoner, en høy daglig porteføljeomsetning, et høyt intradagforhold 

mellom ordrer og handler og avslutning av handelsdagen med eller nær en nøytral posisjon. Høyfrekvent 

algoritmehandel kjennetegnes blant annet av store intradagmengder av meldinger som utgjør ordrer, pristilbud eller 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU av 16. april 2014 om strafferettslige sanksjoner for markedsmisbruk (markedsmisbruks-

direktivet) (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 179).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/83 

 

annulleringer. Når det fastsettes hva som utgjør store intradagmengder av meldinger, bør det tas hensyn til den kunden 

som i siste instans står bak virksomheten, observasjonsperiodens lengde, sammenligningen med den samlede 

markedsvirksomheten i perioden samt den relative konsentrasjonen eller fragmenteringen av virksomheten. Høyfrekvent 

algoritmehandel foregår vanligvis ved at handlerne bruker sin egen kapital til handelen, og utgjør vanligvis ikke en 

strategi i seg selv, men innebærer bruk av avansert teknologi for å gjennomføre mer tradisjonelle handelsstrategier som 

prisstilling eller arbitrasje. 

62)  Tekniske framskritt har muliggjort høyfrekvenshandel og utvikling av nye forretningsmodeller. Høyfrekvenshandel 

lettes ved at markedsdeltakernes anlegg samlokaliseres i fysisk nærhet til handelsplassens matchingmotor. For å sikre 

ordnede og rettferdige handelsvilkår er det viktig å kreve at handelsplassene yter slike samlokaliseringstjenester på et 

ikke-diskriminerende, rettferdig og gjennomsiktig grunnlag. Anvendelsen av handelsteknologi har økt hastigheten, 

kapasiteten og kompleksiteten i investorenes handelsvirksomhet. Teknologien har også gitt markedsdeltakerne mulighet 

til å gjøre det lettere for kundene å få direkte elektronisk tilgang til markedene gjennom deres handelsfasiliteter, enten i 

form av direkte markedsadgang eller sponset tilgang. Handelsteknologien har gitt markedet og markedsdeltakerne 

generelt fordeler som større deltakelse i markedene, økt likviditet, mindre kjøpskurs-salgskurs-differanse, mindre 

kortsiktig volatilitet og muligheter for bedre utførelse av kundeordrer. Denne handelsteknologien innebærer imidlertid 

også en rekke potensielle risikoer, for eksempel økt risiko for at handelsplassenes systemer overbelastes på grunn av 

store mengder ordrer, og risikoen for at algoritmehandel genererer dobbelte eller feilaktige ordrer eller på annen måte 

fungerer dårlig, slik at det kan oppstå uro på markedet. 

I tillegg er det en risiko for at algoritmebaserte handelssystemer overreagerer på andre markedshendelser, noe som kan 

forsterke volatiliteten dersom det allerede er et problem på markedet. Algoritmehandel eller teknikker for høyfrekvent 

algoritmehandel kan, i likhet med alle andre former for handel, brukes til visse former for atferd som er forbudt i 

henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. Høyfrekvenshandel kan også, på grunn av den informasjonsfordelen som den 

gir høyfrekvenshandlere, få investorer til å velge å handle på handelsplasser der de kan unngå samspill med slike 

høyfrekvenshandlere. Det er hensiktsmessig at teknikker for høyfrekvent algoritmehandel som har visse nærmere 

fastsatte egenskaper, blir gjenstand for en særlig tilsynskontroll. Selv om dette hovedsakelig er teknikker som bygger på 

handel for egen regning, bør en slik kontroll også anvendes når utførelsen av teknikken er strukturert på en slik måte at 

utførelse for egen regning unngås. 

63)  De potensielle risikoene ved økt bruk av teknologi kan best reduseres gjennom en kombinasjon av tiltak og særskilte 

risikokontroller rettet mot foretak som anvender algoritmehandel eller teknikker for høyfrekvent algoritmehandel, de 

som tilbyr direkte elektronisk tilgang, og andre tiltak rettet mot operatører av handelsplasser som disse foretakene har 

tilgang til. For å styrke markedets robusthet i lys av den teknologiske utviklingen, bør disse tiltakene gjenspeile og 

bygge på de tekniske retningslinjene som ble utstedt i februar 2012 av Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (ESMA), som er opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010(1), om systemer og kontroller i et automatisert handelsmiljø for handelsplattformer, 

verdipapirforetak og vedkommende myndigheter (ESMA/2012/122). Det er ønskelig å sikre at alle foretak som driver 

med høyfrekvent algoritmehandel har tillatelse. En slik tillatelse bør sikre at disse foretakene omfattes av 

organisatoriske krav i henhold til dette direktivet og er underlagt tilstrekkelig tilsyn. Enheter som har tillatelse og er 

underlagt tilsyn i henhold til unionsretten for finanssektoren, og som er unntatt fra dette direktivet, men anvender 

algoritmehandel eller teknikker for høyfrekvent algoritmehandel, bør imidlertid ikke behøve en tillatelse i henhold til 

dette direktivet og bør bare omfattes av tiltak og kontroller som er rettet mot å styre den konkrete risikoen som følger av 

slike typer av handel. I den forbindelse bør ESMA spille en viktig samordnende rolle ved å fastsette hensiktsmessige 

minste tillatte kursendringer for å sikre at markedene virker på en ordnet måte på unionsplan. 

64)  Både verdipapirforetak og handelsplasser bør sikre at det er vedtatt  solide tiltak for å sikre at algoritmehandel eller 

teknikker for høyfrekvent algoritmehandel ikke skaper uro på markedet og ikke kan misbrukes. Handelsplassene bør 

også sikre at deres handelssystemer er robuste og behørig kontrollert for å kunne håndtere økte ordrestrømmer eller 

markedsstress, og at de har innført automatiske handelssperrer som midlertidig kan stanse eller begrense handelen på 

handelsplasser dersom det oppstår plutselige og uventede prisbevegelser. 

65)  Det er også nødvendig å sikre at handelsplassenes gebyrstrukturer er gjennomsiktige, ikke-diskriminerende og 

rettferdige, og at de ikke er strukturert på en måte som skaper uordnede handelsvilkår. Handelsplassene bør derfor 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevin g av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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kunne tilpasse sine gebyrer for annullerte ordrer til den tiden ordren ble opprettholdt, og kunne tilpasse gebyrene til det 

enkelte finansielle instrumentet som de anvendes på. Medlemsstatene bør også kunne gi handelsplassene mulighet til å 

pålegge høyere gebyrer for plassering av ordrer som senere annulleres, eller for deltakere som plasserer en høy andel av 

annullerte ordrer, samt for deltakere som anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, med sikte på å 

gjenspeile tilleggsbyrden på systemkapasiteten, uten at dette nødvendigvis er til fordel for andre markedsdeltakere. 

66)  I tillegg til tiltak knyttet til algoritmehandel og teknikk for høyfrekvent algoritmehandel er det hensiktsmessig å innføre 

forbud mot at verdipapirforetak tilbyr sine kunder direkte elektronisk tilgang til markedene når slik tilgang ikke er 

underlagt egnede systemer og kontroller. Uavhengig av hvilken form for direkte elektronisk tilgang som tilbys, bør 

foretak som tilbyr slik tilgang, foreta en vurdering og gjennomgåelse av egnetheten til tjenestebrukerne, og sikre at 

bruken av tjenesten er omfattet av risikokontroller, og at disse foretakene beholder ansvaret for handel som bestilles av 

deres kunder ved bruk av deres systemer eller handelskoder. Det er hensiktsmessig at detaljerte organisatoriske krav til 

disse nye formene for handel angis nærmere i tekniske reguleringsstandarder. Dette bør sikre at kravene kan endres når 

det er nødvendig for å håndtere ytterligere innovasjon og utvikling på dette området. 

67)  For å sikre effektivt tilsyn og gi vedkommende myndigheter mulighet til i tide å treffe egnede tiltak mot mangelfulle 

eller uredelige algoritmebaserte strategier, er det nødvendig å merke alle ordrer som genereres gjennom algoritmehan-

del. Ved hjelp av merking bør vedkommende myndigheter kunne identifisere og atskille ordrer som kommer fra 

forskjellige algoritmer, og effektivt rekonstruere og evaluere de strategiene som benyttes av handlere som anvender 

algoritmer. Dette bør redusere risikoen for at ordrer ikke entydig tilskrives en algoritmebasert strategi og en handler. 

Merkingen gjør det mulig for vedkommende myndigheter å reagere effektivt mot strategier for algoritmehandel som 

innebærer misbruk eller utgjør en risiko for markedets ordnede virkemåte. 

68)  For å sikre at markedets integritet opprettholdes i lys av den teknologiske utviklingen på finansmarkedene, bør ESMA 

regelmessig innhente opplysninger fra nasjonale eksperter om utvikling knyttet til handelsteknologi, herunder 

høyfrekvenshandel og nye praksiser som kan utgjøre markedsmisbruk, med sikte på å identifisere og fremme effektive 

strategier for å forebygge og håndtere slikt misbruk. 

69)  For tiden er mange handelsplasser i drift i Unionen, og noen av disse handler med identiske finansielle instrumenter. For 

å håndtere potensielle risikoer for investorenes interesser er det nødvendig å formalisere og ytterligere samordne 

framgangsmåtene i forbindelse med følgene for handelen på andre handelsplasser dersom et verdipapirforetak eller en 

markedsoperatør på en handelsplass beslutter å suspendere eller fjerne et finansielt instrument fra handel. Av hensyn til 

rettssikkerheten og for å håndtere interessekonflikter på en tilfredsstillende måte i forbindelse med beslutninger om 

suspensjon eller fjerning av finansielle instrumenter fra handel, bør det, dersom et verdipapirforetak eller en 

markedsoperatør på en handelsplass stanser handelen fordi deres regler ikke overholdes, sikres at de øvrige følger denne 

beslutningen dersom deres vedkommende myndigheter beslutter det, med mindre særlige omstendigheter gjør fortsatt 

handel berettiget. Det er i tillegg nødvendig å formalisere og forbedre utvekslingen av opplysninger og samarbeidet 

mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med suspensjon eller fjerning av finansielle instrumenter fra handel på 

en handelsplass. Disse ordningene bør gjennomføres på en måte som kan hindre at handelsplasser bruker opplysninger 

som er oversendt i forbindelse med suspensjon eller fjerning av et finansielt instrument fra handel, for kommersielle 

formål. 

70)  Flere investorer deltar nå på finansmarkedene og tilbys et stadig mer sammensatt og omfattende spekter av tjenester og 

instrumenter, og i lys av denne utviklingen er det nødvendig å oppnå en viss grad av harmonisering for å tilby et høyt 

vernenivå for investorer i hele Unionen. Da direktiv 2004/39/EF ble vedtatt, gjorde investorenes økende avhengighet av 

personlige anbefalinger det nødvendig å anse investeringsrådgivning som en investeringstjeneste som krever tillatelse 

og er omfattet av særlige atferdsregler. Ettersom personlige anbefalinger fortsatt er viktige for kundene, og tjenestene og 

instrumentene blir stadig mer komplekse, er det nødvendig å skjerpe atferdsreglene for å styrke investorvernet. 

71)  Medlemsstatene bør sikre at verdipapirforetak opptrer i kundenes beste interesse, og at de kan oppfylle sine forpliktelser 

i henhold til dette direktivet. Av den grunn bør verdipapirforetakene forstå egenskapene ved de finansielle 

instrumentene som de tilbyr eller anbefaler, og fastsette og gjennomgå effektive retningslinjer og ordninger for å 
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identifisere de kundekategoriene som de leverer produkter og tjenester til. Medlemsstatene bør sikre at verdipapirforetak 

som produserer finansielle instrumenter, sikrer at disse produktene produseres med sikte på å dekke behovene til en 

identifisert målgruppe av sluttkunder i den relevante kundekategorien, at de treffer rimelige tiltak for å sikre at de 

finansielle instrumentene distribueres til den identifiserte målgruppen, og at de regelmessig kontrollerer den identifiserte 

målgruppen og resultatene for de produktene de tilbyr. Verdipapirforetak som tilbyr eller anbefaler sine kunder 

finansielle instrumenter som de ikke produserer selv, bør også ha innført egnede ordninger for å kunne innhente og 

forstå relevante opplysninger om produktgodkjenningsprosessen, herunder den identifiserte målgruppen og egenskapene 

ved det produktet de tilbyr eller anbefaler. Denne forpliktelsen bør få anvendelse uten at det berører senere vurderinger 

av hensiktsmessighet eller egnethet som gjennomføres av verdipapirforetaket i forbindelse med yting av investerings-

tjenester til hver enkelt kunde på grunnlag av personlige behov, egenskaper og mål. 

For å sikre at finansielle instrumenter tilbys eller anbefales bare når det er i kundens interesse, bør verdipapirforetak som 

tilbyr eller anbefaler produkter som produseres av foretak som ikke er omfattet av kravene til produktstyring i dette 

direktivet, eller som produseres av tredjestatsforetak, også har innført egnede ordninger for å kunne innhente 

tilstrekkelige opplysninger om de finansielle instrumentene. 

72)  For å gi investorene alle relevante opplysninger er det hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak som gir investe-

ringsråd, skal opplyse om de tilknyttede kostnadene og forklare grunnlaget for rådene de gir, særlig det produktutvalget 

de vurderer når de gir personlige anbefalinger til kunder, hvorvidt de gir investeringsråd på et uavhengig grunnlag, og 

hvorvidt de regelmessig gir kundene en vurdering av de anbefalte finansielle instrumentenes egnethet. Det er også 

hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak forklarer sine kunder grunnlaget for rådene de gir. 

73)  For å fastsette rammereglene for investeringsrådgivning nærmere og samtidig gi verdipapirforetak og kunder 

valgmulighet, er det hensiktsmessig å fastsette vilkårene for levering av denne tjenesten når foretakene opplyser 

kundene om at tjenesten ytes på et uavhengig grunnlag. Når rådgivningen ytes på et uavhengig grunnlag, bør et 

tilstrekkelig utvalg av forskjellige produktleverandørers produkter vurderes før en personlig anbefaling gis. Det er ikke 

nødvendig at rådgiveren vurderer investeringsprodukter som er tilgjengelige på markedet, fra alle produktleverandører 

eller utstedere, men utvalget av finansielle instrumenter bør ikke begrenses til finansielle instrumenter utstedt eller levert 

av enheter som har nære forbindelser til verdipapirforetaket eller andre juridiske eller økonomiske forbindelser, for 

eksempel et avtaleforhold, som er så nære at det kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget for rådgivningen. 

74)  For å styrke investorvernet og gi kundene mer kunnskap om den tjenesten de mottar, er det også hensiktsmessig 

ytterligere å begrense den muligheten foretak som yter tjenester som investeringsrådgivning på et uavhengig grunnlag 

og porteføljeforvaltning, har til å godta og beholde gebyrer, provisjoner eller andre penge- og naturalytelser fra 

tredjeparter, og særlig fra utstedere eller produktleverandører. Dette innebærer at alle gebyrer, provisjoner og andre 

pengeytelser som betales eller tilbys av en tredjepart, skal tilbakebetales fullt ut til kunden så snart som mulig etter at 

foretaket har mottatt betalingene, og foretaket bør ikke kunne motregne eventuelle betalinger fra en tredjepart mot de 

gebyrene som kunden skylder foretaket. Kunden skal få nøyaktige og, dersom det er relevant, regelmessige 

opplysninger om alle gebyrer, provisjoner og ytelser som foretaket har mottatt i forbindelse med investeringstjenest en 

det har ytt til kunden, og som det har overført til denne. Foretak som yter tjenester som uavhengig rådgivning eller 

porteføljeforvaltning, bør også, innenfor rammen av sine organisatoriske krav, utarbeide retningslinjer for å sikre at 

mottatte betalinger fra tredjepart tildeles og overføres til kundene. Bare mindre naturalytelser bør være tillatt, forutsatt at 

kunden får klare opplysninger om dem, at de kan gi bedre kvalitet på tjenesten som ytes, og at de ikke kan anses å 

forringe verdipapirforetakenes evne til å opptre i kundenes beste interesse. 

75)  Når det ytes tjenester som investeringsrådgivning på et uavhengig grunnlag og porteføljeforvaltning, bør gebyrer, 

provisjoner eller naturalytelser som betales eller tilbys av en person på vegne av kunden, bare være tillatt dersom 

personen er klar over at slike betalinger er blitt gjort på dennes vegne, og at beløpets størrelse og betalingshyppigheten 

er avtalt mellom kunden og verdipapirforetaket og ikke fastsatt av en tredjepart. Dette kravet vil være opp fylt i tilfeller 

der en kunde betaler en faktura fra et foretak direkte, eller der den betales av en uavhengig tredjepart som ikke har noen 

forbindelse med verdipapirforetaket når det gjelder den investeringstjenesten som ytes til kunden, og som opptrer bare 

etter ordre fra kunden, samt i tilfeller der kunden forhandler et gebyr for en tjeneste som ytes av et verdipapirforetak, og 

betaler dette gebyret. Dette vil vanligvis være tilfellet for regnskapsførere eller advokater som opptrer etter en klar 

betalingsordre fra kunden, eller når en person bare formidler betalingen.  
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76)  I dette direktivet fastsettes vilkår og framgangsmåter som medlemsstatene skal følge når de planlegger å pålegge 

tilleggskrav. Slike krav kan omfatte forbud mot eller ytterligere begrensning av tilbud om eller mottak av gebyrer, 

provisjoner eller andre penge- eller naturalytelser som betales eller tilbys av en tredjepart eller en person som handler på 

vegne av en tredjepart, i forbindelse med ytingen av tjenesten til kunder. 

77)  For ytterligere å verne forbrukerne er det også hensiktsmessig å sikre at verdipapirforetak ikke godtgjør eller vurderer 

personalets resultater på en måte som er i strid med foretakenes plikt til å opptre i kundenes beste interesse, for 

eksempel ved bruk av godtgjøring, salgsmål eller på andre måter som oppmuntrer til å anbefale eller selge et bestemt 

finansielt instrument, når et annet produkt er bedre egnet til å dekke kundens behov. 

78)  Når det i samsvar med annen unionsrett gis tilstrekkelige opplysninger om kostnader og tilknyttede gebyrer eller om 

risikoene som er knyttet til det finansielle instrumentet, bør disse opplysningene anses som tilstrekkelige til å oppfylle 

kravet om å gi opplysninger til kunder i henhold til dette direktivet. Verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner som 

distribuerer dette finansielle instrumentet, bør imidlertid i tillegg informere sine kunder om alle andre utgifter og 

tilknyttede gebyrer i forbindelse med at de yter investeringstjenester når det gjelder dette finansielle instrumentet. 

79)  Ettersom investeringsprodukter er komplekse og deres utforming løpende er gjenstand for innovasjon, er det også viktig 

å sikre at personale som gir råd om eller selger investeringsprodukter til ikke-profesjonelle kunder, har tilstrekkelige 

kunnskaper og kompetanse i forbindelse med produktene som tilbys. Verdipapirforetakene bør gi personalet tilstrekkelig 

tid og tilstrekkelige ressurser til å tilegne seg denne kunnskapen og kompetansen og til å anvende den når de yter 

tjenester til kunder. 

80)  Det er tillatt for verdipapirforetak å yte investeringstjenester som bare består i å utføre og/eller å motta og formidle 

kundeordrer, uten å behøve å innhente opplysninger om kundens kunnskap og erfaring for å vurdere om tjenesten eller 

det finansielle instrumentet er egnet for kunden. Ettersom disse tjenestene innebærer en relevant reduksjon av 

kundevernet, bør vilkårene for ytingen av dem forbedres. Særlig er det hensiktsmessig å utelukke muligheten til å yte 

disse tjenestene sammen med en tilknyttet  tjeneste som består i å gi kreditt eller lån til investorer for at disse skal kunne 

utføre en transaksjon som verdipapirforetaket deltar i, ettersom dette øker transaksjonens kompleksitet og gjør det 

vanskeligere å forstå den tilknyttede risikoen. Det er også hensiktsmessig å forbedre definisjonen av kriteriene for 

utvelging av de finansielle instrumentene som disse tjenestene bør gjelde, for å utelukke visse finansielle instrumenter, 

herunder slike som har et derivatelement eller en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå den tilknyttede 

risikoen, aksjer i foretak som ikke er innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) 

(innretninger for kollektiv investering som ikke er UCITS), og strukturerte UCITS-er som omhandlet i artikkel 36 nr. 1 

annet ledd i kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2010(1). Behandlingen av visse UCITS-er som komplekse produkter 

bør ikke berøre framtidig unionsrett som fastsetter omfanget av og gjeldende regler for slike produkter. 

81)  Kryssalg er en vanlig strategi for ytere av finansielle tjenester til ikke-profesjonelle kunder i hele Unionen. Slikt salg 

kan gi fordeler for ikke-profesjonelle kunder, men kan også omfatte praksiser som ikke tar tilstrekkelig hensyn til 

kundens interesse. For eksempel kan noen former for kryssalg, særlig koplingspraksiser der to eller flere finansielle 

tjenester selges samlet i en pakke og minst en av disse tjenestene ikke er tilgjengelig separat, vri konkurransen og ha en 

negativ innvirkning på kundenes mobilitet og deres evne til å foreta velbegrunnede valg. Et eksempel på koplingspraksis 

kan være krav om at det åpnes en foliokonto når en investeringstjeneste ytes til en ikke-profesjonell kunde. Salg av 

tjenestepakker, der to eller flere finansielle tjenester selges samlet i en pakke, men også kan kjøpes separat, kan også vri 

konkurransen og ha en negativ innvirkning på kundenes mobilitet og deres evne til å foreta velbegrunnede valg, men gir 

i det minste kunden valgmulighet og kan derfor utgjøre en mindre risiko for verdipapirforetaks oppfyllelse av sine 

forpliktelser i henhold til dette direktivet. Bruken av slike praksiser bør vurderes nøye med sikte på å fremme 

konkurransen og forbrukernes valgmulighet. 

82)  Når verdipapirforetaket gir investeringsråd, bør det i en skriftlig erklæring om egnethet angi hvordan rådene er tilpasset 

den ikke-profesjonelle kundens preferanser, behov og andre egenskaper. Erklæringen bør gis på et varig medium, 

herunder i elektronisk form. Ansvaret for å foreta vurderingen av egnethet og gi kunden en nøyaktig egnethetsrapport 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn 

til nøkkelinformasjon og de vilkår som skal oppfylles når nøkkelinformasjon eller prospektet framlegges i et annet varig medium enn papir 

eller på et nettsted (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 1).  
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ligger hos verdipapirforetaket, og det bør finnes tilstrekkelige beskyttelsestiltak til å sikre at kunden ikke lider tap som 

følge av at en rapport framstiller den personlige anbefalingen på en unøyaktig eller uredelig måte, herunder hvor egnet 

anbefalingen er for kunden, og ulempene ved den anbefalte framgangsmåten. 

83)  For å avgjøre hva som kjennetegner framlegging av opplysninger i god tid før et tidspunkt fastsatt i dette direktivet, bør 

et verdipapirforetak, under hensyn til hvor mye saken haster, ta i betraktning kundens behov for tilstrekkelig tid til å lese 

og forstå opplysningene før vedkommende treffer en investeringsbeslutning. Sannsynligvis vil en kunde som skal 

vurdere opplysninger om komplekse eller ukjente produkter eller tjenester, eller produkter eller tjenester som 

vedkommende ikke har noen erfaring med, trenge mer tid enn en kunde som skal vurdere enklere eller mer kjente 

produkter eller tjenester, eller en kunde som har relevant tidligere erfaring. 

84)  Dette direktivet bør ikke inneholde noen plikt for verdipapirforetak til å gi alle nødvendige opplysninger om 

verdipapirforetaket, finansielle instrumenter, utgifter og tilknyttede gebyrer eller om sikring av kundens finansielle 

instrumenter eller midler umiddelbart og samtidig, forutsatt at de overholder den generelle plikten til å gi relevante 

opplysninger i god tid før det tidspunktet som er fastsatt i dette direktivet. Under forutsetning av at opplysningene 

meddeles kunden i god tid før tjenesten ytes, er det ikke noe i dette direktivet som forplikter foretak til å gi slike 

opplysninger enten separat eller ved å innarbeide disse opplysningene i en kundeavtale. 

85)  En tjeneste bør anses for å ha blitt ytt på en kundes initiativ, med mindre kunden anmoder om den som følge av en 

personlig henvendelse til kunden fra eller på vegne av foretaket, som inneholder en invitasjon eller har som formål å 

påvirke kunden med hensyn til et bestemt finansielt instrument eller en bestemt transaksjon. En tjeneste kan anses for å 

ha blitt ytt på en kundes initiativ selv om kunden anmoder om den på grunnlag av en henvendelse som inneholder 

reklame for eller tilbud om finansielle instrumenter, og som er av allmenn art og rettet mot offentligheten eller en større 

gruppe eller kategori av kunder eller potensielle kunder. 

86)  Et av dette direktivets formål er å verne investorer. Tiltak for å verne investorer bør tilpasses de særlige egenskapene 

ved hver kategori av investorer (ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og motparter). For å forbedre 

rammereglene for yting av tjenester, uavhengig av hvilke kategorier av kunder som berøres, er det hensiktsmessig å 

klargjøre at prinsippene om å opptre ærlig, redelig og profesjonelt og forpliktelsen til å være rettvisende, klar og ikke 

villedende gjelder for forbindelser med alle kunder. 

87)  Investeringer som omfatter forsikringsavtaler, gjøres ofte tilgjengelige for kunder som mulige alternativer til eller 

erstatninger for finansielle instrumenter som omfattes av dette direkt ivet. For å gi ikke-profesjonelle kunder ensartet 

vern og sikre like konkurransevilkår for lignende produkter, er det viktig at forsikringsbaserte investeringsprodukter er 

underlagt hensiktsmessige krav. Kravene i dette direktivet om investorvern bør derfor få tilsvarende anvendelse på 

investeringer som inngår i forsikringsavtaler, men på grunn av deres forskjellige markedsstrukturer og produkt -

egenskaper vil det være mer hensiktsmessig å fastsette nærmere krav i forbindelse med den pågående gjennomgåelsen 

av direktiv 2002/92/EF enn i dette direktivet. Framtidig unionsrett som regulerer forsikringsformidleres og forsikrings-

foretaks virksomhet, bør derfor sikre en ensartet reguleringsmetode når det gjelder distribusjonen av forskjellige 

finansielle produkter som dekker lignende investorbehov og derfor medfører lignende spørsmål om investorvern. Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA), som er 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1), bør samarbeide med ESMA for å oppnå 

størst mulig konsekvens når det gjelder atferdsreglene for disse investeringsproduktene. Disse nye kravene til 

forsikringsbaserte investeringsprodukter bør fastsettes i direktiv 2002/92/EF. 

88)  Direktiv 2002/92/EF bør endres med sikte på å harmonisere reglene som gjelder interessekonflikter, allmenne prinsipper 

og opplysninger til kunder, og for å gjøre det mulig for medlemsstatene å begrense godtgjøringen til forsikrings-

formidlere.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av  kommi-

sjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).  
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89)  Forsikringsbaserte investeringsprodukter som ikke tilbyr investeringsmuligheter, og innskudd som bare er eksponert for 

rentesatser, bør utelukkes fra dette direktivets virkeområde. Private pensjonsprodukter og tjenestepensjonsprodukter, 

som har som hovedformål å gi investoren en pensjonsinntekt, bør utelukkes fra dette direktivets virkeområde på grunn 

av deres særlige egenskaper og formål. 

90)  Som et unntak fra prinsippet om at hjemstaten skal ha ansvar for tillatelse, tilsyn og kontroll med at forpliktelser i 

forbindelse med drift av filialer oppfylles, er det hensiktsmessig at vedkommende myndighet i vertsstaten påtar seg 

ansvaret for å kontrollere at visse forpliktelser angitt i dette direktivet oppfylles i forbindelse med forretninger som 

gjennomføres gjennom en filial på det territoriet der filialen er etablert, ettersom nevnte myndighet er nærmest filialen 

og dermed bedre i stand til å påvise og gripe inn ved eventuelle overtredelser av de reglene som gjelder for driften av 

filialen. 

91)  Det er nødvendig å pålegge et effektivt krav om «beste utførelse» for å sikre at verdipapirforetak utfører kundeordrer på 

de vilkårene som er mest fordelaktige for kunden. Dette kravet bør gjelde når foretaket har kontraktsmessige 

forpliktelser eller forpliktelser som formidler overfor kunden. 

92)  Ettersom det nå er et større utvalg av handelsplasser tilgjengelig i Unionen, er det hensiktsmessig å forbedre regelverket 

for beste utførelse for ikke-profesjonelle investorer. Teknologiske framskritt når det gjelder overvåking av beste 

utførelse, bør tas hensyn til ved anvendelsen av regelverket for beste utførelse i samsvar med artikkel 27 nr. 1 annet og 

tredje ledd. 

93)  Ved fastsettelsen av hva som er beste utførelse når en ordre fra en ikke-profesjonell kunde utføres, bør utgifter knyttet til 

utførelsen omfatte verdipapirforetakets egne provisjoner eller gebyrer som faktureres kunden for begrensede formål, 

dersom det finnes mer enn én handelsplass på listen i foretakets retningslinjer for ordreutførelse som kan utføre en 

bestemt ordre. I slike tilfeller bør det tas hensyn til foretakets egne provisjoner og utgifter ved å utføre ordren på hver av 

de godkjente handelsplassene, for å vurdere og sammenligne de resultatene for kunden som ville ha vært oppnådd ved å 

utføre ordren på hver av disse handelsplassene. Det er imidlertid ikke hensikten å kreve at et foretak sammenligner de 

resultatene som ville ha vært oppnådd for foretakets kunde på grunnlag av foretakets egne retningslinjer for 

ordreutførelse og egne provisjoner og gebyrer, med resultater som kunne ha vært oppnådd for samme kunde av andre 

verdipapirforetak på grunnlag av andre retningslinjer for ordreutførelse eller en annen struktur når det gjelder 

provisjoner eller gebyrer. Det er heller ikke hensikten å kreve at et foretak skal sammenligne forskjellene i egne 

provisjoner som skyldes ulikheter i arten av de tjenestene som foretaket yter kundene. 

94)  Bestemmelsene i dette direktivet som fastsetter at utgifter ved utførelsen skal omfatte et verdipapirforetaks egne 

provisjoner eller gebyrer som faktureres kunden for yting av en investeringstjeneste, bør ikke komme til anvendelse ved 

fastsettelse av hvilke handelsplasser som bør inkluderes i foretakets retningslinjer for ordreutførelse i henhold til artikkel 

27 nr. 5 i dette direktivet. 

95)  Et verdipapirforetak bør anses å strukturere eller fakturere sine provisjoner på en måte som urettmessig diskriminerer 

mellom handelsplasser dersom foretaket fakturerer en annen provisjon eller margin overfor kunder for utførelse på ulike 

handelsplasser, og denne forskjellen ikke gjenspeiler faktiske forskjeller i foretakets utgifter ved å utføre ordren på disse 

handelsplassene. 

96)  For å forbedre forutsetningene som ligger til grunn for verdipapirforetaks oppfyllelse av forpliktelsen til å utføre ordrer 

på de vilkårene som er mest fordelaktige for kunden i samsvar med dette direktivet, er det hensiktsmessig å kreve, for 

finansielle instrumenter som er omfattet av handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, at hver 

handelsplass og hver systematisk internaliserer, og for andre finansielle instrumenter, at hver handelsplass, offentliggjør 

opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner på hver handelsplass. 

97)  Opplysninger som verdipapirforetakene gir kunder om sine retningslinjer for ordreutførelse, er ofte av allmenn og 

standardisert art og gjør det ikke mulig for kundene å forstå hvordan en ordre vil bli utført, eller å kontrollere at 

foretakene oppfyller sin forpliktelse til å utføre ordrer på de vilkårene som er mest fordelaktige for kunden. For å styrke 

investorvernet er det hensiktsmessig å fastsette prinsippene for opplysninger som verdipapirforetak gir sine kunder om 

retningslinjene for ordreutførelse, og å kreve at foretakene hvert år og for hver klasse av finansielle instrumenter 

offentliggjør en oversikt over de fem viktigste handelsplassene der de har utført kundeordrer i det foregående året, og ta 

hensyn til disse opplysningene og til opplysninger som handelsplassene offentliggjør om kvaliteten på ut førelsen, i deres 

retningslinjer for beste utførelse.  
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98)  Når forretningsforholdet til kunden opprettes, kan verdipapirforetaket be kunden eller den potensielle kunden om 

samtidig å gi sitt samtykke til retningslinjene for ordreutførelse og til at ordrene kan utføres utenfor en handelsplass. 

99)  Personer som yter investeringstjenester på vegne av mer enn ett verdipapirforetak, bør, når de omfattes av definisjonen i 

dette direktivet, ikke anses som tilknyttede agenter, men som verdipapirforetak, med unntak av visse personer som kan 

være unntatt. 

100)  Dette direktivet bør ikke berøre tilknyttede agenters rett til å utøve virksomhet som omfattes av andre direktiver, samt 

beslektet virksomhet i forbindelse med finansielle tjenester eller produkter som ikke omfattes av dette direktivet, 

herunder på vegne av deler av samme finanskonsern. 

101)  Vilkårene for å utøve virksomhet utenfor verdipapirforetakets lokaler (dørsalg) bør ikke omfattes av dette direktivet. 

102)  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør ikke registrere en tilknyttet agent, eller bør tilbakekalle registreringen, 

dersom den virksomheten som faktisk utøves, klart viser at en tilknyttet agent har valgt rettssystemet i denne 

medlemsstaten for å unndra seg strengere standarder i en annen medlemsstat der agenten har til hensikt å utøve eller 

utøver størstedelen av sin virksomhet. 

103)  For dette direktivets formål bør kvalifiserte motparter anses å opptre som kunder. 

104)  Finanskrisen har vist at profesjonelle kunder har begrenset evne til å vurdere risikoene som er knyttet til investeringene 

deres. Det bør bekreftes at atferdsreglene bør håndheves i forbindelse med de investorene som har størst behov for vern, 

men det er likevel hensiktsmessig å tilpasse kravene bedre til forskjellige kategorier av kunder. For dette formålet er det 

hensiktsmessig å utvide noen opplysnings- og rapporteringskrav slik at de også omfatter forbindelsene med kvalifiserte 

motparter. Særlig bør de relevante kravene gjelde sikring av kundens finansielle instrumenter og midler og opplysninger 

og rapportering om mer komplekse finansielle instrumenter og transaksjoner. For bedre å kunne klassifisere kommuner 

og andre lokale offentlige myndigheter bør disse være klart utelukket fra listen over kvalifiserte motparter og kunder 

som anses som profesjonelle kunder, samtidig som disse kundene fortsatt har mulighet til å anmode om å bli behandlet 

som profesjonelle kunder. 

105)  Ved transaksjoner mellom kvalifiserte motparter bør forpliktelsen til å offentliggjøre ordrer med prisbegrensning gjelde 

bare dersom motparten uttrykkelig sender en ordre med prisbegrensning til et verdipapirforetak for å få den utført. 

106)  Medlemsstatene bør sikre retten til vern av personopplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2), som regulerer behandlingen av personopplysninger i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktivet. ESMAs behandling av personopplysninger i forbindelse med 

anvendelsen av dette direktivet er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3). 

107)  Alle verdipapirforetak bør ha samme mulighet til å delta i eller få tilgang til regulerte markeder i hele Unionen. 

Uavhengig av hvordan transaksjoner for tiden er organisert i medlemsstatene, er det viktig å avskaffe de tekniske og 

juridiske begrensningene på tilgangen til regulerte markeder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT  L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1) . 



Nr. 13/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

108)  For å gjøre det lettere å gjennomføre transaksjoner over landegrensene er det hensiktsmessig å gi verdipapirforetak 

tilgang til clearing- og oppgjørssystemer i hele Unionen, uavhengig av om transaksjonene er gjennomført gjennom 

regulerte markeder i den berørte medlemsstaten. Verdipapirforetak som ønsker å delta direkte i andre medlemsstaters 

oppgjørssystemer, bør oppfylle de relevante driftsmessige og forretningsmessige kravene som gjelder for medlemskap, 

samt overholde de tilsynstiltakene som kreves for at finansmarkedene skal kunne fortsette å virke på en smidig og 

ordnet måte. 

109)  Tjenester som ytes av tredjestatsforetak i Unionen, er underlagt nasjonale ordninger og krav. Foretak som er godkjent i 

samsvar med dem, har ikke adgang til å yte tjenester eller etableringsrett i andre medlemsstater enn der de er etablert. 

Når en medlemsstat anser at tredjestatsforetaket ved å opprette en filial kan op pnå et egnet nivå for vern av sine ikke-

profesjonelle kunder, herunder ikke-profesjonelle kunder som har anmodet om å bli behandlet som profesjonelle kunder, 

er det hensiktsmessig å innføre felles rammeregler på unionsplan med minstekrav for slike filialer, idet det tas hensyn til 

prinsippet om at tredjestatsforetak ikke bør behandles gunstigere enn unionsforetak. 

110)  Ved gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktivet bør medlemsstatene ta behørig hensyn til anbefalingene fra 

Den internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF) om 

jurisdiksjoner som har strategiske mangler når det gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme, og som det anvendes mottiltak på, eller jurisdiksjoner med strategiske mangler når det gjelder bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, som ikke har gjort tilstrekkelige framskritt for å rette opp 

manglene eller ikke har forpliktet seg til en handlingsplan utarbeidet i samarbeid med FATF for å rette opp manglene. 

111)  Den bestemmelsen i dette direktivet som regulerer tredjestatsforetaks yting av investeringstjenester eller utøvelse av 

investeringsvirksomhet i Unionen, bør ikke påvirke den muligheten personer etablert i Unionen har til på eget initiativ å 

motta investeringstjenester fra et tredjestatsforetak. Når et tredjestatsforetak yter tjenester til en person etablert i 

Unionen på dennes eget initiativ, bør tjenestene ikke anses som ytt på Unionens territorium. Når et tredjestatsforetak 

oppsøker kunder eller potensielle kunder i Unionen, eller markedsfører eller reklamerer for investeringstjenester eller  

-virksomhet sammen med tilknyttede tjenester i Unionen, bør dette ikke betraktes som tjenester som ytes på kundens 

eget initiativ. 

112)  Tillatelsen til å drive et regulert marked bør omfatte all virksomhet direkte knyttet til offentliggjøring, behandling, 

utførelse, bekreftelse og rapportering av ordrer fra det tidspunktet slike ordrer mottas av det regulerte markedet, til det 

tidspunktet da de overføres for påfølgende avslutning, og virksomhet knyttet til opptak av finansielle instrumenter til 

handel. Den bør også omfatte transaksjoner som gjennomføres ved hjelp av prisstillere utpekt av det regulerte markedet, 

i henhold til det regulerte markedets systemer og i samsvar med systemets regler. Ikke alle transaksjoner som 

gjennomføres av det regulerte markedets eller MHF-ens eller OHF-ens medlemmer eller deltakere, skal anses for å være 

gjennomført innenfor et regulert markeds, en MHFs eller en OHFs systemer. Transaksjoner som medlemmer eller 

deltakere gjennomfører bilateralt, og som ikke oppfyller alle forpliktelsene som er fastsatt for et regulert marked, en 

MHF eller en OHF i henhold til dette direktivet, bør med sikte på definisjonen av systematisk internaliserer anses for å 

være transaksjoner gjennomført utenfor et regulert marked, en MHF eller en OHF. I slike tilfeller bør verdipapirforetaks 

plikt til å offentliggjøre bindende pristilbud få anvendelse dersom vilkårene fastsatt i dette direktivet og forordning (EU) 

nr. 600/2014 er oppfylt. 

113)  Ettersom likviditetsforsyning er viktig for at markedene skal virke på en ordnet og effektiv måte, bør verdipapirforetak 

som anvender algoritmehandel som en del av en prisstillingsstrategi, inngå skriftlige avtaler med handelsplasser som 

klargjør deres forpliktelser med hensyn til å tilføre markedet likviditet. 

114)  Ingen bestemmelse i dette direktivet bør pålegge vedkommende myndigheter å godkjenne eller undersøke innholdet i 

den skriftlige avtalen mellom det regulerte markedet og verdipapirforetaket, som kreves for at de skal kunne delta i 

prisstillingsordningen. Dette direktivet er imidlertid heller ikke til hinder for at dette skjer, i den grad en slik 

godkjenning eller undersøkelse bare er basert på at det regulerte markedet oppfyller sine forpliktelser i henhold til 

artikkel 48.  
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115)  Tjenester som gjelder formidling av sentrale markedsdata, som er avgjørende for at brukerne skal kunne få en ønsket 

oversikt over handelsvirksomheten på finansmarkedene i Unionen, og for at vedkommende myndigheter skal kunne 

motta nøyaktige og fullstendige opplysninger om relevante transaksjoner, bør være underlagt krav om tillatelse og 

regulering for å sikre nødvendig kvalitet. 

116)  Innføringen av godkjente offentliggjøringsordninger bør forbedre kvaliteten på de opplysningene som gir gjennom-

siktighet ved handel og offentliggjøres ved OTC-handel, og bidra betydelig til å sikre at disse opplysningene 

offentliggjøres på en måte som letter konsolideringen med opplysninger offentliggjort av handelsplasser. 

117)  Ettersom det nå finnes en markedsstruktur som muliggjør konkurranse mellom mange handelsplasser, er det viktig at det 

så snart som mulig innføres et effektivt og omfattende konsolidert offentliggjøringssystem. Innføringen av en 

kommersiell løsning for et konsolidert offentliggjøringssystem for aksjer og aksjelignende finansielle instrumenter bør 

bidra til at det skapes et mer integrert europeisk marked, og gjøre det lettere for markedsdeltakerne å få tilgang til en 

konsolidert oversikt over de tilgjengelige opplysningene som gir gjennomsiktighet ved handel. Den planlagte løsningen 

er basert på en tillatelse til leverandører som arbeider etter forhåndsfastsatte og overvåkede parametrer, som konkurrerer 

med hverandre for å levere svært avanserte og nyskapende tekniske løsninger, som i størst mulig omfang er til nytte for 

markedet, og som sikrer at konsekvente og nøyaktige markedsdata gjøres tilgjengelige. Kravet om at alle leverandører 

av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal konsolidere opplysninger fra alle godkjente offentliggjøringsordninger og 

handelsplasser, vil sikre at konkurransen baseres på kvaliteten på tjenesten som ytes til kundene, og ikke på 

opplysningenes omfang. Det er likevel hensiktsmessig å treffe tiltak nå med sikte på å innføre et konsolidert 

offentliggjøringssystem gjennom offentlig anbud dersom den planlagte ordningen ikke fører til rettidig levering av et 

effektivt og omfattende konsolidert offentliggjøringssystem for aksjer og aksjelignende finansielle instrumenter. 

118)  Ettersom det å opprette et konsolidert offentliggjøringssystem for andre finansielle instrumenter enn egenkapital-

instrumenter anses som vanskeligere enn å opprette et konsolidert offentliggjøringssyst em for egenkapitalinstrumenter, 

bør potensielle leverandører kunne få erfaring med det sistnevnte før de utformer det førstnevnte. For å gjøre det lettere 

å opprette et konsolidert offentliggjøringssystem for andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter på riktig 

måte, er det derfor hensiktsmessig å fastsette en forlenget frist for anvendelsen av de nasjonale tiltakene som innarbeider 

den relevante bestemmelsen. Det er likevel hensiktsmessig å treffe tiltak nå med sikte på å innføre et konsolidert 

offentliggjøringssystem gjennom offentlig anbud dersom den planlagte ordningen ikke fører til rettidig levering av et 

effektivt og omfattende konsolidert offentliggjøringssystem for andre finansielle instrumenter enn egenkapital-

instrumenter. 

119)  Når ESMA i forbindelse med andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter fastsetter hvilke handelsplasser 

og godkjente offentliggjøringsordninger som skal inngå i de opplysningene etter handelen som skal formidles av 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, bør ESMA sikre at målet for opprettelsen av et integrert 

unionsmarked for disse finansielle instrumenter nås, og sikre likebehandling av godkjente offentliggjøringsordninger og 

handelsplasser. 

120)  I unionsretten om krav til ansvarlig kapital bør det fastsettes minstekapitalkrav som regulerte markeder bør overholde 

for å få tillatelse, og det bør i den forbindelse tas hensyn til den særlige formen for risiko som er knyttet til slike 

markeder. 

121)  Den som driver et regulert marked, bør også kunne drive en MHF eller en OHF i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i dette direktivet. 

122)  Bestemmelsene i dette direktivet om opptak av finansielle instrumenter til handel i henhold til de reglene som anvendes 

av det regulerte markedet, bør ikke berøre anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(2). Et regulert marked bør ikke hindres i å anvende strengere krav enn 

dem som er fastsatt i dette direktivet, overfor utstedere av finansielle instrumenter som det vurderer å oppta til handel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs 

og opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene (EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 
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123)  Medlemsstatene bør kunne utpeke ulike vedkommende myndigheter til å kontrollere overholdelsen av de omfattende 

kravene som er fastsatt i dette direktivet. Slike myndigheter bør være offentlige myndigheter for å sikre at de er 

uavhengige av markedsdeltakerne, og for å unngå interessekonflikter. I samsvar med nasjonal rett bør medlemsstatene 

påse at vedkommende myndighet har tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet. Utpekingen av offentlige 

myndigheter bør ikke utelukke delegering under vedkommende myndighets ansvar. 

124)  For å sikre effektiv og rettidig kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter om suspensjon av handel, fjerning 

fra handel, avbrudd, uordnede handelsvilkår og forhold som kan være tegn på markedsmisbruk, er det behov for en 

effektiv kommunikasjons- og samordningsprosess mellom nasjonale vedkommende myndigheter, som vil bli oppnådd 

gjennom ordninger utarbeidet av ESMA. 

125) På G20-toppmøtet i Pittsburgh 25. september 2009 ble det oppnådd enighet om å forbedre reguleringen av, virkemåten til 

og gjennomsiktigheten på finans- og varemarkedene for å håndtere for høy volatilitet i vareprisene. I Kommisjonens 

melding av 28. oktober 2009 med tittelen «A Better Funct ioning Food Supply Chain in Europe» og av 2. februar 2011 

med tittelen «Tackling the Challenges in Commodity Markets and Raw Materials» beskrives tiltak som bør treffes i 

forbindelse med gjennomgåelsen av direktiv 2004/39/EF. I september 2011 offentliggjorde Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet sine prinsipper for regulering av og tilsyn med varederivatmar-

keder. Disse prinsippene ble godkjent på G20-toppmøtet i Cannes 4. november 2011, der det ble oppfordret til å gi 

markedstilsynsmyndighetene formell myndighet med hensyn til posisjonshåndtering, herunder myndighet til å 

forhåndsfastsette posisjonsgrenser når det er hensiktsmessig. 

126)  Den myndigheten som gis vedkommende myndigheter, bør utfylles med uttrykkelig myndighet til å innhente 

opplysninger fra alle personer om størrelsen på og formålet med en posisjon i derivatkontrakter som gjelder varer, og til 

å anmode om at en person treffer tiltak for å redusere størrelsen på posisjonen i derivatkontraktene. 

127)  Det er behov for en harmonisert ordning for posisjonsgrenser for å sikre større samordning og konsekvens i anvendelsen 

av G20-avtalen, særlig for kontrakter som handles i hele Unionen. Vedkommende myndigheter bør derfor gis 

uttrykkelig myndighet til å fastsette grenser, på grunnlag av en metode som bestemmes av ESMA, for de posisjonene 

som en person til enhver tid kan inneha på aggregert konsernnivå i en derivatkontrakt som gjelder en vare, for å hindre 

markedsmisbruk, herunder markedskontroll, og for å fremme en velordnet prisdannelse og effektive oppgjørsvilkår, 

herunder forebygging av markedsvridende posisjoner. Slike grenser bør fremme integriteten på markedet for derivatet 

og den underliggende varen uten at det berører prisdannelsen på markedet for den underliggende varen, og bør ikke 

gjelde for posisjoner som på en objektiv måte reduserer risikoene som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet i 

forbindelse med varen. Forskjellen mellom spotkontrakter for varer og varederivatkontrakter bør også klargjøres . For å 

oppnå en harmonisert ordning er det også hensiktsmessig at ESMA overvåker gjennomføringen av posisjonsgrensene, 

og at vedkommende myndigheter innfører samarbeidsordninger, herunder om utveksling av relevante opplysninger, og 

gjør det mulig å overvåke og håndheve disse grensene. 

128)  Alle handelsplasser som tilbyr handel med varederivater, bør innføre egnet kontroll av posisjonshåndtering som gir 

nødvendig myndighet til minst å overvåke og få tilgang til opplysninger om varederivatposisjoner, til å kreve at slike 

posisjoner reduseres eller avsluttes, og til å kreve at likviditet tilbakeføres til markedet for å redusere virkningene av en 

stor eller dominerende posisjon. ESMA bør offentliggjøre og ajourføre en liste med sammendrag av alle gjeldende 

posisjonsgrenser og kontroll av posisjonshåndtering. Disse grensene og ordningene bør anvendes på en ensartet måte og 

ta hensyn til det aktuelle markedets særtrekk. Det bør tydelig forklares hvordan de får anvendelse, og hvilke kvantitative 

terskler som utgjør grensene eller kan utløse andre forpliktelser. 

129)  Handelsplasser bør offentliggjøre en samlet ukentlig oversikt over de posisjonene som innehas av de forskjellige 

kategoriene av personer for de forskjellige varederivatkontraktene, utslippskvotene og derivater på slike, som handles på 

deres plattformer. En omfattende og detaljert oversikt over de posisjonene som innehas av alle personer, bør gjøres 

tilgjengelig for vedkommende myndighet minst daglig. En rapporteringsordning i henhold til dette direktivet bør, 

dersom det er relevant, ta hensyn til rapporteringskrav som allerede er pålagt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 

nr. 1227/2011.  
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130)  Selv om den metoden som anvendes for å beregne posisjonsgrenser, ikke bør skape hindringer for utviklingen av nye 

varederivater, bør ESMA ved fastsettelsen av beregningsmetoden sikre at utviklingen av nye varederivater ikke kan 

anvendes for å omgå ordningen for posisjonsgrenser. 

131)  Det bør fastsettes posisjonsgrenser for hver enkelt varederivatkontrakt. For å unngå at ordningen for posisjonsgrenser 

omgås gjennom den løpende utviklingen av nye varederivatkontrakter, bør ESMA sikre at beregningsmetoden hindrer 

enhver omgåelse ved å ta hensyn til de samlede åpne posisjonene i andre varederivater med samme underliggende vare. 

132)  Det er ønskelig å gi små og mellomstore bedrifter (SMB-er) lettere tilgang til kapital og å fremme den videre 

utviklingen av spesialiserte markeder som tar hensyn til små og mellomstore utstederes behov. Disse markedene, som 

vanligvis drives som MHF-er i henhold til dette direktivet, kalles vekstmarkeder for SMB-er eller bare vekstmarkeder. 

Innføringen av en ny underkategori for vekstmarkeder for SMB-er i MHF-kategorien, og registreringen av disse 

markedene, bør øke deres synlighet og styrke deres profil samt bidra til utviklingen av felles reguleringsstandarder i 

Unionen for disse markedene. Oppmerksomheten bør rettes mot hvordan framtidig regulering ytterligere bør medføre og 

fremme bruken av dette markedet slik at det blir attraktivt  for investorer, og redusere den administrative byrden samt gi 

SMB-er ytterligere insitamenter til å komme inn på kapitalmarkeder gjennom vekstmarkeder for SMB-er. 

133)  Kravene til denne nye kategorien av markeder må være tilstrekkelig fleksible til at det kan tas hensyn til de forskjellige 

vellykkede markedsmodellene som nå finnes i Europa. De må også finne den rette balansen mellom å opprettholde et 

høyt nivå for investorvern, som er nødvendig for å fremme investorenes tillit til utstederne på disse markedene, og å 

redusere unødvendige administrative byrder for disse utstederne. Det foreslås at ytterligere opplysninger om kravene til 

vekstmarkeder for SMB-er, for eksempel om kriteriene for opptak til handel på et slikt marked, angis nærmere i 

delegerte rettsakter eller tekniske standarder. 

134)  Ettersom det er viktig ikke å påvirke eksisterende vellykkede markeder negativt, bør operatører av markeder som er 

rettet mot små og mellomstore utstedere, ha mulighet til å velge å fortsette driften av et slikt marked i samsvar med 

kravene i dette direktivet uten å søke om registrering som et vekstmarked for SMB-er. En utsteder som er en SMB, bør 

ikke være forpliktet til å søke om å få sine finansielle instrumenter opptatt til handel på et vekstmarked for SMB-er. 

135)  For at denne nye markedskategorien skal omfatte SMB-er, bør minst 50 % av utstederne med finansielle instrumenter 

som handles på et vekstmarked for SMB-er, være SMB-er. Denne vurderingen bør foretas årlig. Kravet om 50 % bør 

gjennomføres på en fleksibel måte. Dersom kravet midlertidig ikke oppfylles, bør dette ikke innebære at handelsplassen 

umiddelbart skal fjernes fra registeret eller nektes registrering som et vekstmarked for SMB-er, dersom det er rimelige 

utsikter til at den vil oppfylle kravet om 50 % fra det påfølgende året. Vurderingen av hvorvidt en utsteder er en SMB, 

bør foretas på grunnlag av markedsverdien i de tre foregående kalenderårene. Dette bør sikre en smidigere overgang for 

disse utstederne fra de spesialiserte markedene til hovedmarkedene. 

136)  Eventuelle fortrolige opplysninger som en medlemsstats kontaktpunkt mottar gjennom en annen medlemsstats 

kontaktpunkt, bør ikke anses som rent nasjonale opplysninger. 

137)  Det er nødvendig å forbedre samordningen av vedkommende myndigheters myndighet for å oppnå en likeverdig 

behandling i hele det integrerte finansmarkedet. Et felles minimum av myndighet bør sammen med tilstrekkelige 

ressurser sikre et effektivt tilsyn. Dette direktivet bør derfor fastsette et minstemål av tilsyns- og granskingsmyndighet 

som medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør tildeles i samsvar med nasjonal rett. Denne myndigheten bør, når 

nasjonal rett krever det, utøves etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. Vedkommende myndigheter bør, når de 

utøver sin myndighet i henhold til dette direktivet, opptre objektivt og upartisk og fortsatt treffe selvstendige 

beslutninger. 

138)  Selv om dette direktivet angir det minimumet av myndighet som vedkommende myndigheter bør ha, skal denne 

myndigheten utøves innenfor et helhetlig system av nasjonal rett som garanterer respekten for grunnleggende 

rettigheter, herunder retten til personvern. Medlemsstatene bør innføre hensiktsmessige og effektive beskyttelsestiltak 
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mot alle former for misbruk ved utøvelsen av denne myndigheten som kan innebære et alvorlig inngrep i retten til 

respekt for privatliv og familieliv, hjem og kommunikasjon, herunder, om nødvendig, forhåndstillatelse fra den berørte 

medlemsstatens rettsmyndigheter. Medlemsstatene bør gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å utøve slik 

inngrepsmyndighet i den utstrekning det er nødvendig for en korrekt gransking av alvorlige saker der det ikke finnes 

tilsvarende midler til å oppnå det samme resultatet. 

139)  Ingen tiltak som treffes av en vedkommende myndighet eller av ESMA ved utførelsen av deres oppgaver, bør direkte 

eller indirekte diskriminere en medlemsstat eller gruppe av medlemsstater som sted for yting av investeringstjenester og 

-virksomhet i noen valuta. 

140)  I lys av den betydelige innflytelsen og markedsandelen som mange MHF-er har fått, bør det sikres at det opprettes 

egnede samarbeidsordninger mellom vedkommende myndighet for MHF-en og vedkommende myndighet i den 

jurisdiksjonen der MHF-en yter tjenester. For å foregripe en eventuell tilsvarende utvikling bør dette utvides til også å 

omfatte OHF-er. 

141)  For å sikre at verdipapirforetak, markedsoperatører som har tillatelse til å drive en MHF eller OHF, regulerte markeder, 

godkjente offentliggjøringsordninger, leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer eller godkjente rapporte-

ringsordninger, personer som faktisk kontrollerer deres virksomhet, og medlemmene av verdipapirforetakenes og de 

regulerte markedenes ledelsesorganer oppfyller forpliktelsene som følger av dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 600/2014, og at de behandles likt i hele Unionen, bør medlemsstatene innføre sanksjoner og tiltak som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. Administrative sanksjoner og tiltak som fastsettes 

av medlemsstatene, bør oppfylle visse grunnleggende krav med hensyn til mottakere, kriterier som skal tas hensyn til 

ved anvendelsen av en sanksjon eller et tiltak, offentliggjøring, viktigste myndighet til å ilegge sanksjoner og størrelsen 

på administrative overtredelsesgebyrer. 

142)  Særlig bør vedkommende myndigheter ha myndighet til å ilegge overtredelsesgebyrer som er tilstrekkelig høye til å 

oppveie de fordelene som kan forventes, og som virker avskrekkende selv for større institusjoner og deres ledere. 

143)  Det er også nødvendig at vedkommende myndigheter, i samsvar med nasjonal rett og pakten, har mulighet til å få 

adgang til fysiske og juridiske personers lokaler. Adgang til slike lokaler er nødvendig når det er rimelig grunn til 

mistanke om at det finnes dokumenter og andre opplysninger knyttet til gjenstanden for granskingen, og at de kan være 

relevante for å bevise overtredelser av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014. I tillegg er adgang til slike 

lokaler nødvendig når den personen som har mottatt en anmodning om opplysninger, helt eller delvis unnlater å 

etterkomme anmodningen, eller når det er rimelig grunn til å tro at en eventuell anmodning ikke ville ha blitt 

etterkommet, eller at dokumentene eller opplysningene som opplysningskravet gjelder, ville ha blitt fjernet, manipulert 

eller ødelagt. Dersom det er behov for forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet i den berørte medlemsstaten i henhold til 

nasjonal rett, bør slik myndighet til å få adgang til lokaler utøves etter at forutgående rett slig tillatelse er gitt. 

144)  Eksisterende opptak av telefonsamtaler og opplysninger om datatrafikk fra verdipapirforetak som gjennomfører og 

dokumenterer gjennomføringen av transaksjoner, og eksisterende opplysninger om telefon- og datatrafikk fra 

teleoperatører, utgjør avgjørende, og noen ganger det eneste, bevismaterialet når det gjelder å oppdage og bevise 

forekomsten av markedsmisbruk, samt kontrollere at foretak oppfyller kravene om investorvern og andre krav som er 

fastsatt i dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 600/2014. Vedkommende myndigheter bør derfor kunne kreve å få 

utlevert eksisterende opptak av telefonsamtaler, elektronisk kommunikasjon og opplysninger om datatrafikk som 

oppbevares av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon. Tilgang til opplysninger om telefon- og datatrafikk er 

nødvendig for å avdekke og straffe markedsmisbruk eller overtredelser av krav som er fastsatt i dette direktivet eller i 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

For å innføre like konkurransevilkår i hele Unionen når det gjelder tilgangen til opplysninger om telefon- og datatrafikk 

som oppbevares av teleoperatører, eller eksisterende opptak av telefonsamtaler og opplysninger om datatrafikk som 

oppbevares av et verdipapirforetak, bør vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal rett kunne kreve å få utlevert 

eksisterende opplysninger om telefon- og datatrafikk som oppbevares av en teleoperatør, i den utstrekning dette er tillatt i 

henhold til nasjonal rett, og eksisterende opptak av telefonsamtaler og datatrafikk som oppbevares av et verdipapir-

foretak, dersom det er rimelig grunn til mistanke om at slike opplysninger, når de gjelder gjenstanden for kontrollen eller 

granskingen, kan være relevante for å bevise atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, eller 

overtredelser av kravene i dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 600/2014. Tilgangen til opplysninger om telefon- og 

datatrafikk som oppbevares av en teleoperatør, bør ikke omfatte innholdet i telefonsamtaler.  
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145)  For å sikre en ensartet anvendelse av sanksjoner i hele Unionen bør det kreves at medlemsstatene sikrer at 

vedkommende myndigheter, når de fastsetter typen av administrative sanksjoner eller tiltak og størrelsen på 

administrative overtredelsesgebyrer, tar hensyn til alle relevante omstendigheter. 

146)  For å sikre at beslutninger truffet av vedkommende myndigheter har avskrekkende virkning på offentligheten, bør de 

normalt offentliggjøres. Offentliggjøring av beslutninger er også et viktig verktøy for vedkommende myndigheter for å 

informere markedsdeltakere om hvilken atferd som anses å utgjøre en overtredelse av dette direktivet, og for å fremme 

generelt god atferd blant markedsdeltakere. Dersom en slik offentliggjøring vil påføre de berørte personene uforholds-

messig stor skade eller vil skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående gransking, bør vedkommende myndighet 

offentliggjøre sanksjonene og tiltakene anonymt på en måte som er i samsvar med nasjonal rett, eller utsette 

offentliggjøringen. 

Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til ikke å offentliggjøre sanksjoner dersom en anonym eller utsatt 

offentliggjøring anses å være utilstrekkelig til å sikre at finansmarkedenes stabilitet ikke vil bli skadet. Vedkommende 

myndigheter bør ikke være forpliktet til å offentliggjøre tiltak som anses for å være av mindre betydning, dersom 

offentliggjøringen ikke ville stå i forhold til formålet. Det er hensiktsmessig å innføre en ordning for rapportering til 

ESMA av sanksjoner som ikke er offentliggjort, slik at vedkommende myndigheter kan ta hensyn til dem i sitt løpende 

tilsyn. Dette direktivet krever ikke, men bør heller ikke hindre, offentliggjøring av strafferettslige sanksjoner som 

ilegges for overtredelser av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

147)  For å kunne avdekke mulige overtredelser bør vedkommende myndigheter ha den nødvendige granskingsmyndigheten, 

og den bør innføre effektive og pålitelige ordninger for å oppmuntre til rapportering av mulige og faktiske overtredelser, 

herunder ved å verne arbeidstakere som rapporterer om overtredelser begått i deres egen institusjon. Disse ordningene 

bør ikke være til hinder for hensiktsmessig vern for anklagede personer. Det bør innføres egnede framgangsmåter for å 

sikre tilstrekkelig vern for anklagede personer, særlig med hensyn til retten til vern av dennes personopplysninger og 

framgangsmåter som sikrer den anklagedes rett til forsvar og til å bli hørt før det treffes en beslutning, samt retten til 

effektiv klageadgang for en domstol i forbindelse med en beslutning som gjelder vedkommende. 

148)  I dette direktivet bør det vises til sanksjoner og tiltak for å dekke alle tiltak som treffes etter at en overtredelse er begått, 

med sikte på å hindre ytterligere overtredelser, uavhengig av om de i henhold til nasjonal rett anses som en sanksjon 

eller et tiltak. 

149)  Dette direktivet bør ikke berøre bestemmelser om strafferettslige sanksjoner i medlemsstatenes lovgivning. 

150)  Selv om det ikke er noe som hindrer medlemsstatene i å fastsette regler både for administrative og strafferettslige 

sanksjoner for de samme overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette bestemmelser om administrative 

sanksjoner for overtredelser av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014 som omfattes av nasjonal strafferett. 

Medlemsstatene er i samsvar med nasjonal rett ikke forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige 

sanksjoner for samme overtredelse, men de bør kunne gjøre det dersom det er tillatt i henhold til deres nasjonale rett. 

Opprettholdelse av strafferettslige sanksjoner i stedet for administrative sanksjoner ved overtredelser av dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 600/2014 bør imidlertid ikke begrense eller på annen måte påvirke vedkommende 

myndigheters mulighet for til rett tid å samarbeide med og få tilgang til og utveksle opplysninger med vedkommende 

myndigheter i andre medlemsstater for formålene i dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014, herunder etter at 

disse overtredelsene er brakt inn for vedkommende rettsmyndigheter for straffeforfølgning. 

151)  For å verne kundene, og uten at det berører kundenes rett til å bringe sin sak inn for domstolene, er det hensiktsmessig at 

medlemsstatene sikrer at det opprettes offentlige eller private organer for utenrettslig tvisteløsning, for å samarbeide om 

å løse tvister på tvers av landegrensene, idet det tas hensyn til kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF(1) og 

kommisjonsrekommandasjon 2001/310/EF(2). Når medlemsstatene innfører bestemmelser om klage- og erstatnings-

ordninger for utenrettslig tvisteløsning, bør de oppmuntres til å anvende tverrnasjonale samarbeidsordninger, særlig 

nettverket for klager på finansielle tjenester (FIN-Net).  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars 1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer med ansvar for utenomrettslig 

løsning av forbrukertvister (EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31).  

(2) Kommisjonsrekommandasjon 2001/310/EF av 4. april 2001 om prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å løse forbruker tvister 

ved forlik (EFT L 109 av 19.4.2001, s. 56).  
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152)  All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer eller 

personer bør skje i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger til tredjestater som fastsatt i direktiv 

95/46/EF. All utveksling eller overføring av personopplysninger mellom ESMA og tredjestater bør skje i samsvar med 

reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i forordning (EF) nr. 45/2001. 

153)  Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om utveksling av opplysninger mellom nasjonale vedkommende myndigheter 

samt å utvide deres forpliktelse til å bistå hverandre og samarbeide. På grunn av økende virksomhet over landegrensene 

bør vedkommende myndigheter gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne utøve sine 

funksjoner slik at dette direktivet håndheves på en effektiv måte, herunder i situasjoner der overtredelser eller mistanke 

om overtredelser kan berøre myndighetene i to eller flere medlemsstater. Ved utveksling av opplysninger kreves det 

streng taushetsplikt for å sikre at opplysningene overføres på en riktig måte, og at de berørte personenes rettigheter 

vernes. 

154)  Dersom driften av en handelsplass som har opprettet ordninger i en vertsstat, har fått vesentlig betydning for 

verdipapirmarkedenes virkemåte og for investorvernet i denne vertsstaten, bør det fastsettes egnede samarbeids-

ordninger som velges ut blant de mulige samarbeidsformene mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten, og som står i forhold til behovet for grensekryssende tilsynssamarbeid, særlig som følge av arten og 

omfanget av innvirkningen på verdipapirmarkedene og investorvernet i vertsstaten, for eksempel utveksling av 

opplysninger på regelmessig grunnlag eller på anmodning, samråd og bistand. 

155)  For å nå målene for dette direktivet bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med art ikkel 290 i TEUV delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder nærmere bestemmelser om unntak, presiseringen av definisjoner, kriteriene for 

vurdering av et verdipapirforetaks planlagte erverv, de organisatoriske kravene til verdipapirforetak, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, håndteringen av interessekon-

flikter, atferdsregler i forbindelse med ytingen av investeringstjenester, utførelsen av ordrer på de vilkårene som er mest 

fordelaktige for kunden, behandlingen av kundeordrer, transaksjoner med kvalifiserte motparter, de omstendighetene 

som utløser et krav om opplysninger for verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, samt 

for operatører av et regulert marked, og de omstendighetene som utgjør betydelig skade for investorenes interesser og 

markedets ordnede virkemåte med sikte på suspensjon eller fjerning av finansielle instrumenter fra handel i en MHF, i 

en OHF eller på et regulert marked, vekstmarkedene for SMB-er, tersklene som utløser forpliktelsene til posisjons-

rapportering, samt kriteriene for at virksomheten til en handelsplass i en vertsstat kan anses å ha vesentlig betydning for 

verdipapirmarkedenes virkemåte og for investorvernet. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en 

egnet måte. 

156)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre konsekvent harmonisering og tilstrekkelig vern av investorer, 

herunder slike som investerer i strukturerte innskudd, og forbrukere i hele Unionen. ESMA er et organ med høyt 

spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være effektivt og hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder og tekniske gjennomføringsstandarder som ikke innebærer politiske 

valg, med sikte på framlegging for Kommisjonen. For å sikre et ensartet investor- og forbrukervern på tvers av sektorer 

for finansielle tjenester bør ESMA, i den utstrekning det er mulig, utføre sine oppgaver i nært samarbeid med Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet, EBA), som er opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), og med EIOPA. 

157)  Kommisjonen bør vedta utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ESMA utarbeider om unntak knyttet til 

virksomhet som anses å være en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten, om de opplysningene som skal framlegges 

og visse krav innenfor rammen for framgangsmåtene for å innvilge og avslå søknader om tillatelse til verdipapirforetak, 

om erverv av en kvalifiserende eierandel, om algoritmehandel, om forpliktelsen til å utføre ordrer på de vilkårene som er 

mest fordelaktige for kunden, om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handel på et regulert marked, i 

en MHF eller i en OHF, om adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet, om opprettelse av 

en filial, om systemers robusthet, automatiske handelssperrer og elektronisk handel, om minste tillatte kursendringer, 

om synkronisering av klokker, om opptak av finansielle instrumenter til handel, om posisjonsgrenser og kontroll av 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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posisjonshåndtering som gjelder for varederivater, om framgangsmåtene for å innvilge og avslå søknader om tillatelse til 

leverandører av datarapporteringstjenester, om organisatoriske krav til godkjente offentliggjøringsordninger, leverandø-

rer av konsoliderte offentliggjøringssystemer og godkjente rapporteringsordninger og om samarbeid mellom 

vedkommende myndigheter. Kommisjonen bør vedta disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp av 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

158)  Kommisjonen bør også ha myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA bør 

utarbeide tekniske gjennomføringsstandarder som skal framlegges for Kommisjonen, om framgangsmåtene for å 

innvilge og avslå søknader om tillatelse til verdipapirforetak, om erverv av en kvalifiserende eierandel, om handels-

prosessen ved avslutning av transaksjoner i MHF-er og OHF-er, om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter 

fra handel, om adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet, om oppret telse av en filial, om 

posisjonsrapportering for forskjellige kategorier av posisjonsinnehavere, om framgangsmåtene for å innvilge og avslå 

søknader om tillatelse, om framgangsmåtene og formatet for framlegging av opplysninger i forbindelse med 

offentliggjøring av beslutninger, om forpliktelsen til å samarbeide, om samarbeid mellom vedkommende myndigheter, 

om utveksling av opplysninger og om samråd før tillatelse gis til et verdipapirforetak. 

159)  Kommisjonen bør framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av OHF-enes virkemåte, 

hvordan ordningen for vekstmarked for SMB-er fungerer, virkningen av kravene til automatisert handel og 

høyfrekvenshandel, erfaringene med ordningen for forbud mot visse produkter eller metoder og virkningene av tiltakene 

som gjelder varederivatmarkeder. 

160)  Kommisjonen bør innen 1. januar 2018 utarbeide en rapport om de potensielle virkningene på energiprisene og 

energimarkedets virkemåte som følge av at overgangsperioden som er fastsatt for anvendelsen av clearingplikten og 

marginkravene i forordning (EU) nr. 648/2012, utløper. Kommisjonen bør, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et 

forslag til regelverk for å fastsette eller endre det relevante regelverket, herunder spesifikt sektorregelverk, for eksempel 

forordning (EU) nr. 1227/2011. 

161)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(1) gjør det mulig for medlemsstatene å tillate at forvaltere av alternative 

investeringsfond (AIF-forvaltere) yter investeringstjenester i tillegg til den kollektive forvaltningen av alternative 

investeringsfond (AIF-er), herunder tjenester i form av porteføljeforvaltning av investeringer, investeringsrådgivning, 

oppbevaring og forvaltning av aksjer eller andeler i innretninger for kollektiv investering samt mottak og formidling av 

ordrer som gjelder finansielle instrumenter. Ettersom kravene for yting av disse tjenestene harmoniseres i Unionen, bør 

AIF-forvaltere som vedkommende myndigheter i hjemstaten har gitt tillatelse til å yte disse tjenestene, ikke være 

underlagt ytterligere tillatelse i vertsstater eller noe annet tiltak som har samme virkning. 

162)  I henhold til den gjeldende rettslige rammen skal AIF-forvaltere som har tillatelse til å yte disse investeringstjenestene, 

og som har til hensikt å yte dem i andre medlemsstater enn hjemstaten, overholde ytterligere nasjonale krav, herunder 

om opprettelse av et eget rettssubjekt. For å fjerne hindringer for yting av harmoniserte investeringstjenester på tvers av 

landegrensene og for å sikre like konkurransevilkår for enheter som yter samme investeringstjenester i henhold til 

samme lovfestede krav, bør en AIF-forvalter som har tillatelse til å yte disse tjenestene, kunne yte dem på tvers av 

landegrensene, med forbehold for egnede meldingskrav, i henhold til tillatelsen som er gitt av vedkommende 

myndigheter i hjemstaten. 

163)  Direktiv 2011/61/EU bør derfor endres. 

164)  Ettersom målet for dette direktivet, som er å skape et integrert finansmarked der investorer har effektivt vern og det 

samlede markedets effektivitet og integritet opprettholdes, krever at det fastsettes felles reguleringskrav som kan 

anvendes på verdipapirforetak uansett hvor i Unionen de har fått tillatelse, og som styrer regulerte markeders og andre 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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handelssystemers virkemåte, for å hindre at manglende innsyn eller forstyrrelser på ett marked undergraver 

effektiviteten i hele Unionens finanssystem, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

165)  Med tanke på det økte antallet oppgaver ESMA får i henhold til dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014, bør 

Europaparlamentet og Rådet sikre at det stilles tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til rådighet. 

166)  Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i pakten, særlig retten 

til vern av personopplysninger, friheten til å drive næringsvirksomhet, retten til forbrukervern, retten til effektiv 

klageadgang og rettferdig rettergang og retten til ikke å bli domfelt eller straffet to ganger for samme overtredelse, og 

må gjennomføres i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

167)  EUs datatilsynsorgan er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga en 

uttalelse 10. februar 2012(1). 

168)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av et eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

169)  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktivet i nasjonal rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en vesentlig 

endring sammenlignet med de tidligere direktivene. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er uendret, 

følger av de tidligere direktivene. 

170)  Dette direktivet bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett og 

datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg III del B. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

AVDELING I 

VIRKEO MRÅDE O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktivet får anvendelse på verdipapirforetak, markedsoperatører, leverandører av datarapporteringstjenester og 

tredjestatsforetak som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet gjennom opprettelse av en filial i Unionen. 

2.  I dette direktivet fastsettes krav med hensyn til følgende: 

a)  Vilkår for tillatelse til og drift av verdipapirforetak. 

b)  Tredjestatsforetaks yting av investeringstjenester eller utøvelse av investeringsvirksomhet gjennom opprettelse av en filial.  

  

(1) EUT C 147 av 25.5.2012, s. 1. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/99 

 

c)  Tillatelse til og drift av regulerte markeder. 

d)  Tillatelse til og drift av leverandører av datarapporteringstjenester. 

e)  Vedkommende myndigheters tilsyn, samarbeid og håndheving. 

3.  Følgende bestemmelser får også anvendelse på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, når 

de yter en eller flere investeringstjenester og/eller utøver investeringsvirksomhet: 

a)  Artikkel 2 nr. 2, artikkel 9 nr. 3 og artikkel 14 og 16–20. 

b)  Avdeling II kapittel II, unntatt artikkel 29 nr. 2 annet ledd. 

c)  Avdeling II kapittel III, unntatt artikkel 34 nr. 2 og 3 og artikkel 35 nr. 2–6 og 9. 

d)  Artikkel 67–75 og artikkel 80, 85 og 86. 

4.  Følgende bestemmelser får også anvendelse på verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til 

direktiv 2013/36/EU, når de selger eller gir råd til kunder i forbindelse med strukturerte innskudd: 

a)  Artikkel 9 nr. 3, artikkel 14 og artikkel 16 nr. 2, 3 og 6. 

b)  Artikkel 23–26, artikkel 28, artikkel 29 unntatt nr. 2 annet ledd, og artikkel 30. 

c)  Artikkel 67–75. 

5.  Artikkel 17 nr. 1–6 får også anvendelse på medlemmer av eller deltakere på regulerte markeder og MHF-er, som det i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a), e), i) og j) ikke kreves tillatelse for i henhold til dette direktivet. 

6.  Artikkel 57 og 58 får også anvendelse på personer som er unntatt i henhold til artikkel 2. 

7.  Alle multilaterale systemer for finansielle instrumenter skal drives i samsvar med enten bestemmelsene i avdeling II, når 

det gjelder MHF-er og OHF-er, eller bestemmelsene i avdeling III, når det gjelder regulerte markeder. 

Et verdipapirforetak som på et organisert, hyppig og systematisk grunnlag i vesentlig grad handler for egen regning når det 

utfører kundeordrer utenfor et regulert marked, en MHF eller en OHF, skal drives i samsvar med avdeling III i forordning (EU) 

nr. 600/2014. 

Med forbehold for artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal alle transaksjoner med finansielle instrumenter nevnt i 

første og annet ledd, som ikke gjennomføres gjennom multilaterale systemer eller systematiske internaliserere, overholde de 

relevante bestemmelsene i avdeling III i forordning (EU) nr. 600/2014.  
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Artikkel 2 

Unntak 

1.  Dette direktivet får ikke anvendelse på 

a)  forsikringsforetak eller foretak som utøver gjenforsikrings- og retrocesjonsvirksomhet som nevnt i direktiv 2009/138/EF, 

når de utøver virksomhet som er omhandlet i nevnte direktiv, 

b)  personer som yter investeringstjenester utelukkende til sine morforetak, sine datterforetak eller til et av samme morforetaks  

andre datterforetak, 

c)  personer som yter en investeringstjeneste leilighetsvis i forbindelse med en yrkesvirksomhet som er underlagt lover og 

forskrifter eller yrkesetiske regler som ikke utelukker at tjenesten ytes, 

d)  personer som handler for egen regning med andre finansielle instrumenter enn varederivater eller utslippskvoter eller 

derivater på slike, og som ikke yter andre investeringstjenester eller utøver annen investeringsvirksomhet med andre 

finansielle instrumenter enn varederivater eller utslippskvoter eller derivater på slike, med mindre disse personene 

i)  er prisstillere, 

ii)  er medlemmer av eller deltakere på et regulert marked eller i en MHF, eller har direkte elektronisk tilgang til en 

handelsplass, 

iii)  anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, eller 

iv)  handler for egen regning når de utfører kundeordrer. 

Personer som er unntatt i henhold til bokstav a), i) eller j), trenger ikke å oppfylle vilkårene i denne bokstaven for å være 

unntatt, 

e)  operatører med forpliktelser til overholdelse i henhold til direktiv 2003/87/EF, som ved handel med utslippskvoter ikke 

utfører kundeordrer, og som ikke yter andre investeringstjenester eller utøver annen investeringsvirksomhet enn handel for 

egen regning, forutsatt at disse personene ikke anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, 

f)  personer som yter investeringstjenester som utelukkende består i å forvalte ordninger for arbeidstakernes medbestemmelse, 

g)  personer som yter investeringstjenester som bare består i å forvalte ordninger for arbeidstakernes medbestemmelse og å yte 

investeringstjenester utelukkende til sine morforetak, sine datterforetak eller til et av samme morforetaks andre 

datterforetak, 

h)  ESSB-medlemmer og andre nasjonale organer med lignende oppgaver i Unionen, andre offentlige organer som har ansvar 

for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Unionen, og internasjonale finansinstitusjoner opprettet av to eller flere 

medlemsstater, som har som formål å tilføre kapital og gi finansiell bistand til de av deres medlemmer som er rammet eller 

truet av alvorlige finansieringsproblemer,  
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i)  innretninger for kollektiv investering og pensjonsfond, uansett om de er samordnet på unionsplan eller ikke, og depositarer 

og forvaltere av slike foretak, 

j)  personer 

i)  som handler for egen regning, herunder prisstillere, med varederivater eller utslippskvoter eller derivater på slike, 

unntatt personer som handler for egen regning når de utfører kundeordrer, eller 

ii)  som yter investeringstjenester, unntatt handel for egen regning, med varederivater eller utslippskvoter eller derivater på 

slike, til kundene eller leverandørene i deres hovedvirksomhet, 

forutsatt 

— at dette for hvert av disse tilfellene, på individuelt nivå og på aggregert nivå, er en virksomhet tilknyttet deres 

hovedvirksomhet på konsernnivå, og at hovedvirksomheten ikke er yting av investeringstjenester i henhold til dette 

direktivet eller bankvirksomhet i henhold til direktiv 2013/36/EU, eller å opptre som prisstiller i forbindelse med 

varederivater, 

— at disse personene ikke anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, og 

— at disse personene hvert år underretter den berørte vedkommende myndigheten om at de anvender dette unntaket, og på 

anmodning opplyser vedkommende myndighet om grunnlaget for at de anser at deres virksomhet i henhold til punkt i) 

og ii) er en virksomhet tilknyttet deres hovedvirksomhet, 

k)  personer som yter investeringsrådgivning i forbindelse med en annen yrkesvirksomhet som ikke omfattes av dette 

direktivet, forutsatt at det ikke gis særlig godtgjøring for slik rådgivning, 

l)  sammenslutninger opprettet av danske og finske pensjonsfond utelukkende med det formålet å forvalte eiendeler for 

pensjonsfond som er medlemmer av disse sammenslutningene, 

m)  «agenti di cambio» med virksomhet og funksjoner som omfattes av artikkel 201 i det italienske lovdekret nr. 58 

av 24. februar 1998, 

n)  operatører av transmisjonsnett som definert i artikkel 2 nr. 4 i direktiv 2009/72/EF eller artikkel 2 nr. 4 i direktiv 

2009/73/EF, når de utfører sine oppgaver i henhold til disse direktivene eller i henhold til forordning (EF) nr. 714/2009 

eller forordning (EF) nr. 715/2009, eller i henhold til nettregler eller retningslinjer vedtatt i henhold til disse forordningene, 

enhver person som opptrer som tjenesteyter på deres vegne med sikte på å utføre deres oppgaver i henhold til disse 

regelverksaktene eller i henhold til nettregler eller retningslinjer vedtatt i henhold til disse forordningene, og enhver 

operatør eller forvalter av et energibalanseringssystem, et rørledningsnett eller et system for å opprettholde balansen 

mellom tilbudet av og etterspørselen etter energi, når de utfører slike oppgaver. 

Dette unntaket får anvendelse på personer som utøver virksomhet som fastsatt i denne bokstaven, bare når de utøver 

investeringsvirksomhet eller yter investeringstjenester i forbindelse med varederivater for å utøve denne virksomheten. 

Dette unntaket får ikke anvendelse med hensyn til driften av et annenhåndsmarked, herunder en plattform for handel med 

finansielle transmisjonsrettigheter på annenhåndsmarkeder, 

o)  verdipapirsentraler som er regulert som slike i henhold til unionsretten, i den utstrekning de er regulert i henhold til den 

unionsretten.  
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2.  De rettighetene som følger av dette direktivet, skal ikke omfatte yting av tjenester som motpart ved transaksjoner 

gjennomført av offentlige organer som har ansvar for å forvalte offentlig gjeld, eller av ESSB-medlemmer som utfører sine 

oppgaver i henhold til TEUV og protokoll 4 i vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske 

sentralbank, eller ivaretar lignende funksjoner i henhold til nasjonale bestemmelser. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å klargjøre, med sikte på anvendelsen av nr. 1 

bokstav c), når en virksomhet utøves leilighetsvis. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette, med sikte på anvendelsen av nr. 1 bokstav j), 

kriteriene for når en virksomhet kan anses for å være en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten på konsernnivå. 

Disse kriteriene skal ta hensyn til minst følgende: 

a)  Nødvendigheten av at tilknyttet virksomhet utgjør en mindre del av virksomheten på konsernnivå. 

b)  Størrelsen på deres handelsvirksomhet sammenlignet med den samlede handelsvirksomheten på markedet for denne 

eiendelsklassen. 

Ved fastsettelsen av hvorvidt tilknyttet virksomhet utgjør en mindre del av virksomheten på konsernnivå, kan ESMA beslutte at 

det skal tas hensyn til den kapitalen som er investert i den tilknyttede virksomheten i forhold til den kapitalen som er investert i 

hovedvirksomheten. Denne faktoren skal imidlertid under ingen omstendighet være tilstrekkelig til å bevise at virksomheten er 

en virksomhet tilknyttet konsernets hovedvirksomhet. 

Virksomhetene nevnt i dette nummeret skal vurderes på konsernnivå. 

Elementene nevnt i annet og tredje ledd skal ikke omfatte 

a)  konserninterne transaksjoner som omhandlet i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, for likviditets- eller risikostyrings-

formål i konsernet, 

b)  transaksjoner med derivater som på en objektivt målbar måte reduserer de risikoene som er direkte knyt tet til forretnings-

virksomheten eller likviditetsfinansieringen, 

c)  transaksjoner med varederivater og utslippskvoter som gjennomføres for å oppfylle forpliktelser til å tilføre en handelsplass  

likviditet, dersom disse forpliktelsene kreves av reguleringsmyndighetene i samsvar med unionsretten eller med nasjonale 

lover og forskrifter, eller av handelsplasser. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 3 

Frivillige unntak 

1.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende dette direktivet på personer som de er hjemstat for, forutsatt at disse personenes 

virksomhet er omfattet av tillatelse og regulering på nasjonalt plan, og at disse personene 

a)  ikke får oppbevare kunders midler eller verdipapirer, og derfor ikke på noe tidspunkt får sette seg i gjeld til kundene,  
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b)  ikke får yte andre investeringstjenester enn mottak og formidling av ordrer i omsettelige verdipapirer og andeler i 

innretninger for kollektiv investering og/eller investeringsrådgivning i forbindelse med slike finansielle instrumenter, og 

c)  i forbindelse med denne tjenesteytingen kan formidle ordrer bare til 

i) verdipapirforetak som har tillatelse i henhold til dette direktivet, 

ii)  kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, 

iii)  filialer av verdipapirforetak eller av kredittinstitusjoner som har tillatelse i en tredjestat, og som er underlagt og 

overholder tilsynsregler som vedkommende myndigheter anser som minst like strenge som reglene i dette direktivet, i 

forordning (EU) nr. 575/2013 eller i direktiv 2013/36/EU, 

iv) innretninger for kollektiv investering som i henhold til en medlemsstats lovgivning har tillatelse til å markedsføre 

andeler overfor offentligheten og overfor forvaltere av slike innretninger, eller 

v) investeringsselskaper med fast kapital i henhold til artikkel 17 nr. 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU(1), 

hvis verdipapirer noteres eller omsettes på et regulert marked i en medlemsstat, eller 

d)  yter investeringstjenester utelukkende i tilknytning til varer, utslippskvoter og/eller derivater på slike, og bare med sikte på 

å dekke kundenes forretningsmessige risikoer, dersom disse kundene utelukkende er lokale elektrisitetsforetak som definert 

i artikkel 2 nr. 35 i direktiv 2009/72/EF og/eller naturgassforetak som definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2009/73/EF, og 

forutsatt at disse kundene i fellesskap innehar 100 % av disse personenes kapital eller stemmeretter, utøver felles kontroll 

og unntas i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav j) i dette direktivet dersom de selv yter disse investeringstjenestene, eller 

e)  yter investeringstjenester utelukkende i tilknytning til utslippskvoter og/eller derivater på slike, og bare med sikte på å 

dekke kundenes forretningsmessige risikoer, dersom disse kundene utelukkende er driftsansvarlige som definert i artikkel 3 

bokstav f) i direktiv 2003/87/EF, og forutsatt at disse kundene i fellesskap innehar 100 % av disse personenes kapital eller 

stemmeretter, utøver felles kontroll og unntas i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav j) i dette direktivet dersom de selv yt er 

disse investeringstjenestene. 

2.  Medlemsstatenes ordninger skal pålegge personene nevnt i nr. 1 krav som minst tilsvarer følgende krav i dette direktivet: 

a)  Vilkår og framgangsmåter for tillatelse og løpende tilsyn som fastsatt i artikkel 5 nr. 1 og 3, artikkel 7–10 og 21, 22 og 23 

og i de tilsvarende delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med artikkel 89. 

b)  Atferdsregler som fastsatt i artikkel 24 nr. 1 og 3, 4, 5, 7 og 10, artikkel 25 nr. 2, 5 og 6 og, når den nasjonale ordningen 

tillater at disse personene utpeker tilknyttede agenter, artikkel 29, og i de respektive gjennomføringstiltakene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det fo rmål å gjøre 

slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 
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c)  Organisatoriske krav som fastsatt i artikkel 16 nr. 3 første, sjette og sjuende ledd, og i artikkel 16 nr. 6 og 7, og i de 

tilsvarende delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar i samsvar med artikkel 89. 

Medlemsstatene skal kreve at personer som unntas fra dette direktivet i henhold til denne artikkelen, skal være dekket av en 

erstatningsordning for investorer, som anerkjennes i samsvar med direktiv 97/9/EF. Medlemsstatene kan tillate at 

verdipapirforetak ikke omfattes av en slik ordning, forutsatt at de har en yrkesansvarsforsikring som, idet det tas hensyn til 

størrelsen, risikoprofilen og den rettslige statusen til personene som unntas i henhold til nr. 1 i denne artikkelen, sikrer deres 

kunder tilsvarende vern. 

Som unntak fra annet ledd i dette nummeret kan medlemsstater som allerede før 2. juli 2014 har innført slike lover og 

forskrifter, fram til 3. juli 2019 kreve at personer som unntas fra dette direktivet  i henhold til nr. 1 i denne artikkelen, når de yter 

investeringstjenester i form av mottak og formidling av ordrer og/eller investeringsrådgivning i forbindelse med andeler i 

innretninger for kollektiv investering og opptrer som formidler for et forvaltningsselskap som definert i direktiv 2009/65/EF, er 

solidarisk ansvarlige med forvaltningsselskapet for eventuelle skader kunden er påført i forbindelse med disse tjenestene. 

3.  Personer som unntas fra dette direktivet i henhold til nr. 1, skal ikke ha adgang til å yte tjenester eller utøve virksomhet 

eller å opprette filialer i henhold til henholdsvis artikkel 34 og 35. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA når de benytter valgmuligheten i henhold til denne artikkelen, og 

skal sikre at det av enhver tillatelse som gis i samsvar med nr. 1, framgår at den gis i samsvar med denne artikkelen. 

5.  Medlemsstatene skal formidle til ESMA de internrettslige bestemmelsene som tilsvarer de kravene i dette direktivet som 

er angitt i nr. 2. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

1.  I dette direktivet menes med 

1) «verdipapirforetak» enhver juridisk person som til vanlig utøver et yrke eller en virksomhet som består i å yte en eller 

flere investeringstjenester til tredjeparter og/eller utøve en eller flere former for investeringsvirksomhet på forretnings-

messig grunnlag. 

Medlemsstatene kan la definisjonen av verdipapirforetak omfatte foretak som ikke er juridiske personer, forutsatt at  

a)  deres rettslige status gir tredjeparters interesser like godt vern som det som gis av juridiske personer, og 

b)  de er underlagt et tilsvarende tilsyn tilpasset deres juridiske form. 

Når slike fysiske personer yter tjenester som medfører oppbevaring av tredjeparters midler eller omsettelige verdipapirer, 

kan de imidlertid betraktes som verdipapirforetak etter dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014 bare dersom 

følgende vilkår er oppfylt, med forbehold for øvrige krav i dette direktivet, i forordning (EU) nr. 600/2014 og i 

direktiv 2013/36/EU: 

a)  tredjeparters eiendomsrett til verdipapirer og midler skal være sikret, særlig dersom foretaket eller foretakets eiere blir 

insolvente, eller ved utlegg, motregningskrav eller andre rettslige skritt som tas av foretakets eller dets eieres 

kreditorer,  
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b)  foretaket skal være underlagt regler for tilsyn med foretakets, herunder eiernes, solvens, 

c)  foretakets årsregnskap skal revideres av en eller flere personer som etter nasjonal rett er godkjent til å revidere 

regnskaper, 

d)  når et foretak har bare én eier, skal vedkommende sørge for at investorene vernes dersom foretakets virksomhet 

opphører fordi eieren dør eller blir arbeidsudyktig, eller som følge av andre lignende forhold, 

2) «investeringstjenester og investeringsvirksomhet» enhver tjeneste og virksomhet som er oppført i vedlegg I avsnitt A i 

forbindelse med et av instrumentene som er angitt i vedlegg I avsnitt C. 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 som fastsetter følgende: 

a)  Hvilke derivatkontrakter nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 6 som har samme egenskaper som energiprodukter i engros-

markedet som skal gjøres opp fysisk, og C6-energiderivatkontrakter. 

b)  Hvilke derivatkontrakter nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 7 som har samme egenskaper som andre finansielle derivater. 

c)  Hvilke derivatkontrakter nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 10 som har samme egenskaper som andre finansielle derivater, 

idet det blant annet tas hensyn til om de handles på et regulert marked, i en MHF eller i en OHF, 

3) «tilknyttede tjenester» tjenestene som er oppført i vedlegg I avsnitt B, 

4) «investeringsrådgivning» personlige anbefalinger til en kunde, enten på dennes anmodning eller på verdipapirforetakets 

initiativ, med hensyn til en eller flere transaksjoner i forbindelse med finansielle instrumenter, 

5) «utførelse av ordrer på vegne av kunder» inngåelse av avtaler om kjøp eller salg av et eller flere finansielle instrumenter 

på vegne av kunder, herunder inngåelse av avtaler om salg på utstedelsestidspunktet av finansielle instrumenter som 

utstedes av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon, 

6) «handel for egen regning» handel med egenkapital som fører til transaksjoner med et eller flere finansielle instrumenter, 

7) «prisstiller» en person som på finansmarkedene på kontinuerlig grunnlag tilbyr kjøp og salg av finansielle instrumenter for 

egen regning mot denne personens egenbeholdning til priser vedkommende selv fastsetter, 

8) «porteføljeforvaltning» forvaltning av porteføljer på skjønnsmessig grunnlag i samsvar med fullmakter gitt av kunder 

dersom slike porteføljer omfatter et eller flere finansielle instrumenter, 

9) «kunde» en fysisk eller juridisk person som et verdipapirforetak yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til,  

10) «profesjonell kunde» en kunde som oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg II, 

11) «ikke-profesjonell kunde» en kunde som ikke er en profesjonell kunde,  
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12) «vekstmarked for SMB-er» en MHF som er registrert som et vekstmarked for SMB-er i samsvar med artikkel 33, 

13) «små og mellomstore bedrifter», ved anvendelsen av dette direktivet, selskaper med en gjennomsnittlig markedsverdi på 

under 200 000 000 euro beregnet på grunnlag av sluttkursen for de tre foregående kalenderårene, 

14) «ordre med prisbegrensning» en ordre om å kjøpe eller selge et bestemt antall av et finansielt instrument til en angitt pris 

eller bedre, 

15) «finansielt instrument» instrumentene som angis i vedlegg I avsnitt C, 

16) «C6-energiderivatkontrakter» opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler og enhver annen derivatkontrakt nevnt i vedlegg I 

avsnitt C nr. 6 som gjelder kull eller olje som handles i en OHF og skal gjøres opp fysisk, 

17) «pengemarkedsinstrumenter» de klassene av instrumenter som vanligvis omsettes på pengemarkedet, for eksempel 

statskasseveksler, innskuddsbevis og sertifikater, unntatt betalingsmidler, 

18) «markedsoperatør» en eller flere personer som forvalter og/eller driver virksomheten på et regulert marked, og som selv 

kan være det regulerte markedet, 

19) «multilateralt system» ethvert system eller enhver fasilitet der forskjellige tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i 

finansielle instrumenter kan samvirke i systemet, 

20) «systematisk internaliserer» et verdipapirforetak som på et organisert, hyppig og systematisk grunnlag i vesentlig grad 

handler for egen regning ved å utføre kundeordrer utenfor et regulert marked, en MHF eller en OHF uten å drive et 

multilateralt system. 

Hvorvidt grunnlaget er hyppig og systematisk, skal måles ut fra antall OTC-transaksjoner med det finansielle instrumentet 

som verdipapirforetaket gjennomfører for egen regning når de utfører kundeordrer. Hvorvidt grunnlaget er vesentlig, skal 

måles enten ut fra størrelsen på den OTC-handelen som verdipapirforetaket gjennomfører i forhold til verdipapirforetakets 

samlede handel i et bestemt finansielt instrument, eller ut fra størrelsen på den OTC-handelen som verdipapirforetaket 

gjennomfører, i forhold til den samlede handelen i Unionen med et bestemt finansielt instrument. Definisjonen av en 

systematisk internaliserer får anvendelse bare dersom de forhåndsfastsatte grensene både for et hyppig og systematisk 

grunnlag og for et vesentlig grunnlag er overskredet, eller dersom et verdipapirforetak velger å være omfattet av ordningen 

for systematiske internaliserere, 

21) «regulert marked» et multilateralt system som drives og/eller forvaltes av en markedsoperatør, og som oppretter 

forbindelse eller gjør det mulig å opprette forbindelse mellom forskjellige tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i 

finansielle instrumenter – i systemet og i samsvar med dets faste regler – på en måte som fører til at det inngås en kontrakt 

om finansielle instrumenter som er opptatt til handel i henhold til dette markedets regler og/eller systemer, og som har fått  

tillatelse og fungerer regelmessig og i samsvar med avdeling III i dette direktivet, 

22) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» et multilateralt system som drives av et verdipapirforetak eller en markeds -

operatør, og som oppretter forbindelse mellom forskjellige tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i finansielle instrumenter 

– i systemet og i samsvar med faste regler – på en måte som fører til at det inngås en kontrakt i samsvar med avdeling II i 

dette direktivet, 

23) «organisert handelsfasilitet» eller «OHF» et multilateralt system som ikke er et regulert marked eller en MHF, og der 

forskjellige tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller 

derivater kan samvirke i systemet på en måte som fører til at det inngås en kontrakt i samsvar med avdeling II i dette 

direktivet,  
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24) «handelsplass» et regulert marked, en MHF eller en OHF, 

25) «likvid marked» et marked for et finansielt instrument eller en klasse av finansielle instrumenter som det til enhver tid 

finnes beredte og villige kjøpere og selgere til, og som vurderes i samsvar med følgende kriterier, idet det tas hensyn til de 

spesifikke markedsstrukturene for det bestemte finansielle instrumentet eller den bestemte klassen av finansielle 

instrumenter: 

a)  Den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten og -størrelsen under ulike markedsvilkår, idet det tas hensyn til 

produktenes art og livssyklus i den aktuelle klassen av finansielle instrumenter. 

b)  Antallet og typen markedsdeltakere, herunder forholdet mellom antallet markedsdeltakere og antallet instrumenter 

som handles når det gjelder et visst produkt. 

c)  Gjennomsnittlig kjøpskurs-salgskurs-differanse, dersom slike opplysninger er tilgjengelige, 

26) «vedkommende myndighet» myndigheten som er utpekt av hver medlemsstat i samsvar med artikkel 67, med mindre 

annet er angitt i dette direktivet, 

27) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

28) «forvaltningsselskap for UCITS-fond» et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF(1), 

29) «tilknyttet agent» en fysisk eller juridisk person som for bare ett verdipapirforetaks regning og på dets hele og fulle ansvar 

markedsfører investeringstjenester og/eller tilknyttede tjenester til kunder eller potensielle kunder, mottar og formidler 

instrukser eller ordrer fra kunden i forbindelse med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, plasserer finansielle 

instrumenter eller gir råd til kunder eller potensielle kunder i forbindelse med slike finansielle instrumenter eller tjenester, 

30) «filial» et annet forretningssted enn hovedkontoret, som er en del av et verdipapirforetak, som er uten selvstendig 

rettsevne, og som yter investeringstjenester og/eller utøver investeringsvirksomhet, og som også kan yte tilknyttede 

tjenester som verdipapirforetaket har fått tillatelse til. Alle forretningssteder etablert i samme medlemsstat av et 

verdipapirforetak med hovedkontor i en annen medlemsstat, skal anses som én enkelt filial, 

31) «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte eierandel i et verdipapirforetak som utgjør minst 10 % av kapitalen 

eller stemmerettene, som fastsatt i artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(2), idet det tas hensyn 

til vilkårene for sammenlegging av disse som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv, eller som gjør det mulig å 

øve betydelig innflytelse på ledelsen av verdipapirforetaket der eierandelen besittes, 

32) «morforetak» et morforetak som definert i artikkel 2 nr. 9 og artikkel 22 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av |europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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33) «datterforetak» et datterforetak i henhold til artikkel 2 nr. 10 og artikkel 22 i direktiv 2013/34/EU, herunder ethvert 

datterforetak av et datterforetak av et overordnet morforetak, 

34) «konsern» et konsern som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 2013/34/EU, 

35) «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske personer er knyttet til hverandre gjennom 

a)  en deltakerinteresse i form av eierskap, enten direkte eller ved kontroll av minst 20 % av et foretaks stemmeretter eller 

kapital, 

b) kontroll, dvs. ved en forbindelse mellom et morforetak og et datterforetak i alle tilfeller omhandlet i artikkel 22 nr. 1 

og 2 i direktiv 2013/34/EU, eller ved en tilsvarende forbindelse mellom enhver fysisk eller juridisk person og et 

foretak; ethvert datterforetak av et datterforetak anses også som datterforetak av morforetaket som står i spissen for 

disse foretakene, 

c)  begge eller alle er varig knyttet til samme person gjennom kontroll, 

36) «ledelsesorgan» det eller de organene i et verdipapirforetak eller hos en markedsoperatør eller en leverandør av data-

rapporteringstjenester som er utpekt i samsvar med nasjonal rett, som har fullmakt til å fastsette foretakets strategi, mål og 

overordnede ledelsesprinsipper, og som fører tilsyn med og overvåker ledelsens beslutningstaking og omfatter personer 

som i praksis leder foretakets virksomhet. 

Når det i dette direktivet vises til ledelsesorganet, og der ledelsesorganets ledelses- og tilsynsfunksjoner i henhold til 

nasjonal rett overdras til forskjellige organer eller forskjellige medlemmer innenfor ett organ, skal medlemsstaten 

identifisere de ansvarlige organene eller de ansvarlige medlemmene av ledelsesorganet i samsvar med sin nasjonale rett, 

med mindre annet er fastsatt i dette direktivet, 

37) «øverste ledelse» de fysiske personene som utøver ledelsesfunksjoner i et verdipapirforetak eller hos en markedsoperatør 

eller en leverandør av datarapporteringstjenester, og som er ansvarlige for enhetens daglige ledelse og overfor ledelses-

organet, herunder for gjennomføringen av foretakets strategier som gjelder foretakets og dets personales distribusjon av 

tjenester og produkter til kundene, 

38) «prinsipalmatchingshandel» en transaksjon der en koordinator trer inn mellom kjøper og selger i transaksjonen på en slik 

måte at transaksjonen aldri utsettes for markedsrisiko under gjennomføringen, der begge sider av transaksjonen 

gjennomføres samtidig, og der transaksjonen inngås til en pris som ikke gir koordinatoren noen annen fortjeneste eller noe 

annet tap enn en provisjon, et gebyr eller en avgift for transaksjonen som er angitt på forhånd, 

39) «algoritmehandel» handel med finansielle instrumenter der en dataalgoritme automatisk bestemmer forskjellige 

parametrer i forbindelse med en ordre, for eksempel hvorvidt ordren skal iverksettes, tidspunkt, pris eller mengde, og 

hvordan ordren skal håndteres etter iverksettingen, med begrenset eller ingen medvirkning fra mennesker, og der handelen 

ikke omfatter systemer som anvendes bare for å videresende ordrer til en eller flere handelsplasser eller for å behandle 

ordrer uten fastsettelse av handelsparametrer eller til å bekrefte ordrer eller behandle gjennomførte transaksjoner etter 

handel, 

40) «teknikk for høyfrekvent algoritmehandel» enhver teknikk for algoritmehandel som kjennetegnes av 

a)  en infrastruktur som skal redusere latenstiden i nettet og andre typer latens, herunder minst et av følgende systemer for 

algoritmebasert registrering av ordrer: samlokalisering, nærvertstjenester («proximity hosting») eller direkte 

elektronisk høyhastighetstilgang,  
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b)  systemet treffer beslutninger om iverksetting, generering, videresending eller utførelse av ordrer uten menneskers 

medvirkning for hver enkelt handel eller ordre, og 

c)  store intradagmengder av meldinger som utgjør ordrer, pristilbud eller annulleringer, 

41) «direkte elektronisk tilgang» en ordning der et medlem eller en deltaker eller kunde på en handelsplass gir en person 

tillatelse til å bruke sin handelskode slik at denne personen elektronisk kan sende ordrer knyttet til et finansielt instrument 

direkte til handelsplassen, og dette omfatter ordninger som innebærer at en person bruker medlemmets eller deltakerens 

eller kundens infrastruktur eller et tilkoplingssystem som gjøres tilgjengelig av medlemmet eller deltakeren eller kunden, 

for å overføre ordrene (direkte markedsadgang), og ordninger der en slik infrastruktur ikke brukes av en person (sponset 

tilgang), 

42) «kryssalg» tilbud om en investeringstjeneste sammen med en annen tjeneste eller et annet produkt som en del av en pakke 

eller som et vilkår for samme avtale eller pakke, 

43) «strukturert innskudd» innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/49/EU(1), som skal tilbakebetales fullt ut ved forfall i henhold til vilkår som innebærer at en eventuell rente eller 

premie vil bli betalt eller utsettes for risiko etter en formel som omfatter faktorer som for eksempel 

a)  en indeks eller en kombinasjon av indekser, unntatt innskudd med flytende rente der avkastningen er direkte knyttet til 

en renteindeks, for eksempel Euribor eller Libor, 

b)  et finansielt instrument eller en kombinasjon av finansielle instrumenter, 

c)  en vare eller en kombinasjon av varer eller andre fysiske eller ikke-fysiske eiendeler som ikke kan overdras, eller 

d)  en valutakurs eller en kombinasjon av valutakurser, 

44) «omsettelige verdipapirer» de klassene av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, unntatt betalingsmidler, for 

eksempel 

a)  aksjer i selskaper og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer i selskaper, ansvarlige selskaper eller andre 

foretak, og depotbevis for aksjer, 

b)  obligasjoner eller andre typer verdipapiriserte gjeldsinstrumenter, herunder depotbevis for slike verdipapirer, 

c)  alle andre verdipapirer som gir rett til å kjøpe eller selge slike omsettelige verdipapirer, eller som fører til kontant -

oppgjør fastsatt med henvisning til omsettelige verdipapirer, valutaer, rentesatser eller renteavkastning, varer eller 

andre indekser eller mål, 

45) «depotbevis» verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, og som gir eiendomsrett til verdipapirer utstedt av en 

utenlandsk utsteder, samtidig som de kan bli opptatt til handel på et regulert marked og handles uavhengig av 

verdipapirene fra den utenlandske utstederen,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 149).  
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46) «børshandlet fond» et fond der minst en andels- eller aksjeklasse handles hele dagen på minst én handelsplass og med 

minst én prisstiller som treffer tiltak for å sikre at prisen på dets andeler eller aksjer på handelsplassen ikke avviker 

betydelig fra deres netto andelsverdi og eventuelt fra deres veiledende netto andelsverdi, 

47) «sertifikater» sertifikater som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 27 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

48) «strukturerte finansielle produkter» strukturerte finansielle produkter som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, 

49) «derivater» derivater som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 29 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

50) «varederivater» varederivater som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 30 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

51) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

52) «godkjent offentliggjøringsordning» en person som i henhold til dette direktivet har tillatelse til å offentliggjøre 

handelsrapporter på verdipapirforetaks vegne i henhold til artikkel 20 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

53) «leverandør av konsolidert offentliggjøringssystem» en person som i henhold til dette direktivet har tillatelse til å samle 

inn handelsrapporter om finansielle instrumenter oppført i artikkel 6, 7, 10, 12, 13, 20 og 21 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 fra regulerte markeder, MHF-er, OHF-er og godkjente offentliggjøringsordninger, og til å konsolidere dem i 

en kontinuerlig elektronisk direkte datastrøm med opplysninger om priser og volum for hvert enkelt finansielt instrument, 

54) «godkjent rapporteringsordning» en person som har tillatelse i henhold til dette direktivet til på vegne av verdipapirforetak 

å levere rapporteringsopplysninger om transaksjoner til vedkommende myndigheter eller ESMA, 

55) «hjemstat» 

a)  når det gjelder verdipapirforetak, 

i)  dersom verdipapirforetaket er en fysisk person, medlemsstaten der vedkommende har sitt hovedkontor, 

ii)  dersom verdipapirforetaket er en juridisk person, medlemsstaten der vedkommende har sitt forretningskontor, 

iii)  dersom verdipapirforetaket i henhold til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, medlemsstaten der det har 

sitt hovedkontor, 

b)  når det gjelder et regulert marked, medlemsstaten der det regulerte markedet er registrert eller, dersom det regulerte 

markedet i henhold til nevnte medlemsstats lovgivning ikke har noe forretningskontor, medlemsstaten der det har sitt 

hovedkontor, 

c)  når det gjelder en godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem eller en 

godkjent rapporteringsordning, 

i)  dersom den godkjente offentliggjøringsordningen, leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem eller 

den godkjente rapporteringsordningen er en fysisk person, medlemsstaten der vedkommende har sitt hoved-

kontor,  
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ii)  dersom den godkjente offentliggjøringsordningen, leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem eller 

den godkjente rapporteringsordningen er en juridisk person, medlemsstaten der vedkommende har sitt 

forretningskontor, 

iii)  dersom den godkjente offentliggjøringsordningen, leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem eller 

den godkjente rapporteringsordningen i henhold til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, den medlems-

staten der denne har sitt hovedkontor, 

56) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der et verdipapirforetak har en filial eller yter investeringstjenester 

og/eller utøver investeringsvirksomhet, eller medlemsstaten der et regulert marked stiller egnede ordninger til rådighet for 

å gi lettere tilgang til handel i sitt system for fjernmedlemmer eller -deltakere som er etablert i den samme medlemsstaten, 

57) «tredjestatsforetak» et foretak som, dersom dets hovedkontor eller forretningskontor hadde ligget i Unionen, ville ha vært 

en kredittinstitusjon som yter investeringstjenester eller utfører investeringsvirksomhet, eller et verdipapirforetak, 

58) «energiprodukt i engrosmarkedet» energiprodukt i engrosmarkedet som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 1227/2011, 

59) «landbruksvarederivater» derivatkontrakter som gjelder produktene oppført i artikkel 1 og i del I–XX og XXIV/1 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(1), 

60) «offentlig utsteder» en av følgende enheter som utsteder gjeldsinstrumenter: 

i) Unionen, 

ii)  en medlemsstat, herunder en offentlig myndighet, et organ eller et spesialforetak i medlemsstaten, 

iii)  når det gjelder en medlemsstat som er en forbundsstat, en delstat i forbundsstaten, 

iv) et spesialforetak for flere medlemsstater, 

v) en internasjonal finansinstitusjon opprettet av to eller flere medlemsstater, som har som formål å tilføre kapital og gi 

finansiell bistand til de medlemmene som er rammet eller truet av alvorlige finansieringsproblemer, eller 

vi) Den europeiske investeringsbank, 

61) «statspapirer» et gjeldsinstrument utstedt av en offentlig utsteder, 

62) «varig medium» enhver innretning som 

a)  gjør en kunde i stand til å lagre opplysninger som er rettet personlig til denne kunden og på en slik måte at denne i 

framtiden kan få tilgang til opplysningene i en periode som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og 

b)  gjør det mulig å gjenskape de lagrede opplysningene i uendret form,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksprodukter og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr.  1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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63) «leverandør av datarapporteringstjenester» en godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert 

offentliggjøringssystem eller en godkjent rapporteringsordning. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte ret tsakter i samsvar med artikkel 89 for å angi nærmere visse 

tekniske elementer i definisjonene fastsatt i nr. 1 for å tilpasse dem til markedsutviklingen, den teknologiske utviklingen og 

erfaringene med atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, og for å sikre en ensartet anvendelse av dette 

direktivet. 

AVDELING II 

VILKÅR FO R TILLATELSE TIL O G DRIFT AV VERDIPAPIRFO RETAK 

KAPITTEL I 

Vilkår og framgangsmåter for å gi tillatelse 

Artikkel 5 

Vilkår for å gi tillatelse  

1.  Hver medlemsstat skal kreve at yting av investeringstjenester og/eller utøvelse av investeringsvirksomhet innenfor 

ordinær næring eller virksomhet på forretningsmessig grunnlag skal være underlagt forhåndstillatelse i samsvar med dette 

kapittelet. Slik tillatelse skal gis av vedkommende myndighet i hjemstaten utpekt i samsvar med artikkel 67. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene tillate alle markedsoperatører å drive en MHF eller en OHF, forutsatt at det på 

forhånd er fastslått at de overholder dette kapittelet. 

3.  Medlemsstatene skal registrere alle verdipapirforetak. Registeret skal være offentlig tilgjengelig og skal inneholde 

opplysninger om hvilke tjenester eller hvilken virksomhet verdipapirforetakets tillatelse gjelder for. Det skal ajourføres 

regelmessig. Alle tillatelser skal meldes til ESMA. 

ESMA skal opprette en liste over alle verdipapirforetak i Unionen. Listen skal inneholde opplysninger om hvilke tjenester eller 

hvilken virksomhet hvert verdipapirforetak har tillatelse til å yte eller utøve, og skal regelmessig ajourføres. ESMA skal 

offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted. 

Når en vedkommende myndighet har tilbakekalt en tillatelse i samsvar med artikkel 8 bokstav b), c) og d), skal tilbakekallingen 

vises på listen i fem år. 

4.  Hver medlemsstat skal kreve at 

a)  ethvert verdipapirforetak som er en juridisk person, har sitt hovedkontor i samme medlemsstat som det har sitt 

forretningskontor, 

b)  ethvert verdipapirforetak som ikke er en juridisk person, eller ethvert verdipapirforetak som er en juridisk person, men som 

i henhold til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, har sitt hovedkontor i den medlemsstaten der det faktisk driver s in 

virksomhet. 

Artikkel 6 

Tillatelsens virkeområde  

1.  Hjemstaten skal sikre at det i tillatelsen angis hvilke investeringstjenester eller hvilken investeringsvirksomhet 

verdipapirforetaket har tillatelse til å yte eller utøve. Tillatelsen kan omfatte en eller flere av de tilknyttede tjenestene som er 

oppført i vedlegg I avsnitt B. Det skal ikke under noen omstendigheter gis tillatelse til å yte bare tilknyttede tjenester. 

2.  Et verdipapirforetak som ønsker tillatelse til å utvide sin virksomhet med ytterligere investeringstjenester eller  

-virksomhet eller tilknyttede tjenester som ikke var forutsett da den første tillatelsen ble gitt, skal framlegge en søknad om 

utvidelse av tillatelsen.  
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3.  Tillatelsen skal være gyldig i hele Unionen og skal gjøre det mulig for et verdipapirforetak å yte tjenestene eller utøve 

virksomheten som det har fått tillatelse til, i hele Unionen, enten gjennom etableringsretten, herunder gjennom en filial, eller 

gjennom adgangen til å yte tjenester. 

Artikkel 7 

Framgangsmåter for å innvilge og avslå søknader om tillatelse  

1.  Vedkommende myndighet skal ikke gi tillatelse før den er overbevist om at søkeren oppfyller alle vilkår i bestemmelsene 

vedtatt i henhold til dette direktivet. 

2.  Verdipapirforetaket skal framlegge alle opplysninger, herunder en virksomhetsplan der det blant annet angis hvilken type 

virksomhet som er planlagt, samt organisasjonsstruktur, som er nødvendige for å overbevise vedkommende myndighet om at 

verdipapirforetaket, når den første tillatelsen gis, har truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

dette kapittelet. 

3.  Søkeren skal innen seks måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes om hvorvidt tillatelse er gitt. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  hvilke opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter i henhold til nr. 2 i denne artikkelen, herunder 

virksomhetsplanen, 

b)  hvilke krav som får anvendelse på ledelsen av verdipapirforetak i henhold til artikkel 9 nr. 6, og hvilke opplysninger som 

skal gis i underretninger i henhold til artikkel 9 nr. 5, 

c)  hvilke krav som får anvendelse på aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, samt forhold som kan hindre 

vedkommende myndighet i å utføre sine tilsynsoppgaver på en effektiv måte, i henhold til artikkel 10 nr. 1 og 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for underretning eller framlegging av opplysninger fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen og i artikkel 9 nr. 5. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 8 

Tilbakekalling av tillatelser 

Vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen til et verdipapirforetak dersom foretaket  

a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å yte investerings-

tjenester eller utøve investeringsvirksomhet i mer enn seks måneder, med mindre den berørte medlemsstaten har fastsatt 

bestemmelser om at tillatelsen bortfaller i slike tilfeller,  
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b)  har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene tillatelsen ble gitt på, for eksempel overholdelse av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene om vilkår for drift av verdipapirforetak 

som er vedtatt i henhold til dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014, 

e)  kommer inn under et av de tilfellene der det i nasjonal rett, med hensyn til forhold som ikke omfattes av dette direktivets 

virkeområde, er fastsatt at tillatelsen skal tilbakekalles. 

Enhver tilbakekalling av tillatelser skal meldes til ESMA. 

Artikkel 9 

Ledelsesorgan 

1.  Vedkommende myndigheter som gir tillatelse i samsvar med artikkel 5, skal sikre at verdipapirforetak og deres 

ledelsesorganer oppfyller artikkel 88 og artikkel 91 i direktiv 2013/36/EU. 

ESMA og EBA skal sammen vedta retningslinjer om de forholdene som er angitt i artikkel 91 nr. 12 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  Når vedkommende myndigheter gir tillatelse i samsvar med artikkel 5, kan de gi medlemmer av ledelsesorganet tillatelse 

til å inneha ytterligere én funksjon uten ledelsesansvar i ledelsesorganet i tillegg til det som er tillatt i henhold til art ikkel 91  

nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. Vedkommende myndigheter skal regelmessig underrette ESMA om slike tillatelser. 

EBA og ESMA skal samordne innsamlingen av opplysninger som gis om verdipapirforetak i henhold til første ledd i dette 

nummeret og artikkel 91 nr. 6 i direktiv 2013/36/EU. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at et verdipapirforetaks ledelsesorgan fastsetter, fører tilsyn med og er ansvarlig for 

gjennomføringen av de styringsordningene som skal sikre effektiv og fornuftig ledelse av verdipapirforetaket, herunder 

fordeling av oppgaver i verdipapirforetaket og forebygging av interessekonflikter, på en måte som fremmer markedets integritet 

og kundenes interesser. 

Med forbehold for kravene i artikkel 88 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU skal disse ordningene også sikre at ledelsesorganet 

fastsetter, godkjenner og fører tilsyn med 

a)  foretakets organisasjon i forbindelse med yting av investeringstjenester og utøvelse av investeringsvirksomhet samt yting av 

tilknyttede tjenester, herunder personalets nødvendige ferdigheter, kunnskap og ekspertise samt midlene, framgangsmåtene 

og ordningene for foretakets tjenesteyting og virksomhetsutøvelse, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten 

av foretakets virksomhet og alle kravene som foretaket skal oppfylle, 

b)  en politikk med hensyn til tjenester, virksomhet, produkter og transaksjoner som tilbys eller leveres, i samsvar med 

foretakets risikotoleranse samt egenskapene og behovene til foretakets kunder som disse vil bli tilbudt eller levert til, 

herunder gjennomføring av hensiktsmessige stresstester, der det er relevant, 

c)  en godtgjøringspolitikk for personer som deltar i yting av tjenester til kunder, med sikte på å fremme ansvarlig 

forretningsførsel og rettferdig behandling av kunder samt å unngå interessekonflikter i forbindelsene med kunder.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/115 

 

Ledelsesorganet skal overvåke og regelmessig vurdere egnetheten og gjennomføringen av foretakets strategiske mål i 

forbindelse med ytingen av investeringstjenester og utøvelsen av investeringsvirksomhet og ytingen av tilknyttede tjenester, 

effektiviteten i verdipapirforetakets styringsordninger og egnetheten av dets retningslinjer for yting av tjenester til kunder, og 

skal treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler. 

Medlemmene av ledelsesorganet skal ha tilstrekkelig tilgang til opplysninger og dokumenter som de trenger for å føre tilsyn 

med og overvåke ledelsens beslutningstaking. 

4.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse dersom den ikke er overbevist om at medlemmene av verdipapir-

foretakets ledelsesorgan har tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer og setter av 

tilstrekkelig tid til å utøve sine funksjoner i verdipapirforetaket, eller dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å 

tro at foretakets ledelsesorgan kan være til skade for en effektiv, sunn og forsvarlig ledelse av foretaket og hindre at det tas 

tilstrekkelig hensyn til kundenes interesser og markedets integritet. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetaket underretter vedkommende myndighet om alle medlemmer av sitt 

ledelsesorgan og om eventuelle endringer av sammensetningen, og samtidig framlegger alle opplysninger som er nødvendige 

for å vurdere om foretaket overholder nr. 1, 2 og 3. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at minst to personer som oppfyller kravene i nr. 1, i praksis leder virksomheten til 

verdipapirforetaket som søker om tillatelse. 

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene gi tillatelse til verdipapirforetak som er fysiske personer, eller til verdipap ir-

foretak som er juridiske personer ledet av én enkelt fysisk person i samsvar med foretakenes vedtekter og nasjonale rett. 

Medlemsstatene skal likevel kreve at 

a)  det foreligger alternative ordninger som sikrer en sunn og forsvarlig ledelse av slike verdipapirforetak, og at det tas 

tilstrekkelig hensyn til kundenes interesser og markedets integritet, 

b)  de berørte fysiske personene har tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer og setter av 

tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver. 

Artikkel 10 

Aksjeeiere og medlemmer med kvalifiserende eierandeler 

1.  Vedkommende myndigheter skal ikke gi tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet som 

verdipapirforetak før de har fått opplysninger om identiteten til aksjeeiere eller deltakere, enten de er fysiske eller juridiske 

personer, som direkte eller indirekte har en kvalifiserende eierandel, og om størrelsen på denne eierandelen. 

Vedkommende myndigheter skal nekte å gi tillatelse dersom de av hensyn til behovet for å sikre en sunn og forsvarlig ledelse 

av verdipapirforetaket ikke er overbevist om at aksjeeierne eller deltakerne som har en kvalifiserende eierandel, er egnede. 

Dersom det finnes nære forbindelser mellom verdipapirforetaket og andre fysiske eller juridiske personer, skal vedkommende 

myndighet gi tillatelse bare dersom disse forbindelsene ikke hindrer myndigheten i å utføre sine tilsynsoppgaver på en effektiv 

måte. 

2.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse dersom de hindres i å utføre sine tilsynsoppgaver på en effektiv måte 

fordi en eller flere fysiske eller juridiske personer som foretaket har nære forbindelser til, er underlagt en tredjestats lover og 

forskrifter, eller fordi det er vanskelig å håndheve disse lovene og forskriftene.  
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3.  Medlemsstatene skal kreve at dersom den innflytelsen som øves av personene nevnt i nr. 1 første ledd, vil kunne være til 

skade for en sunn og forsvarlig ledelse av et verdipapirforetak, skal vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å bringe 

denne situasjonen til opphør. 

Slike tiltak kan omfatte anmodninger om rettsavgjørelser eller anvendelse av sanksjoner overfor ledelsen, eller suspensjon av de 

stemmerettene som er knyttet til vedkommende aksjeeieres eller deltakeres aksjer eller andeler. 

Artikkel 11 

Underretning om planlagte erverv 

1.  Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller juridisk person, eller slike personer som opptrer samlet (heretter kalt 

«den aktuelle erververen»), som har besluttet direkte eller indirekte å erverve en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak, 

eller ytterligere å øke, direkte eller indirekte, en slik kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak, med den følge at andelen av 

stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller overstige 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at verdipapirforetaket vil bli 

vedkommendes datterforetak (heretter kalt «det planlagte ervervet»), først skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter 

for verdipapirforetaket som de søker å erverve eller øke en kvalifiserende eierandel i, om størrelsen på den aktuelle eierandelen 

samt framlegge andre relevante opplysninger som omhandlet i artikkel 13 nr. 4. 

Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller juridisk person som har besluttet direkte eller indirekte å avhende en 

kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak, først skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om 

størrelsen på den aktuelle eierandelen. En slik person skal også underrette vedkommende myndigheter dersom vedkommende 

har truffet en beslutning om å redusere sin kvalifiserende eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital vil falle under 

20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at verdipapirforetaket vil opphøre å være vedkommendes datterforetak. 

Medlemsstatene trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 

2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel. 

Når det skal avgjøres om kriteriene for en kvalifiserende eierandel som omhandlet i artikkel 10 og i denne artikkelen er oppfylt, 

skal medlemsstatene ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner innehar som 

følge av at de stiller fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag 

av bindende tilsagn som omhandlet i vedlegg I avsnitt A nr. 6, forutsatt at disse rettighetene på den ene side ikke utøves eller på 

annen måte anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse, og på den annen side avhendes innen ett år etter ervervet. 

2.  De berørte vedkommende myndighetene skal arbeide i nært samråd med hverandre når de foretar vurderingen fastsatt i 

artikkel 13 nr. 1 (heretter kalt «vurderingen») dersom den aktuelle erververen er 

a)  en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for UCITS-

fond som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet gjelder, 

b)  morforetaket til en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller forvaltnings -

selskap for UCITS-fond som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet gjelder, eller 

c)  en fysisk eller juridisk person som kontrollerer en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, 

verdipapirforetak eller forvaltningsselskap  for UCITS-fond som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en annen sektor 

enn den ervervet gjelder.  
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Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige eller relevante for 

vurderingen. I denne forbindelse skal vedkommende myndigheter på anmodning videresende alle relevante opplysninger til 

hverandre og på eget initiativ oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning truffet av vedkommende myndighet som 

har gitt tillatelse til det verdipapirforetaket som ervervet gjelder, skal angi alle synspunkter og forbehold som vedkommende 

myndighet som har ansvar for den aktuelle erververen, har gitt uttrykk for. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som får kjennskap til erverv eller avhendinger av eierandeler i deres 

kapital som fører til at eierandelen overstiger eller faller under en av tersklene nevnt i nr. 1 første ledd, omgående skal 

underrette vedkommende myndighet om dette. 

Verdipapirforetak skal også minst én gang i året underrette vedkommende myndighet om navnene på aksjeeiere og deltakere 

som eier kvalifiserende eierandeler, samt om eierandelenes størrelse slik de blant annet framgår av opplysninger som er mottatt 

på den årlige generalforsamlingen for aksjeeiere og deltakere, eller som er mottatt i henhold til bestemmelsene som gjelder for 

selskaper hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter treffer tiltak tilsvarende dem som er nevnt i artikkel 10 nr. 3, 

overfor personer som ikke overholder plikten til forutgående underretning i forbindelse med erverv eller økning av en 

kvalifiserende eierandel. Dersom en eierandel blir ervervet til tross for at vedkommende myndigheter har motsatt seg det, skal 

medlemsstatene, uavhengig av andre sanksjoner, enten sørge for at de tilsvarende stemmerettene blir suspendert, eller at de 

avgitte stemmene kjennes ugyldige eller kan annulleres. 

Artikkel 12 

Vurderingsperiode 

1.  Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt underretningen som 

kreves i henhold til artikkel 11 nr. 1 første ledd, samt eventuelt etter å ha mottatt opplysningene omhandlet i nr. 2 i denne 

artikkelen, skriftlig bekrefte mottaket overfor den aktuelle erververen. 

Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av underretningen og 

alle dokumenter som medlemsstaten krever skal vedlegges underretningen på grunnlag av listen i artikkel 13 nr. 4 (heretter kalt 

«vurderingsperioden»), foreta vurderingen. 

Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de underrette den aktuelle erververen om når vurderingsperioden 

utløper. 

2.  Vedkommende myndigheter kan i løpet av vurderingsperioden ved behov, men senest den 50. virkedagen i vurderings-

perioden, anmode om ytterligere opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre vurderingen. En slik anmodning skal 

rettes skriftlig og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige. 

Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom datoen for vedkommende myndigheters anmodning om opplysninger og 

datoen da svar mottas fra den aktuelle erververen. Et slikt avbrudd skal ikke overstige 20 virkedager. Vedkommende 

myndigheter kan etter eget skjønn be om utfyllende og klargjørende opplysninger, men dette kan ikke føre til at vurderings-

perioden avbrytes. 

3.  Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet omhandlet i nr. 2 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom den 

aktuelle erververen er et av følgende: 

a)  En fysisk eller juridisk person som er etablert eller omfattet av lovgivning utenfor Unionen.  
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b)  En fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt tilsyn i henhold til dette direktivet eller direktiv 2009/65/EF, 

2009/138/EF eller 2013/36/EU. 

4.  Dersom vedkommende myndigheter ved avslutningen av vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte ervervet, skal 

de innen to virkedager, og ikke senere enn ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig underrette den aktuelle erververen og 

oppgi grunnene for beslutningen. Med forbehold for nasjonal rett kan en egnet erklæring med grunnene for beslutningen 

offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle erververen. Dette skal ikke hindre en medlemsstat i å tillate at vedkommende 

myndighet offentliggjør en slik begrunnelse uten at den aktuelle erververen har anmodet om dette. 

5.  Dersom vedkommende myndigheter ikke skriftlig motsetter seg det planlagte ervervet i løpet av vurderingsperioden, skal 

det anses som godkjent. 

6.  Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist for avslutning av det planlagte ervervet og forlenge den ved behov. 

7.  Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav til vedkommende myndigheters underretning eller godkjenning med 

hensyn til direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital enn dem som er fastsatt i dette direktivet. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger i 

henhold til artikkel 13 nr. 4, som aktuelle erververe skal ta med i sin underretning, uten at det berører nr. 2 i denne artikkelen. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 11 nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 13 

Vurdering 

1.  Ved vurderingen av underretningen omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel 12 nr. 2 skal 

vedkommende myndigheter, for å sikre en sunn og forsvarlig ledelse av det verdipapirforetaket som det planlagte ervervet 

gjelder, og idet det tas hensyn til den aktuelle erververens sannsynlige innflytelse på verdipapirforetaket, vurdere egnethet en til 

den aktuelle erververen og det planlagte ervervets økonomiske soliditet på grunnlag av alle følgende kriterier: 

a)  Den aktuelle erververens omdømme. 

b)  Omdømmet og erfaringen til alle personer som vil lede verdipapirforetakets virksomhet som følge av det planlagte ervervet. 

c)  Den aktuelle erververens økonomiske soliditet, særlig i tilknytning til den typen virksomhet som utøves og planlegges i det 

verdipapirforetaket som det planlagte ervervet gjelder.  
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d)  Om verdipapirforetaket vil kunne overholde og fortsette å overholde tilsynskravene basert på dette direktivet og, dersom det 

er relevant, andre direktiver, særlig direktiv 2002/87/EF og 2013/36/EU, særlig om konsernet som verdipapirforetaket 

kommer til å bli en del av, har en struktur som muliggjør effektivt tilsyn, en effektiv utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter og fastsettelse av ansvarsfordelingen mellom vedkommende myndigheter. 

e)  Om det i forbindelse med det planlagte ervervet er rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF, eller forsøk på dette, pågår eller har funnet sted, 

eller at det planlagte ervervet vil kunne øke risikoen for dette. 

Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 som tilpasser kriteriene fastsatt i 

første ledd i dette nummeret. 

2.  Vedkommende myndigheter kan motsette seg det planlagte ervervet dersom det er rimelige grunner til dette på grunnlag 

av kriteriene i nr. 1, eller dersom de opplysningene som gis av den aktuelle erververen, er ufullstendige. 

3.  Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår med hensyn til størrelsen på den eierandelen som skal erverves, eller 

tillate at deres vedkommende myndigheter undersøker det planlagte ervervet ut fra markedets økonomiske behov. 

4.  Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen, og som 

skal gis til vedkommende myndigheter på tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 11 nr. 1. De opplysningene som 

kreves, skal stå i forhold til og være tilpasset den aktuelle erververens og det planlagte ervervets art. Medlemsstatene skal ikke 

kreve opplysninger som ikke er relevante for en tilsynsmessig vurdering. 

5.  Dersom vedkommende myndigheter har mottatt underretning om to eller flere planlagte erverv eller økninger av 

kvalifiserende eierandeler i samme verdipapirforetak, skal de, uten hensyn til artikkel 12 nr. 1,2 og 3, behandle de aktuelle 

erververne på en måte som ikke innebærer forskjellsbehandling. 

Artikkel 14 

Medlemskap i en godkjent erstatningsordning for investorer 

Vedkommende myndighet skal kontrollere at alle foretak som søker om tillatelse til å utøve virksomhet som verdipapirforetak, 

på det tidspunktet tillatelsen gis, oppfyller sine forpliktelser i henhold til direktiv 97/9/EF. 

Forpliktelsen fastsatt i første ledd skal anses som oppfylt for strukturerte innskudd dersom det strukturerte innskuddet utst edes 

av en kredittinstitusjon som er medlem av en innskuddsgarantiordning anerkjent i henhold til direktiv 2014/49/EU. 

Artikkel 15 

Startkapital 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter ikke gir tillatelse med mindre verdipapirforetaket har tilstrekkelig 

startkapital i samsvar med kravene i forordning (EU) 575/2013, idet det tas hensyn til type investeringstjeneste eller  

-virksomhet. 

Artikkel 16 

Organisatoriske krav 

1.  Hjemstaten skal kreve at verdipapirforetak overholder de organisatoriske kravene fastsatt i nr. 2–10 i denne artikkelen og i 

artikkel 17.  
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2.  Et verdipapirforetak skal fastsette de retningslinjene og framgangsmåtene som måtte være nødvendige for å sikre at 

foretaket, herunder dets ledere, arbeidstakere og tilknyttede agenter, oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktivet 

samt egnede regler for disse personenes personlige transaksjoner. 

3.  Et verdipapirforetak skal opprettholde og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med sikte på å 

treffe alle rimelige tiltak for å hindre at interessekonflikter som definert i artikkel 23 skader kundenes interesser. 

Et verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter med sikte på salg til kunder, skal opprettholde, drive og 

gjennomgå en prosess for godkjenning av hvert finansielt instrument og vesentlige tilpasninger av eksisterende finansielle 

instrumenter, før de markedsføres eller distribueres til kunder. 

Produktgodkjenningsprosessen skal angi en identifisert målgruppe av sluttkunder i den relevante kundekategorien for hvert 

finansielt instrument og sikre at alle relevante risikoer for en slik identifisert målgruppe vurderes, og at den planlagte 

distribusjonsstrategien er i samsvar med den identifiserte målgruppen. 

Et verdipapirforetak skal også regelmessig gjennomgå de finansielle instrumentene som det tilbyr eller markedsfører, idet det  

tas hensyn til eventuelle hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den potensielle risikoen for den identifiserte 

målgruppen, for som minstekrav å vurdere om det finansielle instrumentet fortsatt dekker den identifiserte målgruppens behov, 

og om den planlagte distribusjonsstrategien fortsatt er hensiktsmessig. 

Et verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter, skal for enhver distributør gjøre tilgjengelig alle relevante 

opplysninger om det finansielle instrumentet og produktgodkjenningsprosessen, herunder den identifiserte målgruppen for det 

finansielle instrumentet. 

Dersom et verdipapirforetak tilbyr eller anbefaler finansielle instrumenter som det ikke produserer, skal det ha innført egnede 

ordninger for å innhente opplysningene nevnt i femte ledd og forstå egenskapene ved og den identifiserte målgruppen for hvert 

finansielt instrument. 

Retningslinjene, framgangsmåtene og ordningene nevnt i dette nummeret skal ikke berøre noen andre krav i henhold til dette 

direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014, herunder krav som gjelder offentliggjøring, egnethet eller hensiktsmessighet, 

identifisering og håndtering av interessekonflikter, samt tilskyndelser. 

4.  Et verdipapirforetak skal treffe rimelige tiltak for å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytingen av investeringstjenester  

og utøvelsen av investeringsvirksomhet. For dette formålet skal verdipapirforetaket anvende egnede og riktig avpassede 

systemer, ressurser og framgangsmåter. 

5.  Et verdipapirforetak skal sikre at det, når det benytter en tredjepart til å utføre driftsfunksjoner som er avgjørende for å 

kunne yte tjenester til kunder på en kontinuerlig og tilfredsstillende måte, og for å kunne utøve investeringsvirksomhet på et 

kontinuerlig og tilfredsstillende grunnlag, treffer rimelige tiltak for å unngå unødig ytterligere operasjonell risiko. Utkontrakte-

ring av viktige driftsfunksjoner skal ikke skje på en slik måte at det vesentlig forringer kvaliteten på foretakets internkontroll og 

tilsynsmyndighetens mulighet til å kontrollere at foretaket oppfyller alle sine forpliktelser. 

Et verdipapirforetak skal ha god forvaltnings- og regnskapspraksis, internkontrollordninger, effektive framgangsmåter for 

risikovurdering og effektive kontroll- og sikkerhetsordninger for databehandlingssystemer. 

Uten at det berører vedkommende myndigheters mulighet til å kreve tilgang til kommunikasjon i samsvar med dette direktivet 

og forordning (EU) nr. 600/2014, skal et verdipapirforetak ha innført pålitelige sikkerhetssystemer som er utformet for å 

garantere sikkerhet og autentisering ved informasjonsoverføringen, redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang og 

forebygge informasjonslekkasje slik at opplysningene til enhver tid behandles fortrolig.  
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6.  Et verdipapirforetak skal sørge for å beholde tilstrekkelig dokumentasjon om alle utførte tjenester, virksomheter og 

transaksjoner til at vedkommende myndighet kan utføre sine tilsynsoppgaver og treffe de håndhevingstiltakene som er fastsatt i 

dette direktivet, forordning (EU) nr. 600/2014, direktiv 2014/57/EU og forordning (EU) nr. 596/2014, særlig for å påse at 

verdipapirforetaket har oppfylt alle sine forpliktelser, herunder med hensyn til kunder eller potensielle kunder og markedets  

integritet. 

7.  Dokumentasjonen skal omfatte opptak av telefonsamtaler eller lagring av elektronisk kommunikasjon som gjelder i det 

minste transaksjoner gjennomført for egen regning og yting av tjenester i forbindelse med kundeordrer som gjelder mottak, 

formidling og utførelse av kundeordrer. 

Slike telefonsamtaler og slik elektronisk kommunikasjon skal også omfatte dem som er ment å føre til at det inngås 

transaksjoner for egen regning eller til yting av tjenester i forbindelse med kundeordrer som gjelder mottak, formidling og 

utførelse av kundeordrer, selv om disse samtalene eller denne kommunikasjonen ikke fører til slike transaksjoner eller yting av 

tjenester i forbindelse med kundeordrer. 

Et verdipapirforetak skal for disse formålene treffe alle rimelige tiltak for å ta opp relevante telefonsamtaler og lagre relevant 

elektronisk kommunikasjon som foretas med, sendes fra eller mottas av utstyr som verdipapirforetaket stiller til rådighet for en 

arbeidstaker eller underleverandør, eller som verdipapirforetaket godtar eller tillater at en arbeidstaker eller underleverandør 

bruker. 

Et verdipapirforetak skal underrette nye og eksisterende kunder om at telefonkommunikasjon eller -samtaler mellom 

verdipapirforetaket og dets kunder som fører til eller kan føre til transaksjoner, vil bli tatt opp. 

Slik underretning kan gis én gang før investeringstjenester ytes t il nye og eksisterende kunder. 

Et verdipapirforetak skal ikke per telefon yte investeringstjenester til eller utøve investeringsvirksomhet for kunder som ikke på 

forhånd er blitt underrettet om opptaket av deres telefonkommunikasjon eller -samtaler, når slike investeringstjenester og slik 

investeringsvirksomhet gjelder mottak, formidling og utførelse av kundeordrer. 

Ordrer kan plasseres av kunder gjennom andre kanaler, og i så fall skal slik kommunikasjon skje på et varig medium, for 

eksempel brev, faks, e-post eller dokumentasjon for kundeordrer som gis på møter. Særlig kan innholdet i relevante samtaler fra 

personlige møter med kunden registreres i skriftlige protokoller eller notater. Slike ordrer skal anses å tilsvare ordrer som 

mottas per telefon. 

Et verdipapirforetak skal treffe alle rimelige tiltak for å hindre at en arbeidstaker eller en underleverandør foretar, sender eller 

mottar relevante telefonsamtaler og relevant elektronisk kommunikasjon på privateid utstyr som verdipapirforetaket ikke kan 

dokumentere eller kopiere. 

Dokumentasjonen som oppbevares i samsvar med dette nummeret, skal på anmodning gjøres tilgjengelig for den berørte 

kunden og oppbevares i fem år og, dersom vedkommende myndighet anmoder om det, i inntil sju år. 

8.  Et verdipapirforetak skal, når det innehar finansielle instrumenter som tilhører kunder, treffe egnede tiltak for å sikre 

kundenes eiendomsrett, særlig dersom verdipapirforetaket skulle bli insolvent, og for å hindre at en kundes finansielle 

instrumenter brukes for foretakets egen regning, med mindre kunden har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det. 

9.  Et verdipapirforetak skal, når det innehar midler som tilhører kunder, treffe egnede tiltak for å verne kundenes rettigheter 

og, unntatt når det gjelder kredittinstitusjoner, hindre at en kundes midler brukes for foretakets egen regning.  
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10.  Et verdipapirforetak skal ikke inngå avtaler med ikke-profesjonelle kunder om finansiell sikkerhetsstillelse i form av 

overdragelse av eiendomsrett med sikte på å sikre eller dekke kundenes nåværende eller framtidige, faktiske, eventuelle eller 

potensielle forpliktelser. 

11.  Når det gjelder filialer av verdipapirforetak, skal vedkommende myndighet i den medlemsstaten der filialen ligger, 

håndheve kravet i nr. 6 og 7 med hensyn til transaksjoner gjennomført av filialen, uten at det berører den muligheten 

vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat har til å få direkte tilgang til denne dokumentasjonen. 

Medlemsstatene kan i unntakstilfeller pålegge verdipapirforetak ytterligere krav i tillegg til bestemmelsene i nr. 8, 9 og 10, og i 

de respektive delegerte rettsaktene nevnt i nr. 12, med hensyn til sikring av kundeeiendeler. Slike krav må være objektivt 

begrunnet og stå i forhold til de særlige risikoene for investorvernet eller markedets integritet, som er av særlig betydning når 

det gjelder markedsstrukturen i vedkommende medlemsstat, når verdipapirforetak beskytter kunders eiendeler og midler. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle krav som de har til hensikt å pålegge i samsvar med dette 

nummeret, uten unødig opphold og minst to måneder før det fastsatte tidspunktet for ikrafttredelse av dette kravet. 

Underretningen skal inneholde en begrunnelse for vedkommende krav. Eventuelle tilleggskrav skal ikke begrense eller på 

annen måte påvirke verdipapirforetaks rettigheter i henhold til artikkel 34 og 35. 

Kommisjonen skal innen to måneder etter underretningen nevnt i tredje ledd avgi en uttalelse om hvorvidt tilleggskravene er 

forholdsmessige og berettigede. 

Medlemsstatene kan beholde tilleggskrav forutsatt at de ble meddelt Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2006/73/EF før 2. juli 2014, og at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt. 

Kommisjonen skal oversende til medlemsstatene og offentliggjøre på sitt nettsted de tilleggskravene den pålegger i samsvar 

med dette nummeret. 

12.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å angi hvilke konkrete 

organisatoriske krav fastsatt i nr. 2–10 i denne artikkelen som skal pålegges verdipapirforetak og filialer av tredjestatsforetak 

som er godkjent i samsvar med artikkel 41, og som yter ulike typer investeringstjenester og tilknyttede tjenester og/eller ut fører 

ulike typer investeringsvirksomhet, eller kombinasjoner av disse. 

Artikkel 17 

Algoritmehandel 

1.  Et verdipapirforetak som anvender algoritmehandel, skal ha innført effektive systemer og risikokontroller som er egnede 

for den virksomheten det utøver, for å sikre at dets handelssystemer er robuste og har tilstrekkelig kapasitet, er omfattet av 

egnede handelsterskler og -grenser og hindrer at det sendes feilaktige ordrer, eller at systemene på annen måte fungerer på en 

måte som skaper eller bidrar til uro på markedet. Et slikt foretak skal også ha innført effektive sy stemer og risikokontroller for å 

sikre at handelssystemene ikke kan brukes til formål som er i strid med forordning (EU) nr. 596/2014 eller med reglene til en 

handelsplass som det er knyttet til. Verdipapirforetaket skal ha innført effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet for å 

håndtere en eventuell svikt i sine handelssystemer, og skal sørge for at systemene testes fullt ut og blir behørig overvåket for å 

sikre at de oppfyller kravene i dette nummeret. 

2.  Et verdipapirforetak som anvender algoritmehandel i en medlemsstat, skal meddele dette til vedkommende myndigheter i 

sin hjemstat og for den handelsplassen der verdipapirforetaket anvender algoritmehandel som medlem av eller deltaker på 

handelsplassen.  
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Vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat kan kreve at verdipapirforetaket regelmessig eller på anmodning 

framlegger en beskrivelse av sine strategier for algoritmehandel, opplysninger om de handelsparametrene eller -begrensningene 

som gjelder for systemet, de viktigste av de regeletterlevelses- og risikokontrollene det har innført for å sikre at vilkårene i nr. 1 

er oppfylt, og opplysninger om testingen av sine systemer. Vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat kan til 

enhver tid anmode verdipapirforetaket om ytterligere opplysninger om dets algoritmehandel og systemene som anvendes for 

denne handelen. 

Vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat skal på anmodning fra en vedkommende myndighet for en 

handelsplass der verdipapirforetaket i egenskap av medlem av eller deltaker på handelsplassen anvender algoritmehandel, uten 

unødig opphold formidle de opplysningene nevnt i annet ledd som den mottar fra verdipapirforetaket som anvender 

algoritmehandel. 

Verdipapirforetaket skal sørge for å dokumentere opplysninger som nevnt  i dette nummeret, og skal sikre at dokumentasjonen 

er tilstrekkelig til at den vedkommende myndigheten kan kontrollere om kravene i dette direktivet er oppfylt. 

Et verdipapirforetak som anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, skal i en godkjent form oppbevare nøyaktige 

kronologiske opplysninger om alle plasserte ordrer, herunder annullering av ordrer, utførte ordrer og noteringer på 

handelsplasser, og skal på anmodning gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet. 

3.  Et verdipapirforetak som anvender algoritmehandel som en del av en prisstillingsstrategi, skal idet det tas hensyn til det 

spesifikke markedets likviditet, omfang og art samt egenskapene til instrumentet som det handles med, 

a)  utføre denne prisstillingen kontinuerlig i en bestemt del av handelsplassens åpningstid, unntatt under ekstraordinære 

omstendigheter, slik at handelsplassen på en regelmessig og forutsigbar måte tilføres likviditet, 

b)  inngå en bindende skriftlig avtale med handelsplassen, som minst fastsetter verdipapirforetakets forpliktelser i henhold til 

bokstav a), og 

c)  ha innført effektive systemer og kontroller for å sikre at det til enhver tid overholder sine forpliktelser i henhold til avt alen 

nevnt i bokstav b). 

4.  Ved anvendelsen av denne artikkelen og artikkel 48 i dette direktivet skal et verdipapirforetak som anvender 

algoritmehandel, anses å følge en prisstillingsstrategi dersom dets strategi som medlem av eller deltaker på en eller flere 

handelsplasser, når det handler for egen regning, innebærer samtidig å avgi bindende kjøps- og salgstilbud av sammenlignbar 

størrelse og til konkurransedyktige priser i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter på én enkelt handelsplass eller 

på flere handelsplasser, slik at det samlede markedet regelmessig og hyppig tilføres likviditet. 

5.  Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang til en handelsplass, skal ha innført effektive systemer og 

kontroller som sikrer korrekt vurdering av og tilsyn med tjenestebrukernes egnethet, at disse kundene hindres i å overskride 

egnede forhåndsfastsatte handels- og kreditterskler, at disse kundenes handel overvåkes på en hensiktsmessig måte, og at 

egnede risikokontroller hindrer handel som kan skape risiko for verdipapirforetaket, eller som kan skape eller bidra til uro på 

markedet eller være i strid med forordning (EU) nr. 596/2014 eller med handelsplassens regler. Direkte elektronisk tilgang ut en 

slike kontroller er forbudt. 

Et verdipapirforetak som gir direkte elektronisk tilgang, skal ha ansvaret for å sikre at tjenestebrukerne oppfyller kravene i dette 

direktivet og handelsplassens regler. Verdipapirforetaket skal overvåke transaksjonene for å kunne identifisere overtredelser av 

disse reglene, uordnede handelsvilkår eller handlemåte som kan innebære markedsmisbruk, og som skal rapporteres til 

vedkommende myndighet. Verdipapirforetaket skal sikre at det foreligger en bindende skriftlig avtale mellom verdipapir-

foretaket og kunden om de viktigste rettighetene og forpliktelsene som følger av ytingen av tjenesten, og at verdipapirforetaket i 

henhold til avtalen fortsatt skal ha ansvaret i henhold til dette direktivet.  
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Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang til en handelsplass, skal meddele dette til vedkommende myndighet er 

i sin hjemstat og for den handelsplassen der verdipapirforetaket tilbyr direkte elektronisk tilgang. 

Vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat kan kreve at verdipapirforetaket regelmessig eller på anmodning 

framlegger en beskrivelse av systemene og kontrollene nevnt i første ledd, og dokumentasjon på at disse er anvendt. 

På anmodning fra en vedkommende myndighet for en handelsplass som verdipapirforetaket tilbyr direkte elektronisk tilgang til,  

skal vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat uten unødig opphold formidle de opplysningene nevnt i fjerde 

ledd som den mottar fra verdipapirforetaket. 

Verdipapirforetaket skal sørge for å dokumentere opplysninger som nevnt i dette nummeret, og skal sikre at dokumentasjonen 

er tilstrekkelig til at dets vedkommende myndighet kan kontrollere om kravene i dette direktivet er oppfylt. 

6.  Et verdipapirforetak som opptrer som et alminnelig clearingmedlem for andre personer, skal ha innført effektive systemer 

og kontroller for å sikre at clearingtjenester anvendes bare for personer som er egnede og oppfyller klare kriterier, og at disse 

personene pålegges hensiktsmessige krav for å redusere risikoene for verdipapirforetaket og markedet. Verdipapirforetaket skal 

sikre at det foreligger en bindende skriftlig avtale mellom verdipapirforetaket og den berørte personen om de viktigste 

rettighetene og forpliktelsene som følger av ytingen av tjenesten. 

7.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette følgende: 

a)  Nærmere opplysninger om organisatoriske krav fastsatt i nr. 1–6 som skal pålegges verdipapirforetak som yter ulike typer 

investeringstjenester og tilknyttede tjenester og/eller utfører ulike typer investeringsvirksomhet, eller kombinasjoner av 

disse, der spesifikasjonene for de organisatoriske kravene i nr. 5 skal fastsette de særlige kravene for direkte markedsadgang 

og sponset tilgang på en måte som sikrer at kontrollene som foretas av sponset tilgang, minst tilsvarer dem som foretas i 

forbindelse med direkte markedsadgang. 

b)  Under hvilke omstendigheter et verdipapirforetak vil være forpliktet til å inngå en avtale om prisstilling som omhandlet i  

nr. 3 bokstav b), og innholdet i slike avtaler, herunder den delen av handelsplassens åpningstid som er fastsatt i nr. 3. 

c)  De situasjonene som utgjør ekstraordinære omstendigheter som nevnt i nr. 3, herunder svært høy volatilitet, politiske og 

makroøkonomiske problemer, spørsmål som gjelder systemer og drift, og omstendigheter som reduserer verdipapir-

foretakets evne til å opprettholde en forsvarlig risikostyringspraksis i henhold til nr. 1. 

d)  Innholdet i og formatet for den godkjente formen nevnt i nr. 2 femte ledd, og hvor lenge verdipapirforetaket skal oppbevare 

slik dokumentasjon. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 18 

Handel og avslutning av transaksjoner i en MHF og en OHF 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, i tillegg til å 

oppfylle de organisatoriske kravene fastsatt i artikkel 16, fastsetter oversiktlige regler og prosedyrer for rettferdig og ordnet 

handel samt fastsetter objektive kriterier for effektiv utførelse av ordrer. De skal ha ordninger for forsvarlig forvaltning av 

fasilitetens tekniske drift, herunder effektive beredskapsordninger for håndtering av risikoen ved sy stemavbrudd. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, fastsetter 

gjennomsiktige regler for kriteriene som skal anvendes for å avgjøre hvilke finansielle instrumenter som kan handles i deres 

systemer. 

Dersom det er relevant, skal medlemsstatene kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en 

OHF, framlegger, eller forvisser seg om at det er tilgang til, offentlig tilgjengelige opplysninger i tilstrekkelig omfang til at 

brukerne kan treffe en investeringsbeslutning, der det tas hensyn til både brukerkategori og type finansielle instrumenter som 

handles. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, fastsetter, 

offentliggjør, opprettholder og gjennomfører gjennomsiktige og ikke-diskriminerende regler som bygger på objektive kriterier 

for tilgang til fasiliteten. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, har ordninger for 

klart å identifisere og håndtere mulige negative følger for MHF-ens eller OHF-ens drift eller for medlemmene eller deltakerne 

og brukerne, av eventuelle interessekonflikter mellom MHF-en, OHF-en, deres eiere eller verdipapirforetaket eller markeds-

operatøren som driver MHF-en eller OHF-en, og MHF-ens eller OHF-ens gode virkemåte. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, skal overholde 

artikkel 48 og 49 og ha innført alle effektive systemer, framgangsmåter og ordninger som er nødvendige for å gjøre dette. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, klart opplyser 

sine medlemmer eller deltakere om deres respektive ansvar for oppgjør av transaksjoner gjennomført i denne fasiliteten. 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, har innført de 

ordningene som er nødvendige for å lette et effektivt oppgjør av transaksjoner gjennomført i denne MHF-ens eller OHF-ens 

systemer. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at MHF-er og OHF-er har minst tre vesentlig aktive medlemmer eller brukere, som hver for 

seg har mulighet til å samvirke med alle de andre med hensyn til prisdannelsen. 

8.  Når et omsettelig verdipapir som er opptatt til handel på et regulert marked, også handles i en MHF eller en OHF uten 

utsteders samtykke, skal utstederen ikke ha plikt til å offentliggjøre finansielle opplysninger verken innledningsvis, fortløpende 

eller i særlige tilfeller i forbindelse med denne MHF-en eller OHF-en. 

9.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak og en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, umiddelbart 

følger enhver instruks fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 69 nr. 2 om å suspendere eller fjerne et finansielt 

instrument fra handel. 

10.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, framlegger en 

nærmere beskrivelse av MHF-ens eller OHF-ens virkemåte for vedkommende myndighet, herunder, med forbehold for artikkel 

20 nr. 1, 4 og 5, eventuelle forbindelser med et regulert marked eller deltakelse fra et slikt marked, en MHF, en OHF eller en 

systematisk internaliserer som eies av det samme verdipapirforetaket eller den samme markedsoperatøren, samt en liste over 

deres medlemmer, deltakere og/eller brukere. Vedkommende myndigheter skal på anmodning gjøre disse opplysningene 

tilgjengelig for ESMA. Enhver godkjenning av et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som en MHF eller en OHF skal 

meldes til ESMA. ESMA skal utarbeide en liste over alle MHF-er og OHF-er i Unionen. Denne listen skal inneholde 

opplysninger om de tjenestene MHF-en eller OHF-en yter, og en entydig kode for identifisering av MHF-en eller OHF-en, som 

skal brukes i rapporter i samsvar med artikkel 6, 10 og 26 i forordning (EU) nr. 600/2014. Den skal ajourføres regelmessig. 

ESMA skal offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted.  
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11.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette innholdet i og formatet for beskrivelsen 

og meldingen nevnt i nr. 10. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 19 

Særlige krav til MHF-er 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF, i tillegg til å oppfylle kravene i 

artikkel 16 og 18, skal fastsette og gjennomføre faste regler for utførelse av ordrer i systemet. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at reglene nevnt i artikkel 18 nr. 3 for tilgang til en MHF, oppfyller vilkårene i artikkel 53  

nr. 3. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF 

a)  er tilstrekkelig utstyrt til å styre risikoene fasiliteten utsettes for, innfører egnede ordninger og systemer for å identifisere 

alle vesentlige risikoer for driften, og har effektive tiltak for å redusere slike risikoer, 

b)  har effektive ordninger for å legge til rette for en effektiv og rettidig avslutning av transaksjoner som er gjennomført 

innenfor fasilitetens systemer, og 

c)  på det tidspunktet tillatelsen gis, og deretter fortløpende, har til rådighet tilstrekkelige økonomiske ressurser for å legge til 

rette for fasilitetens ordnede virkemåte, idet det tas hensyn til arten og omfanget av transaksjonene som gjennomføres på 

markedet, og til arten og omfanget av risikoene fasiliteten utsettes for. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at artikkel 24 og 25, artikkel 27 nr. 1, 2 og 4–10 og artikkel 28 ikke får anvendelse på 

transaksjoner som gjennomføres i henhold til reglene for en MHF, mellom dennes medlemmer eller deltakere eller mellom en 

MHF og dens medlemmer eller deltakere i forbindelse med anvendelsen av denne MHF-en. MHF-ens medlemmer eller 

deltakere skal imidlertid oppfylle forpliktelsene omhandlet i artikkel 24, 25, 27 og 28 overfor sine kunder når de på vegne av 

kundene utfører ordrer gjennom en MHFs systemer. 

5.  Medlemsstatene skal ikke tillate at verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en MHF, utfører kundeordrer 

mot egenbeholdning eller anvender prinsipalmatchingshandel. 

Artikkel 20 

Særlige krav til OHF-er 

1.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak og en markedsoperatør som driver en OHF, innfører ordninger som 

hindrer utførelse av kundeordrer i en OHF mot egenbeholdningen til verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver 

OHF-en, eller fra et foretak som inngår i samme konsern eller juridiske person som verdipapirforetaket eller markeds-

operatøren. 

2.  Medlemsstatene skal bare tillate at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, anvender 

prinsipalmatchingshandel med obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og visse derivater, dersom kunden 

har gitt sitt samtykke til prosessen.  
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Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, skal ikke anvende prinsipalmatchingshandel for å utføre 

kundeordrer i en OHF med derivater som tilhører en derivatklasse som er omfattet av clearingplikten i samsvar med artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, skal innføre ordninger som sikrer samsvar med definisjonen 

av prinsipalmatchingshandel i artikkel 4 nr. 1 punkt 38. 

3.  Medlemsstatene skal bare tillate at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, anvender handel for 

egen regning som ikke er prinsipalmatchingshandel, i forbindelse med statspapirer som det ikke finnes et likvid marked for. 

4.  Medlemsstatene skal ikke tillate drift av både en OHF og en systematisk internaliserer innenfor samme rettssubjekt. En 

OHF skal ikke være knyttet til en systematisk internaliserer på en måte som muliggjør samvirkning mellom ordrer i OHF-en og 

ordrer eller pristilbud i en systematisk internaliserer. En OHF skal ikke være knyttet til en annen OHF på en måte som 

muliggjør samvirkning mellom ordrer i forskjellige OHF-er. 

5.  Medlemsstatene skal ikke hindre at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, engasjerer et annet 

verdipapirforetak som på et uavhengig grunnlag skal utføre prisstilling i denne OHF-en. 

Ved anvendelsen av denne artikkelen skal et verdipapirforetak ikke anses å utføre prisstilling i en OHF på et uavhengig 

grunnlag dersom det har nære forbindelser til verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver OHF-en. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at ordrer i en OHF utføres på skjønnsmessig grunnlag. 

Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en OHF, skal bare utøve skjønn i et av eller begge følgende tilfeller: 

a)  Ved beslutningen om å plassere eller trekke en ordre i en OHF som de driver. 

b)  Ved beslutningen om ikke å matche en bestemt kundeordre med andre ordrer som er tilgjengelige i systemene på et gitt 

tidspunkt, forutsatt at dette er i samsvar med de konkrete instruksene som er mottatt fra en kunde, og med deres 

forpliktelser i henhold til artikkel 27. 

Dersom systemet matcher kundeordrer, kan verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver OHF-en beslutte hvorvidt, 

når og hvor stor del av to eller flere ordrer som skal matches i systemet. I samsvar med nr. 1, 2, 4 og 5 og med forbehold for  

nr. 3 kan verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver OHF-en, med hensyn til et system som formidler 

transaksjoner med andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, lette forhandlinger mellom kunder for å føre sammen to 

eller flere potensielt forenlige handelsinteresser i en transaksjon. 

Denne forpliktelsen skal ikke berøre artikkel 18 og 27. 

7.  Vedkommende myndighet kan, enten når et verdipapirforetak eller en markedsoperatør søker om tillatelse til å drive en 

OHF eller på anmodning, kreve en detaljert forklaring av hvorfor systemet ikke tilsvarer og ikke kan drive som et regulert 

marked, en MHF eller en systematisk internaliserer, og en nærmere beskrivelse av hvordan skjønn vil bli utøvd, særlig når en 

ordre til OHF-en kan trekkes, og når og hvordan to eller flere kundeordrer vil bli matchet innenfor OHF-en. I tillegg skal 

verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en OHF, framlegge for vedkommende myndighet opplysninger om at 

det eller den anvender prinsipalmatchingshandel. Vedkommende myndighet skal overvåke et verdipapirforetaks eller en 

markedsoperatørs anvendelse av prinsipalmatchingshandel for å sikre at denne fortsatt er omfattet av definisjonen av slik 

handel, og at anvendelsen av prinsipalmatchingshandel ikke fører til interessekonflikter mellom verdipapirforetaket eller 

markedsoperatøren og deres kunder.  
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8.  Medlemsstatene skal sikre at artikkel 24, 25, 27 og 28 anvendes på transaksjoner som gjennomføres i en OHF. 

KAPITTEL II 

Vilkår for drift av verdipapirforetak 

Avsnit t  1  

Al mi nne l i ge  be ste mme l se r 

Artikkel 21 

Regelmessig gjennomgåelse av vilkårene for den første tillatelsen  

1.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak som har tillatelse på deres territorium, til enhver tid oppfyller de 

vilkårene for den første tillatelsen som er fastsatt i kapittel I. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter fastsetter egnede metoder for å kontrollere at verdipapirforetak 

oppfyller sin forpliktelse i henhold til nr. 1. De skal kreve at verdipapirforetak underretter vedkommende myndigheter om 

eventuelle vesentlige endringer i vilkårene for den første tillatelsen. 

ESMA kan utarbeide retningslinjer for de kontrollmetodene som er nevnt i dette nummeret. 

Artikkel 22 

Alminnelig forpliktelse til løpende tilsyn  

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter kontrollerer verdipapirforetaks virksomhet for å vurdere om 

driftsvilkårene fastsatt i dette direktivet overholdes. Medlemsstatene skal sikre at det er truffet egnede tiltak slik at 

vedkommende myndigheter kan få de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om verdipapirforetak oppfyller disse 

forpliktelsene. 

Artikkel 23 

Interessekonflikter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak treffer alle egnede tiltak for å identifisere og hindre eller løse 

interessekonflikter mellom dem selv, herunder deres ledere, arbeidstakere og tilknyttede agenter, eller enhver annen person som 

er direkte eller indirekte tilknyttet dem gjennom kontroll, og deres kunder eller innbyrdes mellom kunder, som oppstår i 

forbindelse med yting av investeringstjenester og tilknyttede tjenester eller kombinasjoner av disse, herunder konflikter som 

følge av tilskyndelser fra tredjeparter eller av verdipapirforetakets egne godtgjørings- eller insentivordninger. 

2.  Dersom organisatoriske eller administrative ordninger som verdipapirforetaket har innført i samsvar med artikkel 16 nr. 3 

for å hindre at interessekonflikter skader kundens interesser, ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å hindre risikoen for 

dette, skal verdipapirforetaket gi kunden klare opplysninger om interessekonfliktens allmenne art og/eller kilder og om de 

tiltakene som er truffet for å redusere denne risikoen, før det påtar seg oppgaver på vegne av vedkommende. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal 

a)  gis på et varig medium og 

b)  være tilstrekkelig detaljerte, idet det tas hensyn til kundens art, til at kunden kan treffe en velbegrunnet beslutning med 

hensyn til den tjenesten interessekonflikten gjelder.  
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4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for 

a)  å fastsette hvilke tiltak verdipapirforetak med rimelighet kan forventes å treffe for å identifisere, hindre, løse og opplyse om 

interessekonflikter i forbindelse med ytingen av ulike investeringstjenester og tilknyttede tjenester og kombinasjoner av 

disse, 

b)  å fastsette egnede kriterier for å fastslå hvilke typer interessekonflikter som kan skade interessene til verdipapirforetaket s 

kunder eller potensielle kunder. 

Avsnit t  2  

Be ste mme l se r om i nve storve rn  

Artikkel 24 

Allmenne prinsipper og opplysninger til kunder 

1.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak, når det yter investeringstjenester eller, dersom det er relevant, 

tilknyttede tjenester til kunder, opptrer ærlig, redelig og profesjonelt i kundenes beste interesse, og særlig følger prinsippene 

fastsatt i denne artikkelen og i artikkel 25. 

2.  Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter med sikte på salg til kunder, skal sikre at disse finansielle 

instrumentene er utformet slik at de dekker behovene til en identifisert målgruppe av sluttkunder i den relevante kunde-

kategorien, at strategien for distribusjon av de finansielle instrumentene er i samsvar med den identifiserte målgruppen, og at 

verdipapirforetaket treffer rimelige tiltak for å sikre at det finansielle instrumentet distribueres til den identifiserte målgruppen. 

Et verdipapirforetak skal forstå de finansielle instrumentene det tilbyr eller anbefaler, vurdere om de finansielle instrumentene 

er forenlige med behovene til de kundene det yter investeringstjenester til, også idet det tas hensyn til den identifiserte 

målgruppen av sluttkunder som nevnt i artikkel 16 nr. 3, og sikre at finansielle instrumenter tilbys eller anbefales bare når dette 

er i kundens interesse. 

3.  Alle opplysninger, herunder reklamemateriell, som verdipapirforetaket retter til kunder eller potensielle kunder, skal være 

rettvisende, klare og ikke villedende. Reklamemateriell skal klart framstå som dette. 

4.  Kunder eller potensielle kunder skal i god tid få relevante opplysninger om verdipapirforetaket og dets tjenester, 

finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier, handelsplasser og alle kostnader og tilknyttede gebyrer. Opply s-

ningene skal omfatte følgende: 

a)  I god tid før verdipapirforetaket yter investeringsrådgivning, skal det opplyse kunden om 

i)  hvorvidt rådgivningen ytes på et uavhengig grunnlag, 

ii)  hvorvidt rådgivningen ytes på grunnlag av en omfattende eller mer begrenset analyse av forskjellige typer finansielle 

instrumenter, og særlig hvorvidt utvalget er begrenset til finansielle instrumenter som utstedes eller leveres av enheter 

som har nære forbindelser til verdipapirforetaket eller andre juridiske eller økonomiske forbindelser, for eksempel et 

avtaleforhold, som er så nære at det kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget for rådgivningen, 

iii)  hvorvidt verdipapirforetaket vil gi kunden en regelmessig vurdering av om de finansielle instrumentene denne kunden 

anbefales, er egnede.  
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b)  Opplysningene om finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier skal omfatte hensiktsmessige retningslinjer 

og advarsler om risiko knyttet til investering i slike instrumenter eller til bestemte investeringsstrategier, og om det 

finansielle instrumentet er beregnet på ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder, idet det tas hensyn til den 

identifiserte målgruppen i samsvar med nr. 2. 

c)  Opplysningene om alle kostnader og tilknyttede gebyrer skal omfatte opplysninger om både investeringstjenester og 

tilknyttede tjenester, herunder rådgivningskostnader og, dersom det er relevant, kostnadene knyttet til de anbefalte eller 

markedsførte finansielle instrumentene og hvordan kunden kan betale for det, herunder også eventuelle tredjeparts -

betalinger. 

Opplysningene om alle kostnader og gebyrer, herunder kostnader og gebyrer i forbindelse med investeringstjenesten og det 

finansielle instrumentet, som ikke skyldes at det foreligger underliggende markedsrisiko, skal aggregeres slik at kunden kan 

forstå den samlede kostnaden og den kumulative virkningen av denne på investeringens avkastning, og dersom kunden 

anmoder om det, skal summene spesifiseres. Dersom det er relevant, skal slike opplysninger gis til kunden regelmessig og 

minst én gang i året i investeringens levetid. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 og 9 skal gis i en forståelig form på en slik måte at kunder eller potensielle kunder får en 

rimelig mulighet til å forstå arten av og risikoene ved den investeringstjenesten og den bestemte typen finansielt instrument  som 

tilbys, og dermed til å treffe velbegrunnede investeringsbeslutninger. Medlemsstatene kan tillate at disse opplysningene gis i et 

standardisert format. 

6.  Dersom en investeringstjeneste tilbys som en del av et finansielt produkt som allerede er underlagt andre bestemmelser i 

unionsretten med hensyn til opplysningskrav i forbindelse med kredittinstitusjoner og forbrukerkreditt, skal denne tjenesten 

ikke i tillegg underlegges forpliktelsene fastsatt i nr. 3, 4 og 5. 

7.  Dersom et verdipapirforetak opplyser kunden om at investeringsrådgivning ytes på et uavhengig grunnlag, skal 

verdipapirforetaket 

a)  vurdere et tilstrekkelig utvalg av finansielle instrumenter som er tilgjengelige på markedet, som skal være tilstrekkelig 

forskjellige med hensyn til type og utstedere eller produktleverandører til å sikre at kundens investeringsmål kan nås på en 

egnet måte, og som ikke skal være begrenset til finansielle instrumenter som utstedes eller leveres av 

i)  verdipapirforetaket selv eller av enheter som har nære forbindelser med verdipapirforetaket, eller 

ii)  andre enheter som verdipapirforetaket har nære juridiske eller økonomiske forbindelser med, for eksempel et 

avtaleforhold, som er så nære at det kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget for rådgivningen, 

b)  ikke motta og beholde gebyrer, provisjoner eller andre penge- eller naturalytelser som betales eller tilbys av en tredjepart 

eller en person som handler på vegne av en tredjepart, i forbindelse med ytingen av tjenesten til kunder. Det skal gis klare 

opplysninger om mindre naturalytelser som kan bedre kvaliteten på tjenesten som ytes til en kunde, og som er av et slikt 

omfang og en slik art at de ikke kan anses å hindre verdipapirforetaket i å oppfylle sin plikt til å opptre i kundens beste 

interesse, og de er ikke omfattet av denne bokstaven. 

8.  Når verdipapirforetaket yter porteføljeforvaltning, skal det ikke motta og beholde gebyrer, provisjoner eller andre penge- 

eller naturalytelser som betales eller tilbys av en tredjepart eller en person som handler p å vegne av en tredjepart, i forbindelse 

med ytingen av tjenesten til kunder. Det skal gis klare opplysninger om mindre naturalytelser som kan bedre kvaliteten på 

tjenesten som ytes til en kunde, og som er av et slikt omfang og en slik art at de ikke kan anses å hindre verdipapirforetaket i å 

oppfylle sin plikt til å opptre i kundens beste interesse, og de er ikke omfattet av dette nummeret.  
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9.  Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene ikke anses å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 23 eller i 

henhold til nr. 1 i denne artikkelen når de betaler eller betales gebyrer eller provisjoner, eller tilbyr eller tilbys naturalytelser i 

forbindelse med ytingen av en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste, til eller av andre enn kunden eller en person på 

vegne av kunden, unntatt når betalingen eller ytelsen 

a)  er utformet for å bedre kvaliteten på den aktuelle tjenesten til kunden, og 

b)  ikke hindrer verdipapirforetaket i å oppfylle sin plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i kundenes beste interesse. 

Kunden må få klare opplysninger om at det foreligger en betaling eller ytelse som nevnt i første ledd, om arten av og beløpet  for 

disse, eller når beløpet ikke kan fastsettes, om metoden for å beregne dette beløpet, på en måte som er fyllestgjørende, nøyaktig 

og forståelig, før den relevante investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten ytes. Dersom det er relevant, skal 

verdipapirforetaket også opplyse kunden om ordninger for overføring til kunden av gebyrer, provisjoner og penge- eller 

naturalytelser som mottas i forbindelse med ytingen av investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten. 

Betalingen eller ytelsen som muliggjør eller er nødvendig for yting av investeringstjenester, for eksempel deponeringsavgifter, 

oppgjørs- og vekslegebyr, lovpålagte avgifter eller rettsgebyrer, og som etter sin art ikke kan komme i konflikt med 

verdipapirforetakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i kundenes beste interesse, er ikke omfattet av kravene i 

første ledd. 

10.  Et verdipapirforetak som yter investeringstjenester til kunder, skal sikre at det ikke godtgjør eller vurderer personalets 

resultater på en måte som er i strid med foretakets plikt til å opptre i kundenes beste interesse. Det skal særlig ikke innføre 

ordninger for godtgjøring, salgsmål eller andre ordninger som oppmuntrer personalet til å anbefale en ikke-profesjonell kunde 

et bestemt finansielt instrument, når foretaket kan tilby et annet finansielt instrument som er bedre egnet til å dekke kundens 

behov. 

11.  Når en investeringstjeneste tilbys sammen med en annen tjeneste eller et annet produkt som en del av en pakke eller som 

et vilkår for samme avtale eller pakke, skal verdipapirforetaket opplyse kunden om de forskjellige bestanddelene kan kjøpes 

separat, og framlegge separat dokumentasjon på kostnader og gebyrer i forbindelse med hver enkelt bestanddel. 

Når det er sannsynlig at de risikoene som følger av en slik avtale eller pakke som tilbys en ikke-profesjonell kunde, vil være 

forskjellige fra de risikoene som er knyttet til bestanddelene enkeltvis, skal verdipapirforetaket framlegge en tilstrekkelig 

beskrivelse av de forskjellige bestanddelene i avtalen eller pakken og av hvordan samvirkning endrer risikoene. 

ESMA skal i samarbeid med EBA og EIOPA innen 3. januar 2016 utarbeide og deretter regelmessig ajourføre retningslinjer for 

vurdering av og tilsyn med kryssalg, som særlig angir i hvilke situasjoner kryssalg ikke er forenlig med forpliktelsene fastsatt i 

nr. 1. 

12.  Medlemsstatene kan i unntakstilfeller pålegge verdipapirforetak tilleggskrav med hensyn til de spørsmålene som er 

omfattet av denne artikkelen. Slike krav må være objektivt begrunnet og stå i forhold til de særlige risikoene for investorvernet 

eller markedets integritet, som er av særlig betydning når det gjelder markedsstrukturen i vedkommende medlemsstat. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle krav som de har til hensikt å pålegge i samsvar med dette 

nummeret, uten unødig opphold og minst to måneder før det fastsatte tidspunktet for ikrafttredelse av dette kravet. 

Underretningen skal inneholde en begrunnelse for vedkommende krav. Eventuelle tilleggskrav skal ikke begrense eller på 

annen måte påvirke verdipapirforetaks rettigheter i henhold til artikkel 34 og 35 i dette direktivet.  
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Kommisjonen skal innen to måneder etter underretningen nevnt i annet ledd avgi uttalelse om hvorvidt tilleggskravene er 

forholdsmessige og berettigede. 

Kommisjonen skal oversende til medlemsstatene og offentliggjøre på sitt nettsted de tilleggskravene den pålegger i samsvar 

med dette nummeret. 

Medlemsstatene kan beholde tilleggskrav som ble meddelt Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2006/73/EF før  

2. juli 2014, forutsatt at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt. 

13.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å sikre at verdipapirforetak 

overholder prinsippene fastsatt i denne artikkelen når de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til sine kunder, 

herunder 

a)  vilkår som opplysningene må oppfylle for å være rettvisende, klare og ikke villedende, 

b)  nærmere opplysninger om innholdet i og formatet for opplysningene til kunder om kundekategorisering, verdipapirforetak 

og deres tjenester, finansielle instrumenter, kostnader og gebyrer, 

c)  kriteriene for vurderingen av et utvalg av finansielle instrumenter som er tilgjengelige på markedet, 

d)  kriteriene for vurderingen av om foretak som mottar tilskyndelser, oppfyller forpliktelsen til å opptre ærlig, redelig og 

profesjonelt i kundens beste interesse. 

Ved utformingen av kravene til opplysninger om finansielle instrumenter i henhold til nr. 4 bokstav b) skal opplysninger om 

produktets struktur tas med, dersom det er relevant, idet det tas hensyn til alle relevante standardiserte opplysninger som kreves 

i henhold til unionsretten. 

14.  I de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 13 skal det tas hensyn til følgende: 

a)  Arten av tjenesten(e) som tilbys eller ytes til kunden eller den potensielle kunden, idet det tas hensyn til transaksjonenes 

type, gjenstand, størrelse og hyppighet. 

b)  Arten og utvalget av produkter som tilbys eller vurderes, herunder forskjellige typer finansielle instrumenter. 

c)  Om kundene eller de potensielle kundene er ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder eller, når det gjelder nr. 4 

og 5, om de er klassifisert som kvalifiserte motparter. 

Artikkel 25 

Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet og rapportering til kunder 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer og på anmodning godtgjør overfor vedkommende myndigheter 

at fysiske personer som gir investeringsråd eller opplysninger om finansielle instrumenter og yter investeringstjenester eller 

tilknyttede tjenester til kunder på vegne av verdipapirforetaket, har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 24 og denne artikkelen. Medlemsstatene skal offentliggjøre de kriteriene som anvendes 

for å vurdere slik kunnskap og kompetanse.  
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2.  Når verdipapirforetaket yter investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning, skal det innhente alle nødvendige 

opplysninger om kundens eller den potensielle kundens kunnskap og erfaring på det investeringsområdet som er relevant for 

den bestemte typen produkt eller tjeneste, vedkommendes finansielle situasjon, herunder evnen til å bære tap, og 

vedkommendes investeringsmål, herunder risikotoleransen, slik at verdipapirforetaket kan anbefale kunden eller den potensielle 

kunden de investeringstjenestene og finansielle instrumentene som er best egnet for vedkommende, og som særlig er forenlige 

med vedkommendes risikotoleranse og evne til å bære tap. 

Medlemsstatene skal, dersom et verdipapirforetak yter investeringsrådgivning og anbefaler en pakke av tjenester eller produkt er 

samlet i henhold til artikkel 24 nr. 11, sikre at den samlede pakken er egnet. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetak, når de yter andre investeringstjenester enn dem som er nevnt i nr.  2, ber 

kunden eller den potensielle kunden om å framlegge opplysninger om sin kunnskap og erfaring på det investeringsområdet som 

er relevant for den bestemte typen produkt eller tjeneste som tilbys eller etterspørres, slik at verdipapirforetaket kan vurdere om 

den planlagte investeringstjenesten eller det planlagte produktet er hensiktsmessig for kunden. Vurderingen av en pakke av 

tjenester eller produkter samlet i henhold til artikkel 24 nr. 11 skal omfatte den samlede pakkens hensiktsmessighet. 

Dersom verdipapirforetaket på grunnlag av opplysningene det mottar i henhold til første ledd, anser at produktet eller tjenesten 

ikke er hensiktsmessig for kunden eller den potensielle kunden, skal verdipapirforetaket advare kunden eller den potensielle 

kunden om dette. Denne advarselen kan gis i et standardisert format. 

Dersom kunder eller potensielle kunder ikke framlegger opplysningene nevnt i første ledd, eller dersom de framlegger 

utilstrekkelige opplysninger om sin kunnskap og erfaring, skal verdipapirforetaket advare dem om at det ikke kan avgjøre om 

den planlagte tjenesten eller det planlagte produktet er hensiktsmessig for dem. Denne advarselen kan gis i et standardisert 

format. 

4.  Medlemsstatene skal tillate at verdipapirforetak, når de yter investeringstjenester som består bare av utførelse eller mottak 

og formidling av kundeordrer med eller uten tilknyttede tjenester, med unntak av tildeling av kreditt eller lån som angitt i 

vedlegg I avsnitt B nr. 1 som ikke omfatter eksisterende kredittgrenser for kundenes lån, foliokontoer og overtrekk, yter dis se 

investeringstjenestene til sine kunder uten at de må innhente de opplysningene eller ta den avgjørelsen som er omhandlet i nr. 3, 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Tjenestene gjelder et av følgende finansielle instrumenter: 

i) Aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked eller på et likeverdig tredjestatsmarked eller i en MHF, når de er 

aksjer i selskaper, med unntak av aksjer i innretninger for kollektiv investering som ikke er UCITS, og aksjer med 

derivatelement. 

ii)  Obligasjoner eller andre typer verdipapiriserte gjeldsinstrumenter som opptas til handel på et regulert marked eller på et 

likeverdig tredjestatsmarked eller i en MHF, unntatt slike som har et derivatelement eller en struktur som gjør det 

vanskelig for kunden å forstå den tilknyttede risikoen. 

iii)  Pengemarkedsinstrumenter, unntatt slike som har et derivatelement eller en struktur som gjør det vanskelig for kunden 

å forstå den tilknyttede risikoen. 

iv) Aksjer eller andeler i UCITS-er, unntatt strukturerte UCITS-er som nevnt i artikkel 36 nr. 1 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 583/2010.  
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v) Strukturerte innskudd, unntatt slike som omfatter en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå avkastnings -

risikoen eller kostnadene knyttet til salg av produktet før fastsatt tidspunkt. 

vi) Andre ikke-komplekse finansielle instrumenter i samsvar med dette nummeret. 

Ved anvendelsen av denne bokstaven, og dersom kravene og framgangsmåten i artikkel 4 nr. 1 tredje og fjerde ledd i 

direktiv 2003/71/EF er oppfylt, skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert marked. 

b)  Tjenesten ytes på kundens eller den potensielle kundens initiativ. 

c)  Kunden eller den potensielle kunden har fått klare opplysninger om at verdipapirforetaket, når det yter denne tjenesten, ikke 

plikter å vurdere om det finansielle instrumentet som leveres eller tilbys, eller tjenesten som ytes eller tilbys, er 

hensiktsmessig, og at vedkommende derfor ikke nyter godt av vernet som de relevante atferdsreglene gir. En slik advarsel 

kan gis i et standardisert format. 

d)  Verdipapirforetaket oppfyller sine forpliktelser i henhold til artikkel 23. 

5.  Verdipapirforetaket skal opprette et register som omfatter det eller de dokumentene som er avtalt mellom verdipapir-

foretaket og kunden, der partenes rettigheter og plikter er angitt samt de andre vilkårene for verdipapirforetakets tjenesteyting 

overfor kunden. Kontraktpartenes rettigheter og plikter kan innlemmes ved henvisning til andre dokumenter eller rettsakter. 

6.  Verdipapirforetaket skal på et varig medium gi kunden hensiktsmessige rapp orter om tjenesten det yter til kundene. Disse 

rapportene skal omfatte regelmessige meldinger til kundene, der det tas hensyn til de aktuelle finansielle instrumentenes typ e og 

kompleksitet og arten av den tjenesten som er ytt til kunden, og skal også, dersom det er relevant, omfatte kostnader knyttet til 

de transaksjonene og tjenestene som er utført på vegne av kunden. 

Når verdipapirforetaket yter investeringsrådgivning, skal det før transaksjonen gjennomføres, gi kunden en erklæring om 

egnethet på et varig medium, der det spesifiseres hvilken rådgivning som er ytt, og hvordan denne rådgivningen er tilpasset den 

ikke-profesjonelle kundens preferanser, mål og andre egenskaper. 

Dersom avtalen om å kjøpe eller selge et finansielt instrument inngås ved hjelp av et fjernkommunikasjonsmiddel som hindrer 

at det på forhånd gis en erklæring om egnethet, kan verdipapirforetaket gi den skriftlige erklæringen om egnethet på et varig 

medium umiddelbart etter at kunden er bundet av en avtale, forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kunden har samtykket i å motta erklæringen om egnethet uten unødig opphold etter at transaksjonen er gjennomført. 

b)  Verdipapirforetaket har gitt kunden mulighet til å utsette transaksjonen for å motta erklæringen om egnethet på forhånd. 

Dersom et verdipapirforetak yter porteføljeforvaltning eller har opplyst kunden om at det vil foreta en regelmessig vurdering av 

egnetheten, skal den periodiske rapporten inneholde en ajourført erklæring om hvordan investeringen er tilpasset den ikke-

profesjonelle kundens preferanser, mål og andre egenskaper.  
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7.  Dersom en kredittavtale knyttet til fast eiendom til boligformål, som er omfattet av bestemmelsene om vurdering av 

forbrukeres kredittverdighet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU(1), forutsetter at det ytes en investeringstjeneste til 

den samme forbrukeren i forbindelse med pantobligasjoner som utstedes særskilt for å sikre finansieringen av og har samme 

vilkår som kredittavtalen knyttet til den faste eiendommen til boligformål, for at lånet skal kunne betales, refinansieres eller 

innfris, skal denne tjenesten ikke omfattes av forpliktelsene i denne artikkelen. 

8.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å sikre at verdipapir-

foretakene overholder prinsippene i nr. 2–6 i denne artikkelen når de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til sine 

kunder, herunder opplysninger som skal innhentes i forbindelse med vurderingen av tjenestenes og de finansielle instrumen-

tenes egnethet eller hensiktsmessighet for kundene, kriteriene for vurdering av ikke-komplekse finansielle instrumenter i 

forbindelse med nr. 4 bokstav a) vi) i denne artikkelen, innholdet i og formatet for registre og avtaler som gjelder ytingen av 

tjenester til kunder og framleggingen av periodiske rapporter til kunder om tjenestene som er ytt. Disse delegerte rettsaktene 

skal ta hensyn til følgende: 

a)  Arten av tjenesten(e) som tilbys eller ytes til kunden eller den potensielle kunden, idet det tas hensyn t il transaksjonenes 

type, gjenstand, størrelse og hyppighet. 

b)  Arten av de produktene som tilbys eller vurderes, herunder forskjellige typer finansielle instrumenter. 

c)  Om kundene eller de potensielle kundene er ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder eller, når det gjelder nr. 6, 

om de er klassifisert som kvalifiserte motparter. 

9.  ESMA skal innen 3. januar 2016 vedta retningslinjer med nærmere angivelse av kriteriene for den vurderingen av 

kunnskap og kompetanse som kreves i henhold til nr. 1. 

10.  ESMA skal innen 3. januar 2016 utarbeide, og deretter regelmessig ajourføre, retningslinjer for vurdering av 

a)  finansielle instrumenter som omfatter en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå den tilknyttede risikoen, i 

samsvar med nr. 4 bokstav a) ii) og iii), 

b)  strukturerte innskudd som omfatter en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå avkastningsrisikoen eller 

kostnadene knyttet til salg av produktet før fastsatt tidspunkt, i samsvar med nr. 4 bokstav a) v). 

11.  ESMA kan utarbeide og regelmessig ajourføre retningslinjer for vurdering av finansielle instrumenter som klassifiseres 

som ikke-komplekse ved anvendelsen av nr. 4 bokstav a) vi), idet det tas hensyn til de delegerte rettsaktene som vedtas i 

henhold til nr. 8. 

Artikkel 26 

Tjenesteyting gjennom et annet verdipapirforetak  

Medlemsstatene skal tillate at et verdipapirforetak som mottar en instruks om å yte investeringstjenester eller tilknyttede 

tjenester på vegne av en kunde gjennom et annet verdipapirforetak, legger til grunn kundeopplysninger fra sistnevnte 

verdipapirforetak. Det verdipapirforetaket som formidler instruksene, skal ha ansvar for at de formidlede opplysningene er 

fullstendige og nøyaktige.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34 ). 
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Det verdipapirforetaket som mottar en instruks om å yte tjenester på vegne av en kunde på denne måten, skal også kunne legge 

til grunn eventuelle anbefalinger i forbindelse med tjenesten eller transaksjonen som kunden har fått av et annet verdipapir-

foretak. Det verdipapirforetaket som formidler instruksene, skal ha ansvar for at anbefalingene eller rådene som gis, er egnede 

for kunden. 

Det verdipapirforetaket som mottar en instruks eller en ordre fra en kunde gjennom et annet verdipapirforetak, skal ha ansvar  

for å yte tjenesten eller gjennomføre transaksjonen på grunnlag av slike opplysninger eller anbefalinger, i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i denne avdelingen. 

Artikkel 27 

Forpliktelse til å utføre ordrer på de vilkårene som er mest fordelaktige for kunden  

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak, når de utfører ordrer, treffer alle tiltak som er nødvendige for å oppnå 

best mulig resultat for sine kunder, idet det tas hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, 

størrelse, art eller andre vurderinger som er relevante for utførelsen av ordren. Dersom det foreligger en særskilt instruks fra 

kunden, skal verdipapirforetaket likevel utføre ordren i samsvar med den konkrete instruksen. 

Når et verdipapirforetak utfører en ordre på vegne av en ikke-profesjonell kunde, skal best mulig resultat fastsettes ut fra det 

samlede vederlaget, som representerer prisen på det finansielle instrumentet og utgiftene knyttet til utførelsen, som skal omfatte 

alle utgifter pådratt av kunden som er direkte knyttet til utførelsen av ordren, herunder gebyrer til handelsplassen, clearing- og 

oppgjørsgebyrer og eventuelle andre gebyrer som er betalt til tredjeparter involvert i utførelsen av ordren. 

Med henblikk på å oppnå best mulig resultat i samsvar med første ledd når flere konkurrerende handelsplasser er i stand til å 

utføre en ordre for et finansielt instrument, og for å vurdere og sammenligne de resultatene for kunden som ville ha vært 

oppnådd ved å utføre ordren på hver av handelsplassene på listen i verdipapirforetakets retningslinjer for ordreutførelse, og som 

er i stand til å utføre den aktuelle ordren, skal det ved denne vurderingen tas i betraktning verdipapirforetakets egne provisjoner 

og utgiftene for utførelse av ordren på hver av de godkjente handelsplassene. 

2.  Et verdipapirforetak skal ikke motta noen godtgjøring, rabatt eller naturalytelse for å videresende kundeordrer til særlige 

handelsplasser dersom dette ville være i strid med kravene som gjelder interessekonflikter eller tilskyndelser i henhold til nr. 1 i 

denne artikkelen, artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24. 

3.  Medlemsstatene skal kreve, for finansielle instrumenter som er omfattet av handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, at hver handelsplass og hver systematisk internaliserer, og for andre finansielle instrumenter, at hver 

handelsplass, kostnadsfritt offentliggjør opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner på hver handelsplass mins t 

én gang i året, og at verdipapirforetaket etter å ha utført en transaksjon p å vegne av en kunde, skal opplyse kunden om hvor 

ordren ble utført. De periodiske rapportene skal for hvert finansielt instrument omfatte opplysninger om pris, kostnader, 

hurtighet og sannsynlighet for utførelse. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak oppretter og anvender effektive ordninger for å overholde nr. 1. 

Medlemsstatene skal særlig kreve at verdipapirforetak oppretter og anvender retningslinjer for ordreutførelse som gir dem 

mulighet til å oppnå best mulig resultat for sine kundeordrer i samsvar med nr. 1. 

5.  Retningslinjene for ordreutførelse skal for hver klasse av finansielle instrumenter omfatte opplysninger om de ulike 

handelsplassene som verdipapirforetaket utfører sine kundeordrer gjennom, og om de faktorene som påvirker valget av 

handelsplass. De skal minst omfatte de handelsplassene som gir verdipapirforetaket mulighet til på kontinuerlig grunnlag å 

oppnå best mulig resultat ved utførelsen av kundeordrer. 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak gir sine kunder relevante opplysninger om sine retningslinjer for ordreutførelse. 

Disse opplysningene skal på en klar, tilstrekkelig detaljert og lett forståelig måte forklare kundene hvordan verdipapirforet aket 

vil utføre ordrer for dem. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak på forhånd innhenter kundenes samtykke til 

retningslinjene for ordreutførelse.  
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Medlemsstatene skal kreve at når retningslinjene for ordreutførelse gjør det mulig å utføre kundeordrer utenfor en handelsplass, 

skal verdipapirforetaket særlig opplyse sine kunder om denne muligheten. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak på 

forhånd innhenter uttrykkelig samtykke fra kundene før de begynner å utføre deres ordrer utenfor en handelsplass. 

Verdipapirforetak kan innhente slikt samtykke enten i form av en generell avtale eller for hver enkelt transaksjon. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som utfører kundeordrer for hver klasse av finansielle instrumenter, 

offentliggjør en oversikt hvert år over de fem viktigste handelsplassene, målt i handelsvolumer, der de har utført kundeordrer i 

det foregående året, og opplysninger om den oppnådde kvaliteten på ordreutførelsen. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som utfører kundeordrer, kontrollerer om deres ordninger og retningslinjer 

for ordreutførelse er effektive slik at de kan identifisere og rette opp eventuelle mangler. De skal særlig regelmessig vurdere om 

de handelsplassene som inngår i retningslinjene for ordreutførelse, gir best mulig resultat for kunden, eller om det må gjøres 

endringer i ordningene for ordreutførelse, idet det tas hensyn til blant annet opplysningene som offentliggjøres i henhold til nr. 

3 og 6. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak opplyser kunder som de har et løpende kundeforhold til, om eventuelle 

vesentlige endringer i ordningene eller retningslinjene for utførelse. 

8.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak på kundenes anmodning kan vise at de har utført deres ordrer i samsvar 

med verdipapirforetakets retningslinjer for utførelse, og på vedkommende myndighets anmodning kan godtgjøre at de 

overholder denne artikkelen. 

9.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 med hensyn til følgende: 

a)  Kriteriene for å bestemme den relative betydningen av de ulike faktorene som i henhold til nr. 1 kan tas i betraktning ved 

bestemmelse av best mulig resultat, idet det tas hensyn til ordrens størrelse og type samt om kunden er en ikke-profesjonell 

kunde eller en profesjonell kunde. 

b)  Faktorer som et verdipapirforetak kan ta hensyn til i sin vurdering av ordningene for utførelse, og hvilke omstendigheter 

som kan gi grunn til å endre slike ordninger. Særlig de faktorene som avgjør hvilke handelsplasser som gjør det mulig for 

verdipapirforetak kontinuerlig å oppnå best mulig resultat når de utfører kundeordrer. 

c)  Art og omfang av de opplysningene som i henhold til nr. 5 skal gis til kunder om foretakets retningslinjer for utførelse. 

10.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  nærmere innhold, format og hyppighet når det gjelder opplysninger som skal offentliggjøres om ordreutførelsens kvalitet i 

henhold til nr. 3, idet det tas hensyn til den aktuelle typen handelsplass og finansielt instrument, 

b)  innholdet i og formatet for opplysninger som verdipapirforetak skal offentliggjøre i samsvar med nr. 6. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 28 

Regler for behandling av kundeordrer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som har tillatelse til å utføre ordrer på vegne av kunder, anvender 

framgangsmåter og ordninger som gjør det mulig å utføre kundeordrer omgående, raskt og på en redelig måte, sett i forhold til 

andre kundeordrer eller verdipapirforetakets handelsinteresser. 

Disse framgangsmåtene eller ordningene skal innebære at ellers sammenlignbare kundeordrer utføres i den rekkefølgen de ble 

mottatt av verdipapirforetaket. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak, med mindre kunden uttrykkelig ber om noe annet, når en kunde har gitt 

en ordre med prisbegrensning i forbindelse med aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked eller handles på en 

handelsplass, som under gjeldende markedsvilkår ikke utføres umiddelbart, treffer tiltak for å fremme en raskest mulig utførelse 

av ordren ved umiddelbart å offentliggjøre denne kundeordren med prisbegrensning på en måte som gjør den lett tilgjengelig 

for andre markedsdeltakere. Medlemsstatene kan fastsette at verdipapirforetak oppfyller denne forpliktelsen dersom de 

formidler kundens ordre med prisbegrensning til en handelsplass. Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndigheter 

kan innvilge unntak fra plikten til å offentliggjøre en ordre med prisbegrensning som er stor i forhold til den normale 

markedsstørrelsen som fastsatt i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

3.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å fastsette 

a)  vilkårene for og arten av de framgangsmåtene og ordningene som fører til at kundeordrer utføres omgående, raskt og på en 

redelig måte, samt i hvilke situasjoner eller ved hvilke typer transaksjoner verdipapirforetak med rimelighet kan fravike 

regelen om omgående utførelse for å oppnå mer fordelaktige vilkår for kundene, 

b)  de ulike metodene for å vurdere om et verdipapirforetak kan anses å ha oppfylt sin forpliktelse til å offentliggjøre på 

markedet kunders ordrer med prisbegrensning, som ikke skal utføres umiddelbart. 

Artikkel 29 

Verdipapirforetaks forpliktelser ved utpeking av tilknyttede agenter 

1.  Medlemsstatene skal tillate at et verdipapirforetak utpeker tilknyttede agenter for å markedsføre verdipapirforetakets 

tjenester, verve kunder eller motta ordrer fra kunder eller potensielle kunder og formidle dem, plassere finansielle instrumenter 

og gi råd i forbindelse med slike finansielle instrumenter og tjenester som tilbys av verdipapirforetaket. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak som beslutter å utpeke en tilknyttet agent, skal beholde det hele og fulle 

ansvaret for enhver handling eller unnlatelse fra den tilknyttede agentens side, når vedkommende opptrer på vegne av 

verdipapirforetaket. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetaket sikrer at en tilknyttet agent som kontakter eller skal 

handle med en kunde eller potensiell kunde, opplyser om i hvilken egenskap vedkommende opptrer og hvilket verdipapir-

foretak vedkommende representerer. 

Medlemsstatene kan i samsvar med artikkel 16 nr. 6, 8 og 9 tillate at tilknyttede agenter som er registrert på deres territorium, 

innehar kunders penger og/eller finansielle instrumenter på det verdipapirforetakets vegne og på det verdipapirforetakets fulle 

ansvar som de handler for på deres territorium eller, når det gjelder en transaksjon over landegrensene, på territoriet til en 

medlemsstat som tillater at en tilknyttet agent innehar kunders penger. 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene kontrollerer virksomheten til sine tilknyttede agenter for å sikre at de 

fortsetter å opptre i samsvar med dette direktivet når de handler gjennom tilknyttede agenter. 

3.  Tilknyttede agenter skal registreres i det offentlige registeret i den medlemsstaten der de er etablert. ESMA skal på sitt 

nettsted offentliggjøre henvisninger eller hyperlenker til de offentlige registrene som er opprettet i henhold til denne artikkelen, 

av medlemsstater som beslutter å tillate at verdipapirforetak utpeker tilknyttede agenter.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/139 

 

Medlemsstatene skal sikre at tilknyttede agenter blir oppført i det offentlige registeret bare dersom det er fastslått at de har 

tilstrekkelig god vandel og den nødvendige allmenne, forretningsmessige og faglige kunnskapen og kompetansen til å yte 

investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten og formidle nøyaktige og relevante opplysninger om den planlagte tjenes ten 

til kunden eller den potensielle kunden. 

Medlemsstatene kan beslutte at verdipapirforetak under egnet kontroll kan verifisere om de tilknyttede agentene de har utpekt, 

har tilstrekkelig god vandel og den kunnskapen og kompetansen som er nevnt i annet ledd. 

Registeret skal ajourføres regelmessig. Det skal være offentlig tilgjengelig. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som utpeker tilknyttede agenter, treffer egnede tiltak for å unngå 

eventuelle negative virkninger av den tilknyttede agentens virksomhet som ikke omfattes av dette direktivet, for den 

virksomheten den tilknyttede agenten utøver på vegne av verdipapirforetaket. 

Medlemsstatene kan tillate at vedkommende myndigheter samarbeider med verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, deres 

sammenslutninger og andre enheter for å registrere tilkny ttede agenter og kontrollere at tilknyttede agenter oppfyller kravene i 

nr. 3. Særlig kan tilknyttede agenter registreres av et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller deres sammenslutninger og 

andre enheter under vedkommende myndighets tilsyn. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak bare utpeker tilknyttede agenter som er oppført i de offentlige registrene 

nevnt i nr. 3. 

6.  Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde strengere krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, eller tilføy e andre 

krav til tilknyttede agenter som er registrert på deres territorium. 

Artikkel 30 

Transaksjoner med kvalifiserte motparter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetak som har tillatelse til å utføre ordrer på vegne av kunder og/eller å handle 

for egen regning og/eller å motta og formidle ordrer, kan medvirke til eller gjennomføre transaksjoner med kvalifiserte 

motparter uten at de må oppfylle forpliktelsene i henhold til artikkel 24, unntatt nr. 4 og 5, artikkel 25, unntatt nr. 6, artikkel 27 

og artikkel 28 nr. 1 i forbindelse med disse transaksjonene eller tilknyttede tjenester som er direkte knyttet til disse 

transaksjonene. 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetak i sine forbindelser med kvalifiserte motparter opptrer ærlig, redelig og 

profesjonelt og kommuniserer på en måte som er rettvisende, klar og ikke villedende, idet det tas hensyn til arten av den 

kvalifiserte motparten og av dennes forretninger. 

2.  For denne artikkelens formål skal medlemsstatene anerkjenne som kvalifiserte motparter verdipapirforetak, kreditt-

institusjoner, forsikringsselskaper, UCITS-fond og deres forvaltningsselskaper, pensjonsfond og deres forvaltningsselskaper, 

andre finansinstitusjoner som har fått tillatelse eller er regulert i henhold til unionsretten eller en medlemsstats nasjonale rett, 

nasjonale myndigheter og deres institusjoner, herunder offentlige organer som forvalter offentlig gjeld på nasjonalt plan, 

sentralbanker og overnasjonale organisasjoner. 

En klassifisering som kvalifisert motpart i henhold til første ledd skal ikke berøre slike enheters rett til, enten på allment 

grunnlag eller fra sak til sak, å anmode om å bli behandlet som kunder hvis forretninger med verdipapirforetaket omfattes av 

artikkel 24, 25, 27 og 28.  



Nr. 13/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

3.  Medlemsstatene kan også anerkjenne som kvalifiserte motparter andre foretak som oppfyller forhåndsfastsatte og 

forholdsmessige krav, herunder kvantitative terskler. Ved transaksjoner der potensielle motparter befinner seg i ulike 

jurisdiksjoner, skal verdipapirforetaket respektere det andre foretakets status slik den er fastsatt i henhold til lov eller forskrifter 

i den medlemsstaten der dette foretaket er etablert. 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetaket, når det inngår transaksjoner i samsvar med nr. 1 med slike foretak, innhenter 

en uttrykkelig bekreftelse fra den potensielle motparten om at den godtar å bli behandlet som en kvalifisert motpart. 

Medlemsstatene skal tillate at verdipapirforetak innhenter denne bekreftelsen enten i form av en generell avtale eller for hver 

enkelt transaksjon. 

4.  Medlemsstatene kan anerkjenne som kvalifiserte motparter tredjestaters enheter som tilsvarer de kategoriene som er nevnt 

i nr. 2. 

Medlemsstatene kan også anerkjenne som kvalifiserte motparter tredjestaters foretak som dem som er nevnt i nr. 3, på de 

samme vilkårene og i henhold til de samme kravene som er fastsatt i nr. 3. 

5.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 som gir nærmere opplysninger 

om 

a)  framgangsmåtene for å anmode om å bli behandlet som kunder i henhold til nr. 2, 

b)  framgangsmåtene for å innhente uttrykkelig bekreftelse fra potensielle motparter i henhold til nr. 3, 

c)  de forhåndsfastsatte og forholdsmessige kravene, herunder kvantitative terskler, som ville gjøre det mulig for et foretak å bli 

ansett som en kvalifisert motpart i henhold til nr. 3. 

Avsnit t  3  

Gje nnomsi kti ghe t i  marke de t og marke ds i nte gri te t  

Artikkel 31 

Kontroll med overholdelsen av reglene for en MHF eller en OHF og andre rettslige forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, innfører og 

opprettholder effektive ordninger og prosedyrer som er relevante for MHF-en eller OHF-en, for regelmessig å kontrollere at 

medlemmene, deltakerne eller brukerne overholder reglene for den. Verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en 

MHF eller en OHF, skal overvåke ordrene som sendes, herunder annullerte ordrer og de transaksjonene som deres medlemmer 

eller deltakere eller brukere gjennomfører i deres systemer, for å kunne identifisere overtredelse av disse reglene, uordnede 

handelsvilkår, en handlemåte som kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, eller 

systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument, og skal bruke de midlene som er nødvendige for å sikre at denne 

overvåkingen er effektiv. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, umiddelbart 

underretter vedkommende myndighet om vesentlige overtredelser av reglene, uordnede handelsvilkår eller en handlemåte som 

kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, eller systemavbrudd i forbindelse med et finansielt 

instrument. 

Vedkommende myndigheter for verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, skal oversende 

opplysningene nevnt i første ledd til ESMA og vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene. 

I forbindelse med en handlemåte som kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, skal en 

vedkommende myndighet være overbevist om at en slik atferd forekommer eller har forekommet, før den underretter 

vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene og ESMA.  
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3.  Medlemsstatene skal også kreve at verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, uten unødig 

opphold også oversender opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende myndighet som har ansvar for å etterforske og 

rettsforfølge markedsmisbruk, og at de gir sistnevnte full støtte i etterforskningen og rettsforfølgingen av markedsmisbruk i 

eller gjennom sine systemer. 

4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å bestemme hvilke 

omstendigheter som utløser et krav om opplysninger som nevnt i nr. 2 i denne artikkelen. 

Artikkel 32 

Suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handel i en MHF eller en OHF 

1.  Uten at det berører vedkommende myndighets rett i henhold til artikkel 69 nr. 2 til å kreve suspensjon eller fjerning av et 

finansielt instrument fra handel, kan et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, 

suspendere eller fjerne et finansielt instrument fra handel dersom det ikke lenger oppfyller reglene for MHF-en eller en OHF, 

med mindre det er sannsynlig at slik suspensjon eller fjerning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller 

markedets ordnede virkemåte. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, og som 

suspenderer eller fjerner et finansielt instrument fra handel, gjør det samme med derivater nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 

som er relatert eller knyttet til dette finansielle instrumentet, når dette er nødvendig for å nå målene for suspensjonen eller 

fjerningen av det underliggende finansielle instrumentet. Verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller  

en OHF, skal offentliggjøre sin beslutning om suspensjon eller fjerning av det finansielle instrumentet og eventuelle tilknyttede 

derivater, og skal underrette vedkommende myndighet om de relevante beslutningene. 

Vedkommende myndighet i den jurisdiksjonen der suspensjonen eller fjerningen fant sted, skal kreve at regulerte markeder, 

andre MHF-er, andre OHF-er og systematiske internaliserere som omfattes av dens jurisdiksjon, og som handler med det 

samme finansielle instrumentet eller derivatene nevnt i avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til dette direktivet, som er relatert eller 

knyttet til det aktuelle finansielle instrumentet, også suspenderer eller fjerner dette finansielle instrumentet eller disse derivatene 

fra handel når suspensjonen eller fjerningen skyldes mistanke om markedsmisbruk, et overtakelsestilbud eller manglende 

offentliggjøring av innsideinformasjon om utstederen eller det finansielle instrumentet i strid med artikkel 7 og 17 i forordning 

(EU) nr. 596/2014, med mindre slik suspensjon eller fjerning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller 

markedets ordnede virkemåte. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart offentliggjøre en slik beslutning og underrette ESMA og vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene om den. 

De underrettede vedkommende myndighetene i de andre medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder, andre MHF-er, 

andre OHF-er og systematiske internaliserere som omfattes av deres jurisdiksjon, og som handler med det samme finansielle 

instrumentet eller derivatene nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10, som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle 

instrumentet, også suspenderer eller fjerner dette finansielle instrumentet eller disse derivatene fra handel når suspensjonen eller 

fjerningen skyldes mistanke om markedsmisbruk, et overtakelsestilbud eller manglende offentliggjøring av innsideinformasjon 

om utstederen eller det finansielle instrumentet i strid med artikkel 7 og 17 i forordning (EU) nr. 596/2014, med mindre slik 

suspensjon eller fjerning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede virkemåte. 

Hver av de underrettede vedkommende myndighetene skal underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin 

beslutning, herunder med en forklaring dersom det ble besluttet ikke å suspendere eller fjerne fra handel det finansielle 

instrumentet eller derivatene nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle 

instrumentet. 

Dette nummeret får også anvendelse når suspensjonen av handelen med et finansielt instrument eller derivatene nevnt i vedlegg 

I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle instrumentet, oppheves.  
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Framgangsmåten for underretning i dette nummeret får også anvendelse i tilfeller der beslutningen om å suspendere eller fjerne 

fra handel et finansielt instrument eller derivatene i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle 

finansielle instrumentet, treffes av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav m) og n). 

For å sikre at forpliktelsen til å suspendere eller fjerne slike derivater fra handel anvendes på en forholdsmessig måte, skal 

ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som nærmere angir de tilfellene der forbindelsen mellom et derivat 

som nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til et finansielt instrument som suspenderes eller fjernes fra 

handel, og det opprinnelige finansielle instrumentet innebærer at derivatet også skal suspenderes eller fjernes fra handel for å nå 

målet for suspensjonen eller fjerningen av det underliggende finansielle instrumentet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette formatet og tidspunktene for 

oversendingen og offentliggjøringen nevnt i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å angi situasjoner som 

innebærer betydelig skade for investorenes interesser og den ordnede virkemåten på markedet nevnt i nr. 1 og 2 i denne 

artikkelen. 

Avsnit t  4  

Ve kstmarke de r for S MB-e r 

Artikkel 33 

Vekstmarkeder for SMB-er 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at operatøren av en MHF kan søke vedkommende myndighet i hjemstaten om å få MHF-en 

registrert som et vekstmarked for SMB-er. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet i hjemstaten kan registrere MHF-en som et vekstmarked for 

SMB-er dersom vedkommende myndighet mottar en søknad som nevnt i nr. 1 og er overbevist om at kravene i nr. 3 er oppfylt i 

forbindelse med MHF-en. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at MHF-er er omfattet av effektive regler, systemer og framgangsmåter som sikrer at følgende 

kriterier er oppfylt: 

a)  Minst 50 % av utstederne av de finansielle instrumentene som er opptatt til handel i en MHF, er SMB-er på det tidspunktet 

MHF-en registreres som et vekstmarked for SMB-er, og i hvert kalenderår deretter.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/143 

 

b)  Det er fastsatt egnede kriterier for første og løpende opptak til handel av finansielle instrumenter fra utstedere på markedet. 

c)  Ved det første opptaket til handel på markedet av finansielle instrumenter er det offentliggjort tilstrekkelige opplysninger til 

at investorer kan treffe en velbegrunnet beslutning om hvorvidt de skal investere i de finansielle instrumentene, enten i form 

av et egnet opptaksdokument eller et prospekt dersom kravene i direktiv 2003/71/EF får anvendelse på et tilbud til 

offentligheten som gis i tilknytning til det første opptaket til handel av det finansielle instrumentet i MHF-en. 

d)  En utsteder på markedet framlegger, eller det framlegges på vegne av denne, regelmessige og egnede periodiske finansielle 

rapporter, for eksempel reviderte årsregnskaper. 

e)  Utstedere på markedet som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 21 i forordning (EU) nr. 596/2014, personer med ledelsesansvar 

som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 25 i forordning (EU) nr. 596/2014, og nærstående personer til dem, som definert i 

artikkel 3 nr. 1 punkt 26 i forordning (EU) nr. 596/2014, oppfyller relevante krav som får anvendelse på dem i henhold til 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

f)  Lovpålagte opplysninger om utstederne på markedet oppbevares og offentliggjøres. 

g)  Effektive systemer og kontroller er innført for å hindre og avdekke markedsmisbruk på vedkommende marked, i samsvar 

med kravene i forordning (EU) nr. 596/2014. 

4.  Kriteriene i nr. 3 berører ikke kravet om at verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver MHF-en, skal oppfylle 

andre forpliktelser i henhold til dette direktivet som er relevante for driften av MHF-er. De hindrer heller ikke verdipapir-

foretaket eller markedsoperatøren som driver MHF-en, i å pålegge tilleggskrav utover dem som er fastsatt i nevnte nummer. 

5.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende myndighet i hjemstaten kan avregistrere en MHF som et vekstmarked for 

SMB-er i følgende tilfeller: 

a)  Verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver markedet, søker om avregistrering. 

b)  Kravene i nr. 3 er ikke lenger oppfylt i forbindelse med MHF-en. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at en vedkommende myndighet i hjemstaten, som registrerer eller avregistrerer en MHF som 

et vekstmarked for SMB-er i henhold til denne artikkelen, snarest mulig skal underrette ESMA om registreringen eller 

avregistreringen. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over vekstmarkeder for SMB-er. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at et finansielt instrument fra en utsteder som opptas til handel på et vekstmarked for SMB-er, 

bare skal kunne handles på et annet vekstmarked for SMB-er dersom utstederen er blitt underrettet om dette og ikke har gjort 

innsigelse. I slike tilfeller skal imidlertid utstederen, i forbindelse med sistnevnte vekstmarked for SMB-er, ikke være omfattet 

av noen forpliktelse med hensyn til foretaksstyring eller offentliggjøring innledningsvis, fortløpende eller i særlige tilfeller. 

8.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 med nærmere angivelse av 

kravene fastsatt i nr. 3 i denne artikkelen. Tiltakene skal ta hensyn til behovet for at kravene skal opprettholde et høyt nivå for 

investorvern for å fremme investorenes tillit til disse markedene, samtidig som den administrative byrden for utstedere på 

markedet skal reduseres, og til behovet for at det ikke foretas avregistrering, eller at registrering avvises, som følge av en bare 

midlertidig manglende oppfyllelse av kravene i nr. 3 bokstav a) i denne artikkelen.  
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KAPITTEL III 

Verdipapirforetaks rettigheter 

Artikkel 34 

Adgang til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ethvert verdipapirforetak og enhver kredittinstitusjon som i henhold til henholdsvis dette 

direktivet og direktiv 2013/36/EU har fått tillatelse og er underlagt tilsyn av vedkommende myndigheter i en annen 

medlemsstat, fritt kan yte investeringstjenester samt tilknyttede tjenester og/eller utøve investeringsvirksomhet på deres 

territorium, forutsatt at slike tjenester og slik virksomhet omfattes av tillatelsen. Tilknyttede tjenester kan ytes bare sammen 

med en investeringstjeneste og/eller -virksomhet. 

Medlemsstatene skal ikke pålegge slike verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner tilleggskrav med hensyn til forholdene som 

omfattes av dette direktivet. 

2.  Ethvert verdipapirforetak som ønsker å yte tjenester eller utøve virksomhet på en annen medlemsstats territorium for 

første gang, eller som ønsker å endre spekteret av tjenester eller former for virksomhet som tilbys, skal oversende følgende 

opplysninger til vedkommende myndigheter i hjemstaten: 

a)  I hvilken medlemsstat foretaket har til hensikt å utøve virksomhet. 

b)  En virksomhetsplan der det særlig angis hvilke investeringstjenester og/eller hvilken investeringsvirksomhet samt 

tilknyttede tjenester foretaket har til hensikt å tilby på denne medlemsstatens territorium, og om det har til hensikt å benytte 

tilknyttede agenter som er etablert i foretakets hjemstat. Dersom et verdipapirforetak har til hensikt å benytte tilknyttede 

agenter, skal det underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om de tilknyttede agentenes identitet. 

Dersom verdipapirforetaket har til hensikt å benytte tilknyttede agenter som er etablert i foretakets hjemstat, på territoriet til de 

medlemsstatene som det har til hensikt å yte tjenester i, skal vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat innen én 

måned etter at alle opplysninger er mottatt, underrette vedkommende myndighet i vertsstaten som er utpekt som kontaktpunkt i 

samsvar med artikkel 79 nr. 1, om identiteten til de tilknyttede agentene som verdipapirforetaket har til hensikt å benytte for å 

yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i vedkommende medlemsstat. Vertsstaten skal offentliggjøre slike 

opplysninger. ESMA kan anmode om tilgang til disse opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 

i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned etter at opplysningene er mottatt, videresende dem til 

vedkommende myndighet i vertsstaten som er utpekt som kontaktpunkt i samsvar med artikkel 79 nr. 1. Verdipapirforetaket 

kan deretter begynne å yte de aktuelle investeringstjenestene og utøve den aktuelle virksomheten i vertsstaten. 

4.  Ved en eventuell endring i opplysningene som er oversendt i samsvar med nr. 2, skal verdipapirforetaket gi vedkommende 

myndighet i hjemstaten skriftlig melding om endringen minst én måned før endringen foretas. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten skal underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om denne endringen. 

5.  En kredittinstitusjon som i samsvar med nr. 1 ønsker å yte investeringstjenester samt tilknyttede tjenester eller utøve 

investeringsvirksomhet gjennom tilknyttede agenter, skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om de tilknyttede 

agentenes identitet. 

Dersom kredittinstitusjonen har til hensikt å benytte tilknyttede agenter som er etablert i institusjonens hjemstat, på territoriet til 

de medlemsstatene som den har til hensikt å yte tjenester i, skal vedkommende myndighet i kredittinstitusjonens hjemst at innen 

én måned etter at alle opplysninger er mottatt, underrette vedkommende myndighet i vertsstaten som er utpekt som 

kontaktpunkt i samsvar med artikkel 79 nr. 1, om identiteten til de tilknyttede agentene som kredittinstitusjonen har til hensikt å 

benytte for å yte tjenester i vedkommende medlemsstat. Vertsstaten skal offentliggjøre slike opplysninger.  
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6.  Medlemsstatene skal uten ytterligere rettslige eller administrative krav tillate at verdipapirforetak og markedsoperatører 

som driver MHF-er eller OHF-er fra andre medlemsstater, innfører egnede ordninger på sitt territorium slik at det blir lettere å 

få tilgang til og handle på disse markedene for fjernbrukere, -medlemmer eller -deltakere etablert på deres territorium. 

7.  Verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller en OHF, skal underrette vedkommende myndighet i 

hjemstaten om hvilken medlemsstat det eller den har til hensikt å innføre slike ordninger i. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten skal innen én måned oversende disse opplysningene til vedkommende myndighet i den medlemsstaten som MHF-en 

eller OHF-en har til hensikt å innføre slike ordninger i. 

Vedkommende myndighet i MHF-ens hjemstat skal på anmodning fra vedkommende myndighet i MHF-ens vertsstat, og uten 

unødig opphold, meddele identiteten til de av MHF-ens fjernmedlemmer eller -deltakere som er etablert i vedkommende 

medlemsstat. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med nr. 2, 4, 5 og 7. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 2, 3, 4, 5 og 7. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 31. desember 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 35 

Opprettelse av en filial 

1.  Medlemsstatene skal sikre at investeringstjenester og/eller -virksomhet samt tilknyttede tjenester kan tilbys på deres 

territorier i samsvar med dette direktivet og direktiv 2013/36/EU gjennom etableringsretten, ved at det opprettes en filial eller 

benyttes en tilknyttet agent som er etablert i en medlemsstat utenfor hjemstaten, forutsatt at tjenestene og virksomheten 

omfattes av tillatelsen som verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen har fått i hjemstaten. Tilknyttede tjenester kan y tes bare 

sammen med en investeringstjeneste og/eller -virksomhet. 

Medlemsstatene skal ikke pålegge tilleggskrav utover dem som er tillatt i henhold til nr. 8, til organisering og drift av filialen 

med hensyn til forholdene som omfattes av dette direktivet. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert verdipapirforetak som ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats 

territorium eller å benytte tilknyttede agenter som er etablert i en annen medlemsstat der det ikke har opprettet en filial, først 

underretter vedkommende myndighet i hjemstaten og gir den følgende opplysninger: 

a)  Medlemsstatene på hvis territorium foretaket har til hensikt å opprette en filial, eller medlemsstatene der det ikke har 

opprettet en filial, men planlegger å benytte tilknyttede agenter som er etablert der.  



Nr. 13/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

b)  En virksomhetsplan som fastsetter blant annet hvilke investeringstjenester og/eller hvilken investeringsvirksomhet samt 

hvilke tilknyttede tjenester som skal tilbys. 

c)  Når filialen er opprettet, filialens organisasjonsstruktur og angivelse av om filialen har til hensikt å benytte tilknyttede 

agenter, og eventuelt identiteten til disse tilknyttede agentene. 

d)  Når tilknyttede agenter skal benyttes i en medlemsstat der et verdipapirforetak ikke har opprettet  en filial, en beskrivelse av 

den planlagte bruken av den eller de tilknyttede agentene og en organisasjonsstruktur, herunder rapporteringslinjer, som 

viser hvordan den eller de berørte agentene inngår i verdipapirforetakets foretaksstruktur. 

e)  Adressen i vertsstaten der dokumenter kan innhentes. 

f)  Navnene på dem som utgjør filialens eller den tilknyttede agentens ledelse. 

I tilfeller der et verdipapirforetak benytter en tilknyttet agent etablert i en medlemsstat utenfor hjemstaten, skal slike tilknyttede 

agenter sidestilles med filialen, dersom en slik er opprettet, og under alle omstendigheter underlegges bestemmelsene om 

filialer i dette direktivet. 

3.  Med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten har grunn til å betvile at verdipapirforetakets administrative struktur 

eller finansielle stilling er hensiktsmessig, tatt i betraktning den virksomheten som er planlagt, skal den innen tre måneder etter 

at den har mottatt alle opplysninger, oversende dem til vedkommende myndighet i vertsstaten som er utpekt  som kontaktpunkt i 

samsvar med artikkel 79 nr. 1, og underrette det berørte verdipapirforetaket om dette. 

4.  I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 2 skal vedkommende myndighet i hjemstaten oversende opplysninger om den 

godkjente erstatningsordningen som verdipapirforetaket er medlem av i samsvar med direktiv 97/9/EF, til vedkommende 

myndighet i vertsstaten. Ved en eventuell endring av opplysningene skal vedkommende myndighet i hjemstaten underrette 

vedkommende myndighet i vertsstaten om dette. 

5.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten nekter å oversende opplysningene til vedkommende myndighet i 

vertsstaten, skal den innen tre måneder etter at den har mottatt alle opplysningene, begrunne avslaget overfor det berørte 

verdipapirforetaket. 

6.  Så snart det er mottatt melding fra vedkommende myndighet i vertsstaten, eller dersom det ikke er mottatt noen slik 

melding fra sistnevnte innen to måneder fra den datoen vedkommende myndighet i hjemstaten oversendte meldingen, kan 

filialen opprettes og begynne sin virksomhet. 

7.  En kredittinstitusjon som ønsker å benytte en tilknyttet agent som er etablert i en medlemsstat utenfor institusjonens 

hjemstat, for å yte investeringstjenester samt tilknyttede tjenester og/eller utøve investeringsvirksomhet i samsvar med dette 

direktivet, skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om dette, og gi den opplysningene nevnt i nr. 2. 

Med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten har grunn til å betvile at kredittinstitusjonens administrative struktur eller 

finansielle stilling er hensiktsmessig, skal den innen tre måneder etter at den har mottatt alle opplysninger, oversende dem til 

vedkommende myndighet i vertsstaten som er utpekt som kontaktpunkt i samsvar med artikkel 79 nr. 1, og underrette den 

berørte kredittinstitusjonen om dette. 

Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten nekter å oversende opplysningene til vedkommende myndighet i vertsstaten, 

skal den innen tre måneder etter at den har mottatt alle opplysningene, begrunne avslaget overfor den berørte kreditt -

institusjonen.  
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Så snart det er mottatt melding fra vedkommende myndighet i vertsstaten, eller dersom det ikke er mottatt noen slik melding fra 

sistnevnte innen to måneder fra den datoen vedkommende myndighet i hjemstaten oversendte meldingen, kan den tilknyttede 

agenten begynne sin virksomhet. En slik tilknyttet agent skal underlegges bestemmelsene om filialer i dette direktivet. 

8.  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten der filialen ligger, skal påta seg ansvar for å sikre at tjenestene som ytes 

av filialen på dens territorium, oppfyller forpliktelsene som er fastsatt i artikkel 24, 25, 27 og 28 i dette direktivet og i artikkel 

14–26 i forordning (EU) nr. 600/2014 samt i bestemmelser som vertsstaten har vedtatt i henhold til disse artiklene, når dette er 

tillatt i henhold til artikkel 24 nr. 12. 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten der filialen ligger, skal ha rett til å undersøke filialens ordninger og kreve de 

endringene som er strengt nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne håndheve forpliktelsene som er fastsatt i 

artikkel 24, 25, 27 og 28 i dette direktivet og i artikkel 14–26 i forordning (EU) nr. 600/2014 samt i bestemmelser vedtatt i 

henhold til disse artiklene, med hensyn til de tjenestene og/eller den virksomheten filialen tilbyr på dens territorium. 

9.  Hver medlemsstat skal fastsette at når et verdipapirforetak som har fått tillatelse i en annen medlemsstat, har opprettet en 

filial på dens territorium, kan vedkommende myndighet i verdipapirforetakets hjemstat, i utførelsen av sine oppgaver og etter å 

ha underrettet vedkommende myndighet i vertsstaten, foreta stedlig tilsyn i denne filialen. 

10.  Ved en eventuell endring i opplysningene som er oversendt i samsvar med nr. 2, skal verdipapirforetaket gi vedkommende 

myndighet i hjemstaten skriftlig melding om endringen minst én måned før endringen foretas. Vedkommende myndighet i 

vertsstaten skal også underrettes om denne endringen av vedkommende myndighet i hjemstaten. 

11.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med nr. 2, 4, 7 og 10. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

12.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med nr. 2, 3, 4, 7 og 10. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 36 

Tilgang til regulerte markeder 

1.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak fra andre medlemsstater som har tillatelse til å utføre kundeordrer eller 

handle for egen regning, kan bli medlemmer av eller få tilgang til regulerte markeder etablert på deres territorium på en av 

følgende måter: 

a)  Direkte, ved å opprette filialer i vertsstatene.  
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b)  Ved å bli fjernmedlemmer av eller få fjerntilgang til det regulerte markedet uten at de må være etablert i det regulerte 

markedets hjemstat, dersom framgangsmåtene og systemene for handel på det aktuelle markedet ikke krever fysisk 

tilstedeværelse for å gjennomføre transaksjoner på markedet. 

2.  Medlemsstatene skal ikke pålegge verdipapirforetak som utøver sin rett i henhold til nr. 1, ytterligere lovgivningsmessige 

eller administrative krav med hensyn til forhold som omfattes av dette direktivet. 

Artikkel 37 

Tilgang til systemer med en sentral motpart, clearing- og oppgjørssystemer samt rett til å velge oppgjørssystem 

1.  Med forbehold for avdeling III, IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012 skal medlemsstatene kreve at verdipapirforetak 

fra andre medlemsstater får rett til direkte og indirekte tilgang til systemer med en sentral motpart, clearing- og oppgjørs-

systemer på deres territorier med sikte på å avslutte eller tilrettelegge for å avslutte transaksjoner med finansielle instrumenter. 

Medlemsstatene skal kreve at nevnte verdipapirforetaks direkte og indirekte tilgang til slike systemer underlegges de samme 

kriteriene som dem som får anvendelse på lokale medlemmer eller deltakere, og som sikrer likebehandling og er gjennom-

siktige og objektive. Medlemsstatene skal ikke begrense bruken av slike systemer til å omfatte bare clearing og oppgjør av 

transaksjoner med finansielle instrumenter som gjennomføres på en handelsplass på deres territorium. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder på deres territorium gir alle sine medlemmer eller deltakere rett til å 

velge oppgjørssystem for transaksjoner med finansielle instrumenter på nevnte regulerte marked, på følgende vilkår: 

a)  Det foreligger slike forbindelser og avtaler mellom det valgte oppgjørssystemet og ethvert annet system eller enhver annen 

ordning som er nødvendig for å sikre et effektivt og økonomisk oppgjør av den aktuelle transaksjonen. 

b)  Vedkommende myndighet som har ansvar for tilsyn med det regulerte markedet, samtykker i at anvendelse av et annet 

oppgjørssystem for transaksjoner på det regulerte markedet enn det som er valgt av det regulerte markedet, gir tekniske 

vilkår som er egnet til å sikre at finansmarkedene virker på en smidig og ordnet måte. 

Denne vurderingen av det regulerte markedet fra vedkommende myndighets side skal ikke berøre de nasjonale sentralbankenes 

rolle som tilsynsmyndighet for oppgjørssystemer, eller andre tilsynsmyndigheter for slike systemer. For å unngå unødig 

dobbeltkontroll skal vedkommende myndighet ta hensyn til overvåkingen/tilsynet som allerede foretas av disse institusjonene. 

Artikkel 38 

Bestemmelser om systemer med en sentral motpart, clearing- og oppgjørssystemer med hensyn til MHF-er 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF i å inngå egnede avtaler 

med en sentral motpart eller en clearingsentral og et oppgjørssystem i en annen medlemsstat med sikte på clearing og/eller 

oppgjør av noen eller alle handler som er gjennomført av medlemmer eller deltakere i deres systemer. 

2.  Vedkommende myndighet for verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF, kan ikke motsette seg 

anvendelse av en sentral motpart, clearingsentraler og/eller oppgjørssystemer i en annen medlemsstat, unntatt i tilfeller der dette 

har vist seg nødvendig for at nevnte MHF fortsatt skal virke på en ordnet måte, og idet det tas hensyn til vilkårene for 

oppgjørssystemer fastsatt i artikkel 37 nr. 2. 

For å unngå unødig dobbeltkontroll skal vedkommende myndighet ta hensyn til den overvåkingen av og det tilsynet med 

clearing- og oppgjørssystemer som allerede foretas av sentralbankene i egenskap av tilsynsmyndigheter for clearing- og 

oppgjørssystemer, eller av andre vedkommende tilsynsmyndigheter med kompetanse for slike systemer.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/149 

 

KAPITTEL IV 

Tredjestatsforetaks yting av investeringstjenester og utøvelse av investeringsvirksomhet 

Avsnit t  1  

Yti ng av tje ne ste r e l l e r utøve l se  av vi rksomhe t gje nnom oppre tte l se  av e n  fi l i al  

Artikkel 39 

Opprettelse av en filial  

1.  En medlemsstat kan kreve at et tredjestatsforetak som har til hensikt å tilby investeringstjenester eller utøve 

investeringsvirksomhet med eller uten tilknyttede tjenester på dens territorium, til ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle 

kunder i henhold til vedlegg II avsnitt II, skal opprette en filial i vedkommende medlemsstat. 

2.  Dersom en medlemsstat krever at et tredjestatsforetak som har til hensikt å tilby investeringstjenester eller utøve 

investeringsvirksomhet med eller uten tilknyttede tjenester på dens territorium, oppretter en filial, skal filialen innhente 

forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten i samsvar med følgende vilkår: 

a)  De tjenestene som tredjestatsforetaket søker om tillatelse til å yte, er underlagt tillatelse og tilsyn i den tredjestaten der 

foretaket er etablert og det anmodende foretaket har behørig tillatelse, og vedkommende myndighet tar behørig hensyn til 

enhver FATF-anbefaling som gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

b)  Det er innført samarbeidsordninger, herunder bestemmelser om utveksling av opplysninger med sikte på å bevare 

markedets integritet og verne investorer, mellom vedkommende myndigheter i medlemsstaten der filialen skal opprettes, og 

vedkommende tilsynsmyndigheter i tredjestaten der foretaket er etablert. 

c)  Filialen har fri råderett over en tilstrekkelig startkapital. 

d)  En eller flere personer er utpekt som filialens ledelse, og alle disse oppfyller kravet i artikkel 9 nr. 1. 

e)  Den tredjestaten der tredjestatsforetaket er etablert, har undertegnet en avtale med medlemsstaten der filialen skal opprettes, 

som er helt i samsvar med standardene fastsatt i artikkel 26 i OECDs mønsteravtale om beskatning av inntekter og kapital, 

og sikrer effektiv utveksling av opplysninger i skattesaker, herunder eventuelle multilaterale skatteavtaler. 

f)  Foretaket er medlem av en erstatningsordning for investorer som er godkjent eller anerkjent i samsvar med direktiv 

97/9/EF. 

3.  Tredjestatsforetaket nevnt i nr. 1 skal sende sin søknad til vedkommende myndighet i den medlemsstaten som det har til 

hensikt å opprette en filial i. 

Artikkel 40 

Opplysningsplikt 

Et tredjestatsforetak som ønsker å få tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet med eller  uten 

tilknyttede tjenester på en medlemsstats territorium gjennom en filial, skal gi vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten følgende opplysninger: 

a)  Navnet på myndigheten som er ansvarlig for tilsynet med foretaket i den berørte tredjestaten. Dersom flere myndigheter er 

ansvarlige for tilsynet, skal det gis opplysninger om deres respektive ansvarsområder.  
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b)  Alle relevante opplysninger om foretaket (navn, juridisk form, forretningskontor og adresse, medlemmer av ledelses -

organet, relevante aksjeeiere) og en virksomhetsplan som angir hvilke investeringstjenester som skal ytes og/eller hvilken 

investeringsvirksomhet som skal utøves, samt hvilke tilknyttede tjenester som skal ytes, samt filialens organisasjons -

struktur, herunder en beskrivelse av en eventuell utkontraktering av vesentlige driftsfunksjoner til tredjeparter. 

c)  Navnene på personene som utgjør filialens ledelse, og relevante dokumenter som viser at kravene i artikkel 9 nr. 1 er 

oppfylt. 

d)  Opplysninger om den startkapitalen som filialen har fri råderett over. 

Artikkel 41 

Tildeling av tillatelse  

1.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten der tredjestatsforetaket har opprettet eller har til hensikt å opprette sin filial, 

skal gi tillatelse bare dersom vedkommende myndighet er overbevist om at  

a)  vilkårene i artikkel 39 er oppfylt, og 

b)  tredjestatsforetakets filial vil kunne overholde bestemmelsene nevnt i nr. 2. 

Innen seks måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, skal vedkommende myndighet underrette tredjestatsforetaket om 

hvorvidt tillatelse er gitt. 

2.  Den filialen av tredjestatsforetaket som gis tillatelse i henhold til nr. 1, skal oppfylle forpliktelsene som er fastsatt i 

artikkel 16–20, 23, 24, 25 og 27, artikkel 28 nr. 1 og artikkel 30, 31 og 32 i dette direktivet og artikkel 3–26 i forordning (EU) 

nr. 600/2014 samt i bestemmelser vedtatt i henhold til disse artiklene, og skal være underlagt tilsyn av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der tillatelsen ble gitt. 

Medlemsstatene skal ikke pålegge filialen ytterligere krav til organisering og drift av filialen med hensyn til forholdene som 

omfattes av dette direktivet, og skal ikke behandle filialer av tredjestatsforetak gunstigere enn unionsforetak. 

Artikkel 42 

Yting av tjenester på kundens eget initiativ 

Dersom et tredjestatsforetak yter en investeringstjeneste eller utøver investeringsvirksomhet utelukkende på initiativ fra en 

ikke-profesjonell kunde eller profesjonell kunde i henhold til vedlegg II avsnitt II som er etablert eller beliggende i Unionen, 

skal medlemsstatene sikre at kravet om tillatelse i artikkel 39 ikke får anvendelse p å tredjestatsforetakets yting av denne 

tjenesten eller utøvelse av denne virksomheten for denne personen, og heller ikke på en forbindelse som spesifikt er forbundet 

med yting av tjenesten eller utøvelse av virksomheten. Et initiativ fra en slik kunde skal ikke gi tredjestatsforetaket rett til å 

markedsføre nye kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjenester overfor den berørte kunden på annen måte enn 

gjennom filialen, når dette kreves i henhold til nasjonal rett. 

Avsnit t  2  

Ti l bake kal l i ng av ti l l ate l se r 

Artikkel 43 

Tilbakekalling av tillatelser 

Vedkommende myndighet som har gitt tillatelse til et tredjestatsforetak i henhold til artikkel 41, kan tilbakekalle tillatelsen 

dersom dette foretaket  
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a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å yte investerings-

tjenester eller utøve investeringsvirksomhet i de foregående seks månedene, med mindre den berørte medlemsstaten har 

fastsatt bestemmelser om at tillatelsen bortfaller i slike tilfeller, 

b)  har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene tillatelsen ble gitt på, 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene om vilkår for drift av verdipapirforetak 

som er vedtatt i henhold til dette direktivet og får anvendelse på tredjestatsforetak, 

e)  kommer inn under et av de tilfellene der det i nasjonal rett, med hensyn til forhold som ikke omfattes av dette direktivets 

virkeområde, er fastsatt at tillatelsen skal tilbakekalles. 

AVDELING III 

REGULERTE MARKEDER 

Artikkel 44 

Tillatelse og gjeldende lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal gi tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked bare til de systemene som overholder denne 

avdelingen. 

Tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked skal gis bare dersom vedkommende myndighet er overbevist om at både 

markedsoperatøren og det regulerte markedets systemer minst oppfyller kravene fastsatt i denne avdelingen. 

Dersom det regulerte markedet er en juridisk person og forvaltes eller drives av en annen markedsoperatør enn det regulerte 

markedet, skal medlemsstatene fastsette hvordan de ulike forpliktelsene som pålegges markedsoperatøren i henhold til dette 

direktivet, skal fordeles mellom det regulerte markedet og markedsoperatøren. 

Markedsoperatøren skal framlegge alle opplysninger, herunder en virksomhetsplan der det blant annet angis hvilken type 

virksomhet som er planlagt, samt organisasjonsstruktur, som er nødvendige for å overbevise vedkommende myndighet om at 

det regulerte markedet, når den første tillatelsen gis, har truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til denne avdelingen. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at markedsoperatøren utfører oppgaver knyttet til organisering og drift av det regulerte 

markedet under vedkommende myndighets tilsyn. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter regelmessig 

kontrollerer at de regulerte markedene overholder denne avdelingen. De skal også sikre at vedkommende myndigheter 

kontrollerer at regulerte markeder til enhver tid oppfyller vilkårene for den første tillatelsen som fastsatt i denne avdelingen. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at markedsoperatøren har ansvar for å sørge for at det regulerte markedet som vedkommende 

forvalter, oppfyller alle krav i denne avdelingen. 

Medlemsstatene skal også sikre at markedsoperatøren får myndighet til å utøve de rettighetene som i henhold til dette direktivet 

gjelder for det regulerte markedet som vedkommende forvalter. 

4.  Med forbehold for eventuelle relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 596/2014 eller i direktiv 2014/57/EU skal 

handelen som gjennomføres innenfor det regulerte markedets systemer, være underlagt offentlig rett i det regulerte markedets 

hjemstat.  
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5.  Vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen til et regulert marked dersom det  

a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å utøve sin virksomhet 

de foregående seks månedene, med mindre den berørte medlemsstaten har fastsatt bestemmelser om at tillatelsen bortfaller i 

slike tilfeller, 

b)  har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene tillatelsen ble gitt på, 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene som er vedtatt i henhold til dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 600/2014, 

e)  kommer inn under et av de tilfellene der nasjonal rett fastsetter at tillatelsen skal tilbakekalles. 

6.  Enhver tilbakekalling av tillatelse skal meldes til ESMA. 

Artikkel 45 

Krav til en markedsoperatørs ledelsesorgan 

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle medlemmer av en markedsoperatørs ledelsesorgan til enhver tid har tilstrekkelig god 

vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å utføre sine oppgaver. Ledelsesorganets overordnede 

sammensetning skal avspeile et tilstrekkelig vidt spekter av erfaringer. 

2.  Medlemmene av ledelsesorganet skal særlig oppfy lle følgende krav: 

a)  Alle medlemmer av ledelsesorganet skal sette av tilstrekkelig tid til å utøve sine funksjoner for markedsoperatøren. Når det 

gjelder antall funksjoner i ledelsesorganer som et medlem kan inneha samtidig i ett rettssubjekt, skal det t as hensyn til 

omstendighetene i det enkelte tilfellet og arten, omfanget og kompleksiteten av markedsoperatørens virksomhet. 

Med mindre de representerer medlemsstaten, skal medlemmer av ledelsesorganet til markedsoperatører som er betydelige ut 

fra sin størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, inneha bare en av følgende 

kombinasjoner av funksjoner i ledelsesorganet samtidig: 

i)  Én funksjon i ledelsesorganet med ledelsesansvar kombinert med to funksjoner i ledelsesorganet uten ledelsesansvar. 

ii)  Fire funksjoner i ledelsesorganet uten ledelsesansvar. 

Funksjoner i ledelsesorganet med eller uten ledelsesansvar innenfor samme konsern eller i foretak der markedsoperatøren 

eier en kvalifiserende eierandel, skal anses som én funksjon i ledelsesorganet. 

Vedkommende myndigheter kan gi medlemmer av ledelsesorganet tillatelse til å inneha ytterligere én funksjon i ledelses-

organet uten ledelsesansvar. Vedkommende myndigheter skal regelmessig underrette ESMA om slike tillatelser. 

Funksjoner i ledelsesorganer i organisasjoner som ikke hovedsakelig har kommersielt formål, skal unntas fra begrensningen 

av det antallet funksjoner i ledelsesorganer som et medlem av ledelsesorganet kan inneha.  
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b)  Ledelsesorganet skal ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å kunne forstå markedsoperatørens 

virksomhet, herunder de største risikoene. 

c)  Hvert medlem av ledelsesorganet skal utvise ærlighet, integritet og selvstendig tenkning for effektivt å kunne vurdere og 

utfordre den øverste ledelsens beslutninger dersom det er nødvendig, og effektivt føre tilsyn med og overvåke beslutnings-

takingen. 

3.  Markedsoperatørene skal sette av tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til å introdusere og lære opp 

medlemmene av ledelsesorganet. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at markedsoperatører som er betydelige ut fra sin størrelse og interne organisering samt 

virksomhetens art, omfang og kompleksitet, nedsetter en nominasjonskomité som skal bestå av medlemmer av ledelsesorganet 

som ikke utøver ledelsesfunksjoner for den berørte markedsoperatøren. 

Nominasjonskomiteen skal ha som oppgave å 

a)  finne og, med sikte på ledelsesorganets eller generalforsamlingens godkjenning, anbefale kandidater til ledige stillinger i 

ledelsesorganet. I den forbindelse skal nominasjonskomiteen vurdere balansen av kunnskaper, ferdigheter, mangfold og 

erfaring som finnes i ledelsesorganet. Videre skal komiteen utarbeide en beskrivelse av de oppgavene som den ledige 

stillingen innbefatter, og de kvalifikasjonene som kreves, samt vurdere hvor mye tid som det må forventes å avsette til 

dette. Nominasjonskomiteen skal dessuten fastsette et mål for representasjon av det underrepresenterte kjønnet i 

ledelsesorganet og utarbeide en strategi for hvordan antall representanter for det underrepresenterte kjønn i ledelsesorganet 

kan økes for å nå målet, 

b)  regelmessig og minst én gang i året vurdere ledelsesorganets struktur, størrelse, sammensetning og ytelse og gi 

ledelsesorganet anbefalinger om endringer, 

c)  regelmessig og minst én gang i året vurdere kunnskaper, ferdigheter og erfaringer hos de enkelte medlemmene av ledelses-

organet og i ledelsesorganet som helhet, og rapportere dette til ledelsesorganet, 

d)  regelmessig gjennomgå ledelsesorganets strategi for utvelging og utnevning av den øverste ledelsen og gi anbefalinger til 

ledelsesorganet. 

Nominasjonskomiteen skal når den utfører sine oppgaver, i størst mulig utstrekning og løpende ta hensyn til behovet for å sikre 

at ledelsesorganets beslutningstaking ikke domineres av én enkelt person eller av en liten gruppe av personer på en måte som 

kan skade markedsoperatørens overordnede interesser. 

Ved utførelsen av sine oppgaver skal nominasjonskomiteen kunne benytte alle former for ressurser som den anser 

hensiktsmessige, herunder ekstern rådgivning. 

Dersom ledelsesorganet i henhold til nasjonal rett ikke har myndighet til å velge ut eller utnevne sine medlemmer, får dette 

nummeret ikke anvendelse. 

5.  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal kreve at markedsoperatørene og deres respektive nominasjons-

komiteer sikrer et vidt spekter av egenskaper og ferdigheter når de rekrutterer medlemmer til ledelsesorganet, og for det 

formålet innfører en politikk som fremmer mangfold i ledelsesorganet.  
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6.  Medlemsstatene skal sikre at en markedsoperatørs ledelsesorgan fastsetter og fører tilsyn med gjennomføringen av de 

styringsordningene som skal sikre effektiv og fornuftig ledelse av en organisasjon, herunder fordeling av oppgaver i 

organisasjonen og forebygging av interessekonflikter, på en måte som fremmer markedets integritet. 

Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet overvåker og regelmessig vurderer hvor effektive markedsoperatørens 

styringsordninger er, og treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler. 

Medlemmene av ledelsesorganet skal ha tilstrekkelig tilgang til opplysninger og dokumenter som de trenger for å føre tilsyn 

med og overvåke ledelsens beslutningstaking. 

7.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse dersom den ikke er overbevist om at medlemmene av markeds-

operatørens ledelsesorgan har tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer og setter av 

tilstrekkelig tid til å utøve sine funksjoner, eller dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at markeds-

operatørens ledelsesorgan kan være til skade for en effektiv, sunn og forsvarlig ledelse av foretaket og hindre at det tas 

tilstrekkelig hensyn til markedets integritet. 

Medlemsstatene skal i forbindelse med utstedelsen av tillatelse t il et regulert marked sikre at den eller de personene som i 

praksis leder virksomheten og driften til et allerede godkjent regulert marked i samsvar med dette direktivet, anses for å 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. 

8.  Medlemsstatene skal kreve at markedsoperatøren underretter vedkommende myndighet om identiteten til alle medlemmer 

av dens ledelsesorgan og om eventuelle endringer av sammensetningen, og samtidig framlegger alle opplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om markedsoperatøren overholder nr. 1–5. 

9.  ESMA skal utstede retningslinjer for følgende: 

a)  Begrepet tilstrekkelig tid som et medlem av ledelsesorganet skal sette av for å utføre sine oppgaver, sett i forhold til 

omstendighetene i det enkelte tilfellet og arten, omfanget og kompleksiteten av markedsoperatørens virksomhet. 

b)  Begrepet tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer i ledelsesorganet som nevnt i nr. 2 bokstav b). 

c)  Begrepet ærlighet, integritet og selvstendig tenkning som et medlem av ledelsesorganet skal utvise, som nevnt i nr. 2 

bokstav c). 

d)  Begrepet tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser som avsettes til å introdusere og lære opp medlemmene av 

ledelsesorganet, som nevnt i nr. 3. 

e)  Begrepet mangfold som det skal tas hensyn til ved utvelging av medlemmer til ledelsesorganet, som nevnt i nr. 5. 

ESMA skal utstede disse retningslinjene innen 3. januar 2016. 

Artikkel 46 

Krav til personer som øver betydelig innflytelse på forvaltningen av det regulerte markedet  

1.  Medlemsstatene skal kreve at personer som har mulighet til direkte eller indirekte å øve betydelig innflytelse på 

forvaltningen av det regulerte markedet, er egnede.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at det regulerte markedets markedsoperatør 

a)  gir vedkommende myndighet, og offentliggjør, opplysninger om det regulerte markedets og/eller markedsoperatørens 

eierskap, og særlig om identiteten til og omfanget av interessene til eventuelle parter som har mulighet til å øve betydelig 

innflytelse på forvaltningen, 

b)  underretter vedkommende myndighet om, og offentliggjør, enhver overdragelse av eiendomsrett som fører til endring av 

identiteten til personene som øver betydelig innflytelse på driften av det regulerte markedet. 

3.  Vedkommende myndighet skal nekte å godkjenne foreslåtte endringer i de interessene som kontrollerer det regulerte 

markedet og/eller markedsoperatøren, dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at de vil kunne utgjøre en 

fare for en sunn og forsvarlig forvaltning av det regulerte markedet. 

Artikkel 47 

Organisatoriske krav 

1.  Medlemsstatene skal kreve at det regulerte markedet 

a)  har innført ordninger for klart å kunne identifisere og håndtere mulige negative følger for driften av det regulerte markedet , 

eller for dets medlemmer eller deltakere, av eventuelle interessekonflikter mellom på den ene side interessene til det 

regulerte markedet, dets eiere eller dets markedsoperatør, og på den annen side det regulerte markedets gode virkemåte, og 

særlig der slike interessekonflikter kan være skadelige for utøvelsen av noen av funksjonene som er delegert til det regulerte 

markedet av vedkommende myndighet, 

b)  er tilstrekkelig utstyrt til å styre risikoene fasiliteten utsettes for, innfører egnede ordninger og systemer for å identifisere 

alle vesentlige risikoer for driften, og har effektive tiltak for å redusere slike risikoer, 

c)  har ordninger for forsvarlig forvaltning av systemets tekniske drift, herunder effektive beredskapsordninger for håndtering 

av risikoen ved systemavbrudd, 

d)  har oversiktlige og faste regler og prosedyrer for rettferdig og ordnet handel samt fastsetter objektive kriterier for effektiv 

utførelse av ordrer, 

e)  har effektive ordninger for å legge til rette for en effektiv og rettidig avslutning av transaksjoner som gjennomføres innenfor 

dets systemer, 

f)  på det tidspunktet tillatelsen gis, og deretter fortløpende, har til rådighet tilstrekkelige økonomiske ressurser for å legge til 

rette for markedets ordnede virkemåte, idet det tas hensyn til arten og omfanget av transaksjonene som gjennomføres på 

markedet, og til arten og omfanget av risikoene markedet utsettes for. 

2.  Medlemsstatene skal ikke tillate at markedsoperatører utfører kundeordrer mot egenbeholdningen eller anvender 

prinsipalmatchingshandel på noen av de regulerte markedene der de utøver virksomhet. 

Artikkel 48 

Systemers robusthet, automatiske handelssperrer og elektronisk handel  

1.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked har innført effektive systemer, framgangsmåter og ordninger for å sikre 

at dets handelssystemer er robuste, har tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere toppbelastning med hensyn til ordre- og 

meldingsvolum, kan sikre ordnet handel ved alvorlig markedsstress, er testet fullt ut for å sikre at slike vilkår er oppfylt,  og er 

omfattet av effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet for å sikre kontinuitet i markedets tjenester ved en eventuell svikt i 

sine handelssystemer.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked har følgende: 

a)  Skriftlige avtaler med alle verdipapirforetak som følger en prisstillingsstrategi på det regulerte markedet. 

b)  Ordninger for å sikre at et tilstrekkelig antall verdipapirforetak deltar i slike avtaler som krever at de gir bindende prist ilbud 

til konkurransedyktige priser, slik at markedet på en regelmessig og forutsigbar måte tilføres likviditet, dersom et slikt krav 

er hensiktsmessig ut fra arten og omfanget av handelen på dette regulerte markedet. 

3.  Den skriftlige avtalen nevnt i nr. 2 skal minst fastsette følgende: 

a)  Verdipapirforetakets forpliktelser i forbindelse med tilførsel av likviditet, og dersom det er relevant, eventuelle forpliktelser 

som følge av at det deltar i ordningen nevnt i nr. 2 bokstav b). 

b)  Eventuelle insitamenter i form av rabatter eller annet som det regulerte markedet tilbyr et verdipapirforetak for å tilføre 

markedet likviditet på en regelmessig og forutsigbar måte, og, dersom det er relevant, eventuelle andre rettigheter som 

tilkommer verdipapirforetaket som følge av at det deltar i ordningen nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Det regulerte markedet skal kontrollere og håndheve verdipapirforetaks oppfyllelse av kravene i slike bindende skriftlige 

avtaler. Det regulerte markedet skal underrette vedkommende myndighet om innholdet i den bindende skriftlige avtalen og skal 

på anmodning gi vedkommende myndighet alle ytterligere opplysninger som er nødvendige for å overbevise vedkommende 

myndighet om at det regulerte markedet overholder dette nummeret. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked har innført effektive systemer, framgangsmåter og ordninger for å avvise 

ordrer som overskrider forhåndsfastsatte mengde- og pristerskler, eller er åpenbart feilaktige. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked midlertidig kan stanse eller begrense handelen dersom det i et kort 

tidsrom er en betydelig prisbevegelse for et finansielt instrument på dette markedet eller et tilknyttet marked, og at det i 

unntakstilfeller kan annullere, endre eller korrigere enhver transaksjon. Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked sikrer 

at parametrene for å stanse handelen er tilstrekkelig kalibrerte på en måte som tar hensyn til likviditeten innenfor forskjellige 

eiendelsklasser og -underklasser, markedsmodellens art og typer av brukere, og er tilstrekkelige til å unngå betydelige 

forstyrrelser i en ordnet handel. 

Medlemsstatene skal sikre at et regulert marked rapporterer parametrene for å stanse handelen og eventuelle vesentlige 

endringer av disse parametrene til vedkommende myndighet på en ensartet og sammenlignbar måte, og at vedkommende 

myndighet deretter rapporterer dem til ESMA. Medlemsstatene skal kreve at dersom et regulert marked som er avgjørende for 

likviditeten til det finansielle instrumentet, stanser handelen i en medlemsstat, skal denne handelsplassen ha innført de 

systemene og framgangsmåtene som er nødvendige for å sikre at vedkommende myndigheter underrettes, slik at de kan 

samordne en markedsomfattende reaksjon og fastslå om det er hensiktsmessig å stanse handelen på andre handelsplasser der det 

finansielle instrumentet handles, til handelen gjenopptas på det opprinnelige markedet. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked har innført effektive systemer, framgangsmåter og ordninger, herunder 

krav om at medlemmer eller deltakere skal foreta egnet testing av algoritmer og skape miljøer som letter slik testing, for å sikre 

at algoritmebaserte handelssystemer ikke kan skape eller bidra til uordnede handelsvilkår på markedet, og for å håndtere 

eventuelle uordnede handelsvilkår som kan oppstå som følge av slike algoritmebaserte handelssystemer, herunder systemer som 

begrenser andelen av ikke-utførte ordrer i forhold til transaksjonene som kan gjennomføres i systemet av et medlem eller en 

deltaker, slik at det blir mulig å bremse ordrestrømmen dersom det er en risiko for at grensen for systemkapasiteten nås, og slik 

at den minste tillatte kursendringen som kan anvendes på markedet, begrenses og håndheves. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked som tillater direkte elektronisk tilgang, har innført effektive systemer, 

framgangsmåter og ordninger for å sikre at medlemmer eller deltakere tillates å yte slike tjenester bare dersom de er 

verdipapirforetak med tillatelse i henhold til dette direktivet eller kredittinstitusjoner med tillatelse i henhold til direktiv 

2013/36/EU, at egnede kriterier er fastsatt og anvendes med hensyn til egnetheten til personer som kan få slik tilgang, og at  

medlemmet eller deltakeren beholder ansvaret for ordrer og handler utført ved hjelp av tjenesten i samsvar med kravene i dette 

direktivet.  
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Medlemsstatene skal også kreve at det regulerte markedet fastsetter egnede standarder for risikokontroller og terskler for handel 

gjennom slik tilgang, og at det kan skille ut og ved behov stanse ordrer eller handel som ut føres av en person som benytter 

direkte elektronisk tilgang atskilt fra andre ordrer eller annen handel som utføres av medlemmet eller deltakeren. 

Det regulerte markedet skal ha innført ordninger for å innstille eller avslutte direkte elektronisk tilgang som et medlem eller en 

deltaker gir en kunde, dersom dette nummeret ikke overholdes. 

8.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked sikrer at dets regler for samlokaliseringstjenester er gjennomsiktige, 

rettferdige og ikke-diskriminerende. 

9.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked sikrer at dets gebyrstrukturer, herunder gebyrer for utførelse, tilleggs-

gebyrer og eventuelle rabatter, er gjennomsiktige, rettferdige og ikke-diskriminerende, og at de ikke skaper insitament til å 

plassere, endre eller annullere ordrer eller til å gjennomføre transaksjoner på en måte som bidrar til uordnede handelsvilkår eller 

markedsmisbruk. Medlemsstatene skal særlig stille krav om at et regulert marked innfører krav til prisstilling i enkelte aksjer 

eller en passende kurv av aksjer, i bytte mot eventuelle rabatter som gis. 

Medlemsstatene skal tillate at et regulert marked tilpasser sine gebyrer for annullerte ordrer til den tiden ordren ble opprettholdt, 

og tilpasser gebyrene til det enkelte finansielle instrumentet som de anvendes på. 

Medlemsstatene kan tillate et regulert marked å pålegge et høyere gebyr for plassering av en ordre som senere annulleres, enn 

for en ordre som gjennomføres, og å pålegge et høyere gebyr for deltakere som plasserer en høy andel av annullerte ordrer i 

forhold til andelen av utførte ordrer, samt for deltakere som anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, med sikte på 

å gjenspeile tilleggsbyrden på systemkapasiteten. 

10.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked ved hjelp av merking fra medlemmers eller deltakeres side, kan 

identifisere ordrer som genereres gjennom algoritmehandel, de forskjellige algoritmene som benyttes for å opprette ordrer, og 

de relevante personene som tar initiativ til disse ordrene. Disse opplysningene skal på anmodning gjøres tilgjengelige for 

vedkommende myndigheter. 

11.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder på anmodning fra vedkommende myndighet i hjemstaten gjør data fra 

ordreboken tilgjengelig for vedkommende myndighet eller gir vedkommende myndighet tilgang til ordreboken slik at den kan 

overvåke handelen. 

12.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere angivelse av 

a)  forpliktelsen til å sikre at regulerte markeders handelssystemer er robuste og har t ilstrekkelig kapasitet, 

b)  forholdet nevnt i nr. 6, idet det tas hensyn til faktorer som for eksempel verdien av ikke-utførte ordrer i forhold til verdien 

av gjennomførte transaksjoner, 

c)  kontrollene som gjelder direkte elektronisk tilgang, på en måte som sikrer at kontrollene som foretas av sponset tilgang, 

minst tilsvarer dem som foretas i forbindelse med direkte markedsadgang, 

d)  forpliktelsen til å sikre at samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer er rettferdige og ikke-diskriminerende, og at 

gebyrstrukturer ikke stimulerer til uordnede handelsvilkår eller markedsmisbruk,  
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e)  fastsettelsen av når et regulert marked er avgjørende for likviditeten til det finansielle instrumentet, 

f)  kravene for å sikre at prisstillingsordninger er rettferdige og ikke-diskriminerende og for å fastsette minstekrav til 

prisstilling som regulerte markeder skal oppfylle når de utformer en prisstillingsordning, og vilkårene for når kravet om 

innføring av en prisstillingsordning ikke er hensiktsmessige, idet det tas hensyn til arten og omfanget av handelen på det 

regulerte markedet, herunder hvorvidt det regulerte markedet muliggjør eller tillater algoritmehandel gjennom sine 

systemer, 

g)  kravene om å sikre tilstrekkelig testing av algoritmer for å sikre at algoritmebaserte handelssystemer, herunder systemer for 

høyfrekvent algoritmehandel, ikke kan skape eller bidra til uordnede handelsvilkår på markedet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

13.  ESMA skal innen 3. januar 2016 utarbeide retningslinjer for egnet kalibrering av handelsstans i henhold til nr. 5, idet det 

tas hensyn til faktorene omhandlet i nevnte nummer. 

Artikkel 49 

Minste tillatte kursendringer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder anvender ordninger med minste tillatte kursendringer for aksjer, 

depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter samt for ethvert annet finansielt 

instrument som det utarbeides tekniske reguleringsstandarder for i samsvar med nr. 4. 

2.  Ordningene med minste tillatte kursendringer nevnt i nr. 1 skal 

a)  kalibreres slik at de gjenspeiler det finansielle instrumentets likviditetsprofil på forskjellige markeder og gjennomsnittlig 

kjøps-salgskurs-differanse, idet det tas hensyn til at det er ønskelig å oppnå rimelig stabile priser uten unødig å begrense en 

ytterligere reduksjon av differansen, 

b)  på en egnet måte tilpasse den minste tillatte kursendringen til hvert finansielt instrument. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette minste tillatte kursendringer eller ordninger 

med minste tillatte kursendringer for spesifikke aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finans ielle 

instrumenter når det er nødvendig for å sikre markedenes ordnede virkemåte i samsvar med faktorene nevnt i nr. 2, samt de 

finansielle instrumentenes pris, differanser og likviditetsdybde. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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4.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette minste tillatte kursendringer eller ordninger 

med minste tillatte kursendringer for bestemte finansielle instrumenter som ikke er omhandlet i nr. 3, når dette er nødvendig for 

å sikre markedenes ordnede virkemåte i samsvar med kravene i nr. 2, og de finansielle instrumentenes pris, differanser og 

likviditetsdybde. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 50 

Synkronisering av klokker 

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle handelsplasser og deres medlemmer eller deltakere synkroniserer klokkene de bruker 

for å registrere dato og tidspunkt for alle hendelser som skal rapporteres. 

2.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nøyaktighetsgraden for synkroniseringen av 

klokkene i samsvar med internasjonale standarder. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 51 

Opptak av finansielle instrumenter til handel  

1.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder har klare og oversiktlige regler for opptak av finansielle instrumenter til 

handel. 

Reglene skal sikre at alle finansielle instrumenter som opptas til handel på et regulert marked, kan handles på en rettferdig, 

ordnet og effektiv måte og, når det gjelder omsettelige verdipapirer, kan omsettes fritt. 

2.  For derivater skal reglene nevnt i nr. 1 særlig sikre at utformingen av derivatkontrakten muliggjør en velordnet 

prisdannelse og effektive oppgjørsvilkår. 

3.  I tillegg til forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 skal medlemsstatene kreve at det regulerte markedet innfører og 

opprettholder effektive ordninger for å kontrollere at utstedere av omsettelige verdipapirer som opptas til handel på det 

regulerte markedet, oppfyller sine forpliktelser i henhold til unionsretten med hensyn til krav til offentliggjøring innledningsvis, 

fortløpende eller i særlige tilfeller. 

Medlemsstatene skal sikre at det regulerte markedet innfører ordninger som gjør det lettere for dets medlemmer eller deltakere å 

få tilgang til opplysninger som er offentliggjort i henhold til unionsretten. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at regulerte markeder har innført nødvendige ordninger for regelmessig å kontrollere at de 

finansielle instrumentene de opptar til handel, oppfyller opptakskravene.  
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5.  Et omsettelig verdipapir som er opptatt til handel på et regulert marked, kan deretter opptas til handel på andre regulerte 

markeder, selv uten utstederens samtykke, i samsvar med de relevante bestemmelsene i direktiv 2003/71/EF. Det regulerte 

markedet skal underrette utstederen om at utstederens verdipapirer handles på dette regulerte markedet. Utstederen skal ikke 

pålegges noen plikt til å gi opplysninger som kreves i henhold til nr. 3, direkte til et regulert marked som har opptatt utstederens 

verdipapirer til handel uten dennes samtykke. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

a)  angi særtrekk ved ulike klasser av finansielle instrumenter som det regulerte markedet skal ta hensyn til når det vurderer om 

et finansielt instrument er utstedt på en måte som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 annet ledd for opptak til handel i de 

ulike markedssegmentene som det regulerte markedet driver, 

b)  tydeliggjøre ordningene som det regulerte markedet må innføre for å kunne anses for å ha oppfylt sin forpliktelse til å 

kontrollere at utstederen av et omsettelig verdipapir oppfyller sine forpliktelser i henhold til unionsretten med hensyn til 

offentliggjøring innledningsvis, fortløpende eller i særlige tilfeller, 

c)  tydeliggjøre ordningene som det regulerte markedet skal innføre i henhold til nr. 3 for å gjøre det lettere for sine 

medlemmer eller deltakere å få tilgang til opplysninger som er offentliggjort på vilkår som fastsatt i unionsretten. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 52 

Suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handel på et regulert marked 

1.  Uten at det berører vedkommende myndighets rett i henhold til artikkel 69 nr. 2 til å kreve at et finansielt instrument 

suspenderes eller fjernes fra handel, kan en markedsoperatør suspendere eller fjerne fra handel et finansielt instrument som ikke 

lenger oppfyller reglene for det regulerte markedet, med mindre det er sannsynlig at slik suspensjon eller fjerning vil kunne 

være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede virkemåte. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at en markedsoperatør som suspenderer eller fjerner et finansielt instrument fra handel, gjør 

det samme med derivater nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle 

instrumentet, når dette er nødvendig for å nå målene for suspensjonen eller fjerningen av det underliggende finansielle 

instrumentet. Markedsoperatøren skal offentliggjøre sin beslutning om å suspendere eller fjerne det finansielle instrumentet og 

eventuelle tilknyttede derivater fra handel, og skal underrette vedkommende myndighet om de relevante beslutningene. 

Vedkommende myndighet i den jurisdiksjonen der suspensjonen eller fjerningen fant sted, skal kreve at andre regulerte 

markeder, MHF-er, OHF-er og systematiske internaliserere som omfattes av dens jurisdiksjon, og som handler med det samme 

finansielle instrumentet eller derivatene nevnt i avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til dette direktivet, som er relatert eller knyttet til 

det finansielle instrumentet, også suspenderer eller fjerner dette finansielle instrumentet eller disse derivatene fra handel, når 

suspensjonen eller fjerningen skyldes mistanke om markedsmisbruk, et overtakelsestilbud eller manglende offentliggjøring av 

innsideinformasjon om utstederen eller det finansielle instrumentet i strid med artikkel 7 og 17 i forordning (EU) nr. 596/2014, 

med mindre slik suspensjon eller fjerning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede 

virkemåte. 

Hver av de underrettede vedkommende myndighetene skal underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin 

beslutning, herunder en forklaring dersom det ble besluttet ikke å suspendere eller fjerne fra handel det finansielle instrumentet 

eller derivatene nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle instrumentet.  
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Vedkommende myndighet skal umiddelbart offentliggjøre en slik beslutning og underrette ESMA og vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene om den. 

De underrettede vedkommende myndighetene i de andre medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder, andre MHF-er, 

andre OHF-er og systematiske internaliserere som omfattes av deres jurisdiksjon, og som handler med det samme finansielle 

instrumentet eller derivatene nevnt i avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til dette direktivet, som er relatert eller knyttet til det aktuelle 

finansielle instrumentet, også suspenderer eller fjerner dette finansielle instrumentet eller disse derivatene fra handel, når 

suspensjonen eller fjerningen skyldes mistanke om markedsmisbruk, et overtakelsestilbud eller manglende offentliggjøring av 

innsideinformasjon om utstederen eller det finansielle instrumentet i strid med artikkel 7 og 17 i forordning (EU) nr. 596/2014, 

med mindre slik suspensjon eller fjerning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede 

virkemåte. 

Dette nummeret får også anvendelse når suspensjonen av handelen med et finansielt instrument eller derivatene nevnt i vedlegg 

I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det aktuelle finansielle instrumentet, oppheves. 

Framgangsmåten for underretning i dette nummeret får også anvendelse i tilfeller der beslutningen om å suspendere eller fjerne 

fra handel et finansielt instrument eller derivatene nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 4–10 som er relatert eller knyttet til det 

aktuelle finansielle instrumentet, treffes av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav m) og n). 

For å sikre at forpliktelsen til å suspendere eller fjerne slike derivater fra handel anvendes på en forholdsmessig måte, skal 

ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som nærmere angir de tilfellene der forbindelsen mellom et derivat, 

som er relatert eller knyttet til et finansielt instrument som suspenderes eller fjernes fra handel, og det opprinnelige finansielle 

instrumentet innebærer at derivatet også skal suspenderes eller fjernes fra handel for å nå målet for suspensjonen eller 

fjerningen av det underliggende finansielle instrumentet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med art ikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette formatet og tidspunktene for 

oversendingen og offentliggjøringene nevnt i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å fastsette listen med 

omstendigheter som innebærer betydelig skade for investorenes interesser og den ordnede virkemåten på markedet nevnt i nr. 1 

og 2. 

Artikkel 53 

Tilgang til et regulert marked 

1.  Medlemsstatene skal kreve at et regulert marked innfører, gjennomfører og opprettholder gjennomsiktige og ikke-

diskriminerende regler som bygger på objektive kriterier, for tilgang til eller medlemskap i det regulerte markedet.  
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2.  Reglene nevnt i nr. 1 skal angi hvilke forpliktelser medlemmene eller deltakerne har som følge av 

a)  opprettelse og drift av det regulerte markedet, 

b)  reglene for transaksjoner på markedet, 

c)  faglige krav som stilles til personalet i verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner som utøver virksomhet på markedet, 

d)  vilkårene som er fastsatt for andre medlemmer eller deltakere enn verdipapirforetak og kredittinstitusjoner i henhold til 

nr. 3, 

e)  regler og prosedyrer for clearing og oppgjør av transaksjoner gjennomført på det regulerte markedet. 

3.  Tilgang som medlemmer eller deltakere på regulerte markeder kan gis til verdipapirforetak, kredittinstitusjoner som har 

tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, og andre personer som 

a)  har tilstrekkelig god vandel, 

b)  har tilstrekkelig evne, kompetanse og erfaring til å drive handel, 

c)  har egnede organisatoriske ordninger dersom det er relevant, 

d)  har tilstrekkelige midler til å utføre sin oppgave, idet det tas hensyn til de ulike finansieringsordningene som det regulerte 

markedet kan ha innført for å garantere riktig oppgjør av transaksjoner. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at medlemmer og deltakere ikke har plikt til å anvende forpliktelsene omhandlet i artikkel 24, 

25, 27 og 28 overfor hverandre med hensyn til transaksjoner som gjennomføres på et regulert marked. Et regulert markeds 

medlemmer eller deltakere skal imidlertid anvende forpliktelsene omhandlet i artikkel 24, 25, 27 og 28 overfor sine kunder når 

de på vegne av kundene utfører deres ordrer på et regulert marked. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at reglene for tilgang til eller medlemskap eller deltakelse i det regulerte markedet gjør det 

mulig for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner å delta, direkte eller på avstand. 

6.  Medlemsstatene skal uten ytterligere rettslige eller administrative krav tillate at regulerte markeder fra andre medlems-

stater innfører egnede ordninger på sitt territorium slik at det blir lettere å få tilgang til og handle på disse markedene for 

fjernmedlemmer eller -deltakere etablert på deres territorium. 

Det regulerte markedet skal underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om hvilken medlemsstat det har til hensikt å 

innføre slike ordninger i. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned oversende disse opplysningene til den 

medlemsstaten det regulerte markedet har til hensikt å innføre slike ordninger i. ESMA kan anmode om tilgang til disse 

opplysningene etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Vedkommende myndighet i det regulerte markedets hjemstat skal på anmodning fra vedkommende myndighet i vertsstaten, og 

uten unødig opphold, meddele identiteten til de av det regulerte markedets medlemmer eller deltakere som er etablert i 

vedkommende medlemsstat. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at markedsoperatøren regelmessig oversender listen over det regulerte markedets medlemmer 

eller deltakere til vedkommende myndighet for det regulerte markedet. 

Artikkel 54 

Kontroll med overholdelsen av reglene for det regulerte markedet og andre rettslige forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder innfører og opprettholder effektive ordninger og prosedyrer, herunder 

nødvendige midler, for regelmessig å kontrollere at medlemmene eller deltakerne overholder reglene for dem. Regulerte 

markeder skal overvåke ordrene som sendes, herunder annullerte ordrer og de transaksjonene som deres medlemmer eller 

deltakere gjennomfører i deres systemer, for å kunne identifisere overtredelse av disse reglene, uordnede handelsvilkår eller en 

handlemåte som kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, eller systemavbrudd i forbindelse 

med et finansielt instrument. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at de regulerte markedenes markedsoperatører umiddelbart underretter sine vedkommende 

myndigheter om vesentlige overtredelser av reglene, uordnede handelsvilkår eller en handlemåte som kan tyde på atferd som er 

forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, eller systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument. 

Vedkommende myndigheter for de regulerte markedene skal oversende opplysningene nevnt i første ledd til ESMA og 

vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene. 

I forbindelse med en handlemåte som kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, skal en 

vedkommende myndighet være overbevist om at en slik atferd forekommer eller har forekommet, før den underretter 

vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene og ESMA. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at markedsoperatøren uten unødig opphold oversender de relevante opplysningene til 

vedkommende myndighet som har ansvar for å etterforske og rettsforfølge markedsmisbruk på det regulerte markedet, og at de 

gir sistnevnte full støtte i etterforskningen og rettsforfølgingen av markedsmisbruk i eller gjennom det regulerte markedets 

systemer. 

4.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å bestemme hvilke 

omstendigheter som utløser et krav om opplysninger som nevnt i nr. 2 i denne artikkelen. 

Artikkel 55 

Bestemmelser om systemer med en sentral motpart, clearing- og oppgjørssystemer 

1.  Med forbehold for avdeling III, IV eller V i forordning (EU) nr. 648/2012 skal medlemsstatene ikke hindre regulerte 

markeder i å inngå egnede avtaler med en sentral motpart eller en clearingsentral og et oppgjørssystem i en annen medlemsstat  

med sikte på clearing og/eller oppgjør av noen eller alle handler som er gjennomført av markedsdeltakere i deres systemer. 

2.  Med forbehold for avdeling III, IV eller V i forordning (EU) nr. 648/2012 kan vedkommende myndighet for et regulert 

marked ikke motsette seg anvendelse av en sentral motpart, clearingsentraler og/eller oppgjørssystemer i en annen medlemsstat , 

unntatt i tilfeller der dette har vist seg nødvendig for at nevnte regulerte marked fortsatt skal virke på en ordnet måte, og idet det 

tas hensyn til vilkårene for oppgjørssystemer fastsatt i artikkel 37 nr. 2 i dette direktivet. 

For å unngå unødig dobbeltkontroll skal vedkommende myndighet ta hensyn til den overvåkingen av og det tilsynet med 

clearing- og oppgjørssystemer som allerede foretas av sentralbankene i egenskap av tilsynsmyndigheter for clearing- og 

oppgjørssystemer, eller av andre vedkommende tilsynsmyndigheter med kompetanse for slike systemer.  
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Artikkel 56 

Liste over regulerte markeder 

Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de regulerte markedene som den er hjemstat for, og skal oversende listen til de 

andre medlemsstatene og ESMA. Enhver endring i listen skal oversendes på samme måte. ESMA skal på sitt nettsted 

offentliggjøre og ajourføre en liste over alle regulerte markeder. Listen skal inneholde den entydige koden for identifisering av 

regulerte markeder som ESMA har fastsatt i samsvar med artikkel 65 nr. 6, og som skal anvendes i rapporter i samsvar med 

artikkel 65 nr. 1 bokstav g) og artikkel 65 nr. 2 bokstav g) i dette direktivet samt med artikkel 6, 10 og 26 i forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

AVDELING IV 

PO SISJO NSGRENSER O G KO NTRO LL AV PO SISJO NSHÅNDTERING  SO M GJELDER VAREDERIVATER, O G 

PO SISJO NSRAPPO RTERING 

Artikkel 57 

Posisjonsgrenser og kontroll av posisjonshåndtering som gjelder varederivater 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter i samsvar med den beregningsmetoden som er fastsatt av 

ESMA, fastsetter og anvender posisjonsgrenser for hvor stor nettoposisjon en person til enhver tid kan inneha i et varederivat 

som handles på handelsplasser, og økonomisk likeverdige OTC-kontrakter. Grensene skal fastsettes på grunnlag av alle 

posisjoner som innehas av en person eller på vedkommendes vegne på aggregert konsernnivå, med sikte på å 

a)  hindre markedsmisbruk, 

b)  støtte en velordnet prisdannelse og effektive oppgjørsvilkår, herunder å hindre markedsvridende posisjoner, og særlig å 

sikre konvergens mellom derivatpriser i leveringsmåneden og spotprisene for den underliggende varen, uten at det berører 

prisdannelsen på markedet for den underliggende varen. 

Posisjonsgrenser får ikke anvendelse på posisjoner som innehas av eller på vegne av en ikke-finansiell enhet, og som på en 

objektivt målbar måte kan redusere de risikoene som er direkte knyttet til denne ikke-finansielle enhetens forretnings-

virksomhet. 

2.  Posisjonsgrensene skal angi klare kvantitative terskler for den største størrelsen på en varederivatposisjon som en person 

kan inneha. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette beregningsmetoden som vedkommende 

myndigheter skal anvende for å fastsette posisjonsgrenser for spotmåneden og for andre måneder for fysisk oppgjorte og 

kontant oppgjorte varederivater på grunnlag av det aktuelle derivatets egenskaper. Beregningsmetoden skal ta hensyn til minst 

følgende faktorer: 

a)  Varederivatkontraktenes løpetid. 

b)  Den tilgjengelige mengden av den underliggende varen. 

c)  Det samlede antallet åpne posisjoner i denne kontrakten og i andre finansielle instrumenter med samme underliggende vare. 

d)  Volatiliteten på de relevante markedene, herunder erstatningsderivater og de underliggende varemarkedene. 

e)  Antall markedsdeltakere og deres størrelse.  
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f)  Det underliggende varemarkedets egenskaper, herunder mønstre for produksjon, forbruk og transport til markedet. 

g)  Utviklingen av nye kontrakter. 

ESMA skal ta hensyn til erfaring med posisjonsgrenser fra verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en 

handelsplass, og fra andre jurisdiksjoner. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4.  En vedkommende myndighet skal fastsette grenser for hver enkelt varederivatkontrakt som handles på handelsplasser på 

grunnlag av den beregningsmetoden ESMA har fastsatt i samsvar med nr. 3. Denne posisjonsgrensen skal inkludere økonomisk 

likeverdige OTC-kontrakter. 

En vedkommende myndighet skal gjennomgå posisjonsgrensene ved en vesentlig endring i den tilgjengelige mengden eller 

åpne posisjoner eller en annen vesentlig endring på markedet, på grunnlag av sin fastsettelse av tilgjengelig mengde og åpne 

posisjoner, og skal endre posisjonsgrensene i samsvar med beregningsmetoden som er utviklet av ESMA. 

5.  Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om de nøyaktige posisjonsgrensene som de har til hensikt å fastsette i 

samsvar med beregningsmetoden som ESMA har fastsatt i henhold til nr. 3. Innen to måneder etter at underretningen er mottatt,  

skal ESMA avgi en uttalelse til den berørte vedkommende myndigheten med en vurdering av i hvilken grad posisjonsgrensene 

er forenlige med målene i nr. 1 og med beregningsmetoden som ESMA har fastsatt i henhold til nr. 3. ESMA skal offentliggjøre 

disse opplysningene på sitt nettsted. Den berørte vedkommende myndigheten skal endre posisjonsgrensene i samsvar ESMAs 

uttalelse eller gi ESMA en begrunnelse for at endringen anses å være unødvendig. Dersom en vedkommende myndighet 

pålegger grenser som er i strid med en uttalelse fra ESMA, skal den umiddelbart offentliggjøre en melding om dette på sitt 

nettsted, med en fullstendig begrunnelse for at den gjør dette. 

Dersom ESMA fastslår at en posisjonsgrense ikke er i samsvar med beregningsmetoden i nr. 3, skal den treffe tiltak i samsvar 

med sin myndighet i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  Dersom samme varederivat handles i betydelig omfang på handelsplasser i mer enn én jurisdiksjon, skal vedkommende 

myndighet for handelsplassen med størst handelsvolum (vedkommende sentrale myndighet) fastsette den felles posisjons -

grensen som skal anvendes på all handel med den aktuelle kontrakten. Vedkommende sentrale myndighet skal rådføre seg med 

vedkommende myndigheter for andre handelsplasser der dette derivatet handles i betydelig omfang, om den felles posisjons -

grensen som skal anvendes, og om eventuelle endringer av denne felles posisjonsgrensen. Dersom vedkommende myndigheter 

ikke er enige, skal de gi en skriftlig, fullstendig og detaljert begrunnelse for at de anser at kravene fastsatt i nr. 1 ikke er oppfylt. 

ESMA skal avgjøre eventuelle tvister som oppstår mellom vedkommende myndigheter, i samsvar med sin myndighet i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Vedkommende myndigheter for handelsplassene der samme varederivat handles, og vedkommende myndigheter for innehavere 

av posisjoner i dette varederivatet, skal opprette samarbeidsordninger, herunder gjensidig utveksling av relevante opplysninger 

for å gjøre det mulig å overvåke og håndheve den felles posisjonsgrensen.  
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7.  ESMA skal minst én gang i året kontrollere vedkommende myndigheters gjennomføring av posisjonsgrensene som er 

fastsatt i samsvar med beregningsmetoden som ESMA har fastsatt i henhold til nr. 3. I den forbindelse skal ESMA sikre at en 

felles posisjonsgrense anvendes i praksis på samme kontrakt, uansett hvor den handles i henhold til nr. 6. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en handelsplass der varederivater 

handles, foretar kontroll av posisjonshåndteringen. Denne kontrollen skal minst gi handelsplassen myndighet til 

a)  å overvåke personers åpne posisjoner, 

b)  å få tilgang til opplysninger, herunder all relevant dokumentasjon, fra personer om størrelsen på og formålet med en inngått 

posisjon eller eksponering, og opplysninger om reelle eller underliggende eiere, om eventuelle avtalte ordninger og om 

eventuelle tilknyttede eiendeler eller forpliktelser i det underliggende markedet, 

c)  å kreve at en person midlertidig eller varig, ut fra det som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle, avslutter eller reduserer en 

posisjon, og ensidig treffe egnede tiltak for å sikre at posisjonen avsluttes eller reduseres dersom personen ikke oppfyller 

dette kravet, og 

d)  å kreve, dersom det er relevant, at en person midlertidig tilbakefører likviditet til markedet til avtalt pris og i avtalt omfang i 

den uttrykkelige hensikt å redusere virkningene av en stor eller dominerende posisjon. 

9.  Posisjonsgrensene og kontrollene av posisjonshåndteringen skal være gjennomsiktige og ikke-diskriminerende, angi 

hvordan de anvendes på personer, og ta hensyn til markedsdeltakernes art og sammensetning og til deres bruk av de kontraktene 

som opptas til handel. 

10.  Verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver handelsplassen, skal gi vedkommende myndighet nærmere 

opplysninger om kontrollene av posisjonshåndteringen. 

Vedkommende myndighet skal gi ESMA de samme opplysningene samt nærmere opplysningene om de posisjonsgrensene den 

har fastsatt, og ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en database med sammendrag av posisjonsgrensene og 

kontrollene av posisjonshåndteringen. 

11.  Posisjonsgrensene omhandlet i nr. 1 skal pålegges av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav p). 

12.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  kriterier og metoder for å fastslå om en posisjon kan anses å redusere risikoene som er direkte knyttet til forretnings -

virksomhet, 

b)  metoder for å fastslå når en persons posisjoner skal aggregeres innenfor et konsern, 

c)  kriterier for å fastslå om en OTC-kontrakt er økonomisk likeverdig med den kontrakten som handles på en handelsplass 

som nevnt i nr. 1, på en måte som letter rapporteringen av posisjoner som innehas i likeverdige OTC-kontrakter, til den 

berørte vedkommende myndigheten som fastsatt i artikkel 58 nr. 2,  
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d)  definisjonen av hva som utgjør samme varederivat og betydelig omfang i henhold til nr. 6 i denne artikkelen, 

e)  metoden for aggregering og avregning av OTC- og varederivatposisjoner på en handelsplass for å fastsette nettoposisjonen 

med sikte på å vurdere om grensene overholdes. En slik metode skal fastsette kriterier for å fastslå hvilke posisjoner som 

kan motregnes, og skal ikke gjøre det lettere å bygge opp posisjoner på en måte som er uforenlig med målene fastsatt i nr. 1 

i denne artikkelen, 

f)  framgangsmåten som fastsetter hvordan personer kan søke om unntak i henhold til nr. 1 annet ledd i denne artikkelen, og 

hvordan den berørte vedkommende myndigheten skal godkjenne slike søknader, 

g)  beregningsmetoden for å fastslå hvilken handelsplass som har størst handelsvolum for et varederivat, og hva som utgjør et 

betydelig omfang i henhold til nr. 6 i denne artikkelen. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen skal delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

13.  Vedkommende myndigheter skal ikke pålegge grenser som er strengere enn grensene som vedtas i henhold til nr. 1, 

bortsett fra i unntakstilfeller der de er objektivt begrunnet og forholdsmessige, idet det tas hensyn til det spesifikke markedets 

likviditet og dets ordnede virkemåte. Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre nærmere opplysninger om 

de strengere posisjonsgrensene som de beslutter å pålegge, og som skal være gyldige i en innledende periode på høyst seks 

måneder fra den dagen de offentliggjøres på nettstedet. Anvendelsen av de strengere posisjonsgrensene kan forlenges med 

ytterligere perioder på høyst seks måneder dersom årsakene til begrensningen fortsatt foreligger. Dersom anvendelsen av de 

strengere posisjonsgrensene ikke forlenges etter perioden på seks måneder, skal de automatisk oppheves. 

Dersom vedkommende myndigheter beslutter å innføre strengere posisjonsgrenser, skal de underrette ESMA om dette. 

Underretningen skal inneholde en begrunnelse for de strengere posisjonsgrensene. ESMA skal innen 24 timer avgi uttalelse om 

hvorvidt den anser de strengere posisjonsgrensene som nødvendige i forbindelse med håndteringen av unntakstilfellet. 

Uttalelsen skal offentliggjøres på ESMAs nettsted. 

Dersom en vedkommende myndighet pålegger grenser som er i strid med en uttalelse fra ESMA, skal den umiddelbart 

offentliggjøre en melding om dette på sitt nettsted, med en fullstendig begrunnelse for at den gjør dette. 

14.  Medlemsstatene skal tillate at vedkommende myndigheter utøver sin myndighet til å ilegge sanksjoner i henhold til dette 

direktivet for overtredelser av posisjonsgrenser fastsatt i samsvar med denne artikkelen når det gjelder 

a)  posisjoner som innehas av personer som er etablert eller utøver virksomhet på deres territorium eller i utlandet, og som 

overskrider de grensene for varederivatkontrakter som vedkommende myndighet har fastsatt for kontrakter på handels-

plasser som er etablert eller utøver virksomhet på deres territorium, eller økonomisk likeverdige OTC-kontrakter, 

b)  posisjoner som innehas av personer som er etablert eller utøver virksomhet på deres territorium, og som overskrider de 

grensene for varederivatkontrakter som er fastsatt av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater.  
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Artikkel 58 

Posisjonsrapportering for forskjellige kategorier av posisjonsinnehavere  

1.  Medlemsstatene skal sikre at et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en handelsplass der det handles 

med varederivater eller utslippskvoter eller derivater på slike, 

a)  offentliggjør en ukentlig rapport om de samlede posisjonene som innehas av de forskjellige kategoriene av personer, for de 

forskjellige varederivatene eller utslippskvotene eller derivater på slike som handles på deres handelsplasser, med angivelse 

av antallet av lange og korte posisjoner per kategori, endringer av disse siden forrige rapport, prosent delen av det samlede 

antallet åpne posisjoner for hver kategori, og antallet av personer som innehar en posisjon i hver kategori i samsvar med  

nr. 4, og oversender denne rapporten til vedkommende myndighet og ESMA; ESMA skal deretter foreta en sentralisert 

offentliggjøring av opplysningene i disse rapportene, 

b)  minst hver dag gir vedkommende myndighet en fullstendig oversikt over de posisjonene som innehas av alle personer på 

den aktuelle handelsplassen, herunder medlemmene eller deltakerne og deres kunder. 

Forpliktelsen i bokstav a) får anvendelse bare når både antallet av personer og deres åpne posisjoner overskrider minsteterskler. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetak som handler med varederivater eller utslippskvoter eller derivater på s like 

utenfor en handelsplass, minst hver dag gir vedkommende myndighet for en handelsplass der varederivatene eller utslipps -

kvotene eller derivatene på slike handles, eller vedkommende sentrale myndighet, dersom varederivatene eller utslippskvotene 

eller derivatene på slike handles i betydelig omfang på handelsplasser i mer enn én jurisdiksjon, en fullstendig oversikt over 

sine posisjoner i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike som handles på en handelsplass, og økonomisk likeverdige 

OTC-kontrakter, samt posisjonene som innehas av deres kunder og disse kundenes kunder, til sluttkunden er nådd, i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og eventuelt artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011. 

3.  For å gjøre det mulig å kontrollere overholdelsen av artikkel 57 nr. 1 skal medlemsstatene kreve at medlemmer av eller 

deltakere på regulerte markeder, MHF-er og OHF-ers kunder minst hver dag rapporterer til verdipapirforetaket eller markeds-

operatøren som driver denne handelsplassen, med nærmere opplysninger om sine egne posisjoner som innehas gjennom 

kontrakter som handles på denne handelsplassen, samt om posisjonene som innehas av deres kunder og disse kundenes kunder, 

til sluttkunden er nådd. 

4.  Personer som innehar posisjoner i et varederivat eller utslippskvoter eller derivater på slike, skal klassifiseres av 

verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver denne handelsplassen, i samsvar med arten av deres hovedvirksomhet, 

idet det tas hensyn til eventuell gjeldende godkjenning som enten 

a)  verdipapirforetak eller kredittinstitusjon, 

b)  investeringsfond, enten en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) som definert i direktiv 

2009/65/EF eller en forvalter av et alternativt investeringsfond som definert i direktiv 2011/61/EF, 

c)  andre finansinstitusjoner, herunder forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak som definert i direktiv 2009/138/EF og 

tjenestepensjonsforetak som definert i direktiv 2003/41/EF, 

d)  handelsforetak,  
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e)  når det gjelder utslippskvoter eller derivater på slike, operatører med forpliktelser til overholdelse i henhold til direktiv 

2003/87/EF. 

Rapportene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal angi antallet av lange og korte posisjoner per kategori av personer, eventuelle endringer 

av disse siden forrige rapport, prosentdelen av det samlede antallet åpne posisjoner for hver kategori, og antallet av personer i 

hver kategori. 

I rapportene nevnt i nr. 1 bokstav a) og oversiktene nevnt i nr. 2 skal det skilles mellom 

a)  posisjoner som er identifisert som posisjoner som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene som er direkte knyttet til 

forretningsvirksomhet, og 

b)  andre posisjoner. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette formatet for rapportene nevnt i nr. 1 

bokstav a) og for oversiktene nevnt i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Når det gjelder utslippskvoter eller derivater på slike, skal rapporteringen ikke berøre forpliktelsene til overholdelse i henhold 

til direktiv 2003/87/EF. 

6.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å fastsette tersklene nevnt i 

nr. 1 annet ledd i denne artikkelen, idet det tas hensyn til det samlede antallet åpne posisjoner og deres størrelse samt det  

samlede antallet personer som innehar en posisjon. 

7.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette tiltak med sikte på å kreve at alle 

rapporter nevnt i nr. 1 bokstav a) sendes til ESMA på et fastsatt ukentlig tidspunkt, slik at sistnevnte kan offentliggjøre 

rapportene sentralt. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

AVDELING V 

DATARAPPO RTERINGSTJENESTER 

Avsnit t  1  

Framgangsmå te r for godkje nni ng av l e ve randøre r av datarappo rte ri ngs tje ne ste r  

Artikkel 59 

Vilkår for å gi tillatelse  

1.  Medlemsstatene skal kreve at yting av datarapporteringstjenester som beskrives i vedlegg I avsnitt D, innenfor ordinær 

næring eller virksomhet skal være underlagt forhåndstillatelse i samsvar med dette avsnittet. Slik tillatelse skal gis av 

vedkommende myndighet i hjemstaten utpekt i samsvar med artikkel 67.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene tillate et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en handelsplass, 

å drive rapporteringstjenester for en godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem 

eller en godkjent rapporteringsordning, forutsatt at det på forhånd er fastslått at de overholder denne avdelingen. En slik t jeneste 

skal inkluderes i deres tillatelse. 

3.  Medlemsstatene skal registrere alle leverandører av datarapporteringstjenester. Registeret skal være offentlig tilgjengelig 

og skal inneholde opplysninger om hvilke tjenester som er omfattet av tillatelsen til leverandøren av datarapporteringstjenes ter. 

Det skal ajourføres regelmessig. Alle tillatelser skal meldes til ESMA. 

ESMA skal utarbeide en liste over alle leverandører av datarapporteringstjenester i Unionen. Listen skal inneholde opplysninger 

om hvilke tjenester leverandøren av datarapporteringstjenester har tillatelse til å yte, og skal ajourføres regelmessig. ESMA skal 

offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted. 

Når en vedkommende myndighet har tilbakekalt en tillatelse i samsvar med artikkel 62, skal tilbakekallingen vises på listen i 

fem år. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at leverandører av datarapporteringstjenester yter sine tjenester under vedkommende 

myndighets tilsyn. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter regelmessig kontrollerer at leverandører av 

datarapporteringstjenester overholder denne avdelingen. De skal også sikre at vedkommende myndigheter kontrollerer at 

leverandører av datarapporteringstjenester til enhver tid oppfyller vilkårene for den første tillatelsen som fastsatt i denne 

avdelingen. 

Artikkel 60 

Tillatelsens virkeområde  

1.  Hjemstaten skal sikre at det i tillatelsen angis hvilken datarapporteringstjeneste leverandøren av datarapporteringstjenester 

har tillatelse til å yte. En leverandør av datarapporteringstjenester som ønsker å utvide sin virksomhet til ytterligere 

datarapporteringstjenester, skal søke om utvidet tillatelse. 

2.  Tillatelsen skal være gyldig i hele Unionen og gi en leverandør av datarapporteringstjenester rett til å yte de tjenestene 

som tillatelsen omfatter, i hele Unionen. 

Artikkel 61 

Framgangsmåter for å innvilge og avslå søknader om tillatelse 

1.  Vedkommende myndighet skal ikke gi tillatelse før den er overbevist om at søkeren oppfyller alle vilkår i bestemmelsene 

vedtatt i henhold til dette direktivet. 

2.  Leverandøren av datarapporteringstjenester skal framlegge alle opplysninger, herunder en virksomhetsplan der det blant 

annet angis hvilke typer av tjenester som er planlagt, samt organisasjonsstruktur, som er nødvendige for å overbevise 

vedkommende myndighet om at leverandøren av datarapporteringstjenester, når den første tillatelsen gis, har truffet alle 

nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene i denne avdelingen. 

3.  Søkeren skal innen seks måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes om hvorvidt tillatelse er gitt.  

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  hvilke opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndigheter i henhold til nr. 2, herunder virksomhetsplanen,  
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b)  hvilke opplysninger som skal inngå i underretningene i henhold til artikkel 63 nr. 3. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for underretning eller framlegging av opplysninger fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen og i artikkel 63 nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 62 

Tilbakekalling av tillatelser 

Vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen til en leverandør av datarapporteringstjenester dersom leverandøren 

a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller ikke har ytt noen datarapporte-

ringstjenester i de foregående seks månedene, med mindre den berørte medlemsstaten har fastsatt bestemmelser om at 

tillatelsen bortfaller i slike tilfeller, 

b)  har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene tillatelsen ble gitt på, 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene i dette direktivet eller i forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

Artikkel 63 

Krav til ledelsesorganet for en leverandør av datarapporteringstjenester 

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle medlemmer av ledelsesorganet for en leverandør av datarapporteringstjenester til 

enhver tid har tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer og setter av tilstrekkelig tid til å 

utføre sine oppgaver. 

Ledelsesorganet skal ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å kunne forstå virksomheten til leverandøren av 

datarapporteringstjenester. Hvert medlem av ledelsesorganet skal utvise ærlighet, integritet og selvstendig tenkning for effektivt 

å kunne utfordre den øverste ledelsens beslutninger dersom det er nødvendig, og ved behov effektivt føre tilsyn med og 

overvåke ledelsens beslutningstaking. 

Dersom en markedsoperatør søker om tillatelse til å drive en godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert 

offentliggjøringssystem eller en godkjent rapporteringsordning, og medlemmene av ledelsesorganet for nevnte ordninger eller 

system er de samme som medlemmene av det regulerte markedets ledelsesorgan, skal disse personene anses å oppfylle kravene 

i første ledd.  
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2.  ESMA skal innen 3. januar 2016 utarbeide retningslinjer for vurderingen av egnetheten til medlemmene av ledelses-

organet som beskrevet i nr. 1, idet det tas hensyn til deres forskjellige roller og funksjoner og til behovet for å unngå 

interessekonflikter mellom medlemmer av ledelsesorganet og brukerne av den godkjente offentliggjøringsordningen, 

leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem eller den godkjente rapporteringsordningen. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at leverandøren av datarapporteringstjenester underretter vedkommende myndighet om alle 

medlemmer av sitt ledelsesorgan og om eventuelle endringer av sammensetningen, og samtidig framlegger alle opplysninger 

som er nødvendige for å vurdere om enheten overholder nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet for en leverandør av datarapporteringstjenester fastsetter og fører tilsyn med 

gjennomføringen av de styringsordningene som skal sikre effektiv og fornuftig ledelse av en organisasjon, herunder fordeling 

av oppgaver i organisasjonen og forebygging av interessekonflikter, på en måte som fremmer markedets integrit et og kundenes 

interesser. 

5.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse dersom den ikke er overbevist om at den eller de personene som i 

praksis skal lede virksomheten til leverandøren av datarapporteringstjenester, har tilstrekkelig god vandel, eller dersom det 

foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at de foreslåtte endringene i leverandørens ledelse vil kunne være til skade 

for en sunn og forsvarlig ledelse av foretaket og hindre at det tas tilstrekkelig hensyn til kundenes interesser og markedets 

integritet. 

Avsnit t  2  

Vi l kår for godkje nte  offe ntl i ggjøri ngso r dni n ge r  

Artikkel 64 

Organisatoriske krav 

1.  Hjemstaten skal kreve at en godkjent offentliggjøringsordning har innført egnede retningslinjer og ordninger for å 

offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til artikkel 20 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014 så nær sanntid som 

teknisk mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår. Opplysningene skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter 

at den godkjente offentliggjøringsordningen har offentliggjort dem. Hjemstaten skal kreve at den godkjente offentliggjørings-

ordningen kan spre slike opplysninger effektivt og konsekvent og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysningene, på et 

ikke-diskriminerende grunnlag og i et format som letter konsolideringen av opplysningene med tilsvarende opplysninger fra 

andre kilder. 

2.  Opplysningene som offentliggjøres av en godkjent offentliggjøringsordning i samsvar med nr. 1, skal omfatte minst 

følgende opplysninger: 

a)  Det finansielle instrumentets identifikator. 

b)  Prisen for den gjennomførte transaksjonen. 

c)  Transaksjonsvolumet. 

d)  Transaksjonstidspunktet. 

e)  Tidspunktet da transaksjonen ble rapportert. 

f)  Prisnoteringen for transaksjonen.  
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g)  Koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom en 

systematisk internaliserer, koden «SI» eller eventuelt «OTC». 

h)  Dersom det er relevant, angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår. 

3.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente offentliggjøringsordningen driver og opprettholder effektive administrative 

ordninger for å hindre interessekonflikter med kundene. Særlig skal en godkjent offentliggjøringsordning som også er en 

markedsoperatør eller et verdipapirforetak, behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskriminerende måte og drive og 

opprettholde egnede ordninger for å skille mellom forskjellige forretningsfunksjoner. 

4.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente offentliggjøringsordningen har innført pålitelige sikkerhetssystemer som er 

utformet for å garantere sikkerhet ved informasjonsoverføringen, redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang og 

for å forebygge informasjonslekkasje før offentliggjøringen. Den godkjente offentliggjøringsordningen skal opprettholde 

tilstrekkelige ressurser og ha reservesystemer på plass, slik at den kan tilby og opprettholde sine tjenester til enhver tid. 

5.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente offentliggjøringsordningen har innført systemer som effektivt kan kontrollere om 

handelsrapportene er fullstendige, identifisere utelatelser og åpenbare feil og anmode om at eventuelle feilaktige rapporter 

overføres på nytt. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette felles formater, datastandarder og tekniske 

ordninger for å lette konsolideringen av opplysninger som nevnt i nr. 1. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

7.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 som klargjør hva som anses 

som rimelige forretningsmessige vilkår for offentliggjøring som nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  på hvilke måter en godkjent offentliggjøringsordning kan oppfylle opplysningsplikten nevnt i nr. 1, 

b)  innholdet i opplysningene som offentliggjøres i henhold til nr. 1, herunder minst opplysningene nevnt i nr. 2, på en måte 

som gjør det mulig å offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til artikkel 64, 

c)  de konkrete organisatoriske kravene fastsatt i nr. 3, 4 og 5. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Avsnit t  3  

Vi l kår for l e ve randøre r av konsol i de rte  offe ntl i ggjøri ngss yste me r  

Artikkel 65 

Organisatoriske krav 

1.  Hjemstaten skal kreve at en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem har innført egnede retningslinjer og 

ordninger for å samle inn opplysningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 6 og 20 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

konsolidere dem i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten så nær sanntid 

som teknisk mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår. 

Opplysningene skal omfatte minst følgende: 

a)  Det finansielle instrumentets identifikator. 

b)  Prisen for den gjennomførte transaksjonen. 

c)  Transaksjonsvolumet. 

d)  Transaksjonstidspunktet. 

e)  Tidspunktet da transaksjonen ble rapportert. 

f)  Prisnoteringen for transaksjonen. 

g)  Koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom en 

systematisk internaliserer, koden «SI» eller eventuelt «OTC». 

h)  Dersom det er relevant, at en dataalgoritme i verdipapirforetaket var ansvarlig for investeringsbeslutningen og gjennom-

føringen av transaksjonen. 

i)  Dersom det er relevant, angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår. 

j)  Dersom det ble gjort unntak fra plikten til å offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) eller b) i nevnte forordning, angivelse av hvilket av disse unntakene 

transaksjonen var omfattet av. 

Opplysningene skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter at leverandøren av et konsolidert offentliggjørings-

system har offentliggjort dem. Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem kan spre slike 

opplysninger effektivt og konsekvent og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysningene, på et ikke-diskriminerende 

grunnlag og i formater som markedsdeltakerne lett kan få tilgang til og bruke. 

2.  Hjemstaten skal kreve at en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem har innført egnede retningslinjer og 

ordninger for å samle inn opplysningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 10 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

konsolidere dem i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gjøre minst følgende opplysninger tilgjengelige for offentligheten så 

nær sanntid som teknisk mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår: 

a)  Det finansielle instrumentets identifikator eller kjennetegn.  
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b)  Prisen for den gjennomførte transaksjonen. 

c)  Transaksjonsvolumet. 

d)  Transaksjonstidspunktet. 

e)  Tidspunktet da transaksjonen ble rapportert. 

f)  Prisnoteringen for transaksjonen. 

g)  Koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom en 

systematisk internaliserer, koden «SI» eller eventuelt «OTC». 

h)  Dersom det er relevant, angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår. 

Opplysningene skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter at leverandøren av et konsolidert offentliggjørings-

system har offentliggjort dem. Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem kan spre slike 

opplysninger effektivt og konsekvent og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysningene, på et ikke-diskriminerende 

grunnlag og i allment anerkjente og samvirkende formater som markedsdeltakerne lett kan få tilgang til og bruke. 

3.  Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem sikrer at dataene som leveres, er 

konsolidert fra alle regulerte markeder, MHF-er, OHF-er og godkjente offentliggjøringsordninger og for de finansielle 

instrumentene som fastsettes gjennom tekniske reguleringsstandarder i henhold til nr. 8 bokstav c). 

4.  Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem driver og opprettholder effektive 

administrative ordninger for å hindre interessekonflikter. Særlig skal en markedsoperatør eller en godkjent offentliggjørings-

ordning som også driver et konsolidert offentliggjøringssystem, behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskrimi-

nerende måte og drive og opprettholde egnede ordninger for å skille mellom forskjellige forretningsfunksjoner. 

5.  Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem har innført pålitelige sikkerhetssystemer 

som er utformet for å garantere sikkerhet ved informasjonsoverføringen og for å redusere risikoen for dataforfalskning og 

ulovlig tilgang. Hjemstaten skal kreve at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem opprettholder tilstrekkelige 

ressurser og har reservesystemer på plass, slik at den kan tilby og opprettholde sine tjenester til enhver tid. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette datastandarder og -formater for 

opplysningene som skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 6, 10, 20 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, herunder det 

finansielle instrumentets identifikator, pris, mengde, tidspunkt, prisnotering, identifikator for handelsplass og angivelse av 

særlige vilkår som transaksjonene har vært omfattet av, samt tekniske ordninger for å fremme en effektiv og konsekvent 

spredning av opplysninger på en måte som sikrer at markedsdeltakerne lett  kan få tilgang til og bruke dem som nevnt i nr. 1 og 

2, herunder fastsettelse av tilleggstjenester som leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem vil kunne utføre, og som 

øker markedets effektivitet. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 3. juli 2015 når 

det gjelder opplysninger offentliggjort i samsvar med artikkel 6 og 20 i forordning (EU) nr. 600/2014, og innen 3. juli 2015 når 

det gjelder opplysninger offentliggjort i samsvar med artikkel 10 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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7.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 som klargjør hva som anses som rimelige 

forretningsmessige vilkår for å gi tilgang til datastrømmer som nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  på hvilke måter en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem kan oppfylle opplysningsplikten nevnt i nr. 1 og 2, 

b)  innholdet i opplysningene som offentliggjøres i henhold til nr. 1 og 2, 

c)  de finansielle instrumentene som det skal gis data for i datastrømmen, og når det gjelder andre instrumenter enn 

egenkapitalinstrumenter, de handelsplassene og godkjente offentliggjøringsordningene som skal omfattes, 

d)  andre metoder for å sikre at dataene som offentliggjøres av forskjellige leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer, er konsekvente og muliggjør omfattende kartlegging og krysshenvisninger i forhold til lignende data fra andre 

kilder, samt at de kan aggregeres på unionsplan, 

e)  de konkrete organisatoriske kravene fastsatt i nr. 4 og 5. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Avsnit t  4  

Vi l kår for godkje nte  rapporte ri ng so r dni n ge r  

Artikkel 66 

Organisatoriske krav 

1.  Hjemstaten skal kreve at en godkjent rapporteringsordning har innført egnede retningslinjer og ordninger for å rapportere 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, snarest mulig og senest ved utgangen av 

første virkedag etter den dagen transaksjonen fant sted. Slike opplysninger skal rapporteres i samsvar med kravene i artikkel 26 

i forordning (EU) nr. 600/2014. 

2.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente rapporteringsordningen driver og opprettholder effektive administrative ordninger 

for å hindre interessekonflikter med kundene. Særlig skal en godkjent rapporteringsordning som også er en markedsoperatør 

eller et verdipapirforetak, behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskriminerende måte og drive og opprettholde 

egnede ordninger for å skille mellom forskjellige forretningsfunksjoner. 

3.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente rapporteringsordningen har innført pålitelige sikkerhetssystemer som er utformet 

for å garantere sikkerhet og autentisering ved informasjonsoverføringen, for å redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig 

tilgang og for å forebygge informasjonslekkasje og sikre at opplysningene til enhver tid behandles fortrolig. Hjemstaten skal 

kreve at den godkjente rapporteringsordningen opprettholder tilstrekkelige ressurser og har reservesystemer på plass, slik at  den 

kan tilby og opprettholde sine tjenester til enhver tid. 

4.  Hjemstaten skal kreve at den godkjente rapporteringsordningen har innført systemer som effektivt kan kontrollere om 

transaksjonsrapportene er fullstendige, identifisere utelatelser og åpenbare feil som er forårsaket av verdipapirforetaket,  og når 

slike feil eller utelatelser forekommer, opplyse verdipapirforetaket om dem og anmode om at eventuelle feilaktige rapporter 

overføres på nytt.  
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Hjemstaten skal kreve at den godkjente rapporteringsordningen har innført systemer som gjør det mulig for den godkjente 

rapporteringsordningen å oppdage feil eller utelatelser som den selv har forårsaket, og å rette og overføre, eller eventuelt 

overføre på nytt, korrekte og fullstendige transaksjonsrapporter til vedkommende myndighet. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

a)  på hvilke måter den godkjente rapporteringsordningen kan oppfylle opplysningsplikten nevnt i nr. 1, og 

b)  de konkrete organisatoriske kravene fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

AVDELING VI 

VEDKO MMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL I 

Utpeking, myndighet og klagebehandling 

Artikkel 67 

Utpeking av vedkommende myndigheter 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommende myndighetene som skal utføre hver av de oppgavene som er fastsatt i de 

ulike bestemmelsene i forordning (EU) nr. 600/2014 og dette direktivet. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA 

og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om identiteten til de vedkommende myndighetene som har ansvar for å 

utføre hver enkelt oppgave, og om eventuell oppgavefordeling. 

2.  Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal være offentlige myndigheter, uten at det berører muligheten til å delegere 

oppgaver til andre organer dersom den muligheten er uttrykkelig fastsatt i artikkel 29 nr. 4. 

En eventuell delegering av oppgaver til andre organer enn myndighetene nevnt i nr. 1, kan ikke omfatte utøvelse av offentlig 

myndighet eller skjønnsmyndighet. Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter før delegeringen treffer alle 

rimelige tiltak for å sikre at det organet oppgavene skal delegeres til, har kapasitet og midler til å utføre alle oppgavene, samt at 

delegeringen skjer bare dersom det er fastsatt en klart definert og dokumentert ramme for utførelsen av eventuelle delegerte 

oppgaver, der det angis hvilke oppgaver som skal utføres, og på hvilke vilkår det skal skje. Disse vilkårene skal omfatte en 

klausul som pålegger vedkommende organ å handle og å være organisert på en slik måte at interessekonflikter unngås og 

opplysninger som mottas i forbindelse med utførelsen av de delegerte oppgavene, ikke brukes urettmessig eller til å hindre 

konkurranse. Det endelige ansvaret for kontrollen med overholdelsen av dette direktivet og dets gjennomføringstiltak skal 

påhvile vedkommende myndighet eller myndigheter som er utpekt i samsvar med nr. 1. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle 

ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen. 

3.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over vedkommende myndigheter omhandlet i nr. 1 og 2.  
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Artikkel 68 

Samarbeid mellom myndigheter i samme medlemsstat 

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn én vedkommende myndighet til å håndheve bestemmelsene i dette direktivet eller i 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal deres respektive roller være klart definert, og de skal samarbeide nært. 

Hver medlemsstat skal kreve at et slikt samarbeid også finner sted mellom vedkommende my ndigheter i henhold til dette 

direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014 og vedkommende myndigheter i den medlemsstaten som har ansvar for tilsyn med 

kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner, pensjonsfond, UCITS-fond, forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 

forsikringsforetak. 

Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter utveksler alle opplysninger som er vesentlige eller relevante for at de 

skal kunne utøve sine funksjoner og utføre sine oppgaver. 

Artikkel 69 

Tilsynsmyndighet 

1.  Vedkommende myndigheter skal gis all den tilsynsmyndighet, herunder granskingsmyndighet og myndighet til å pålegge 

korrigerende tiltak, som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivet og forordning (EU) 

nr. 600/2014. 

2.  Myndighet som nevnt i nr. 1 skal omfatte minst myndighet til å 

a)  få tilgang til alle dokumenter eller andre opplysninger i enhver form, som vedkommende myndighet anser å kunne være 

relevante for utførelsen av sine oppgaver, og få eller ta en kopi av dem, 

b)  kreve eller anmode om framlegging av opplysninger fra enhver person, og ved behov innkalle og avhøre en person for å 

innhente opplysninger, 

c)  foreta stedlig tilsyn eller gransking, 

d)  kreve eksisterende opptak av telefonsamtaler eller elektronisk kommunikasjon eller andre opplysninger om datatrafikk som 

oppbevares av et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en annen enhet som omfattes av dette direktivet eller 

forordning (EU) nr. 600/2014, 

e)  kreve frysing eller beslaglegging av eiendeler, eller begge deler, 

f)  kreve midlertidig forbud mot yrkesvirksomhet, 

g)  kreve at revisorer for godkjente verdipapirforetak, regulerte markeder og leverandører av datarapporteringstjenester 

framlegger opplysninger, 

h)  henvise saker til straffeforfølgning, 

i)  tillate revisorer eller eksperter å foreta kontroller eller gransking, 

j)  kreve eller anmode om framlegging av opplysninger, herunder all relevant dokumentasjon, fra enhver person om størrelsen 

på og formålet med en posisjon eller eksponering som innehas via et varederivat, og om eventuelle eiendeler eller 

forpliktelser i det underliggende markedet,  
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k)  kreve midlertidig eller varig opphør av enhver praksis eller handlemåte som vedkommende myndighet anser å være i strid 

med bestemmelsene i forordning (EU) nr. 600/2014 og de bestemmelsene som er vedtatt for å gjennomføre dette direktivet, 

og hindre at praksisen eller handlemåten gjentas, 

l)  vedta alle typer tiltak for å sikre at verdipapirforetak, regulerte markeder og andre personer som omfattes av dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 600/2014, fortsetter å overholde lovfestede krav, 

m)  kreve suspensjon av handel med et finansielt instrument, 

n)  kreve at et finansielt instrument fjernes fra handel, enten på et regulert marked eller gjennom andre handelssystemer, 

o)  kreve at enhver person treffer tiltak for å redusere størrelsen på posisjonen eller eksponeringen, 

p)  begrense en persons mulighet til å inngå en varederivatkontrakt, herunder ved å innføre begrensninger av størrelsen på en 

posisjon som en person til enhver tid kan inneha i samsvar med artikkel 57 i dette direktivet, 

q)  utstede offentlige kunngjøringer, 

r)  kreve, i den utstrekning det er tillatt i henhold til nasjonal rett, eksisterende opplysninger om datatrafikk som oppbevares av 

teleoperatører, dersom det er rimelig grunn til mistanke om overtredelse, og dersom disse opplysningene kan være relevante 

for en gransking av overtredelser av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014, 

s)  utsette markedsføringen eller salget av finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd dersom vilkårene i artikkel 40, 41 

eller 42 i forordning (EU) nr. 600/2014 er oppfylt, 

t)  utsette markedsføringen eller salget av finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd dersom verdipapirforetaket ikke 

har utviklet eller anvendt en effektiv produktgodkjenningsprosess eller på annen måte unnlater å overholde artikkel 16 nr. 3 

i dette direktivet, 

u)  kreve at en fysisk person fjernes fra et verdipapirforetaks eller en markedsoperatørs ledelsesorgan. 

Medlemsstatene skal innen 3. juli 2016 underrette Kommisjonen og ESMA om de lovene og forskriftene som innarbeider nr. 1 

og 2. De skal uten unødig opphold underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

Medlemsstatene skal sikre at det er innført ordninger for å sikre at erstatning kan betales eller andre korrigerende tiltak kan 

treffes i samsvar med nasjonal rett for eventuelle finansielle tap eller skader som personer er blitt påført som følge av en 

overtredelse av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 70 

Sanksjoner for overtredelser 

1.  Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet, herunder granskingsmyndighet og myndighet til å 

pålegge korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 69 og medlemsstatenes rett til å innføre og ilegge strafferettslige sanksjoner, 

skal medlemsstatene fastsette regler for administrative sanksjoner og tiltak og sikre at deres vedkommende myndigheter kan 

ilegge administrative sanksjoner og pålegge administrative tiltak som skal anvendes ved overtredelser av dette direktivet eller 

forordning (EU) nr. 600/2014 og de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt for å gjennomføre dette direktivet og forordning 

(EU) nr. 600/2014, og skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. Slike sanksjoner og tiltak skal 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende, og de skal anvendes også ved overtredelser som ikke 

er uttrykkelig nevnt i nr. 3, 4 og 5.  
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Medlemsstatene kan vedta at de ikke skal fastsette regler for administrative sanksjoner for overtredelser som omfattes av 

strafferettslige sanksjoner i henhold til nasjonal rett. I så fall skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om de relevante 

strafferettsbestemmelsene. 

Medlemsstatene skal innen 3. juli 2016 underrette Kommisjonen og ESMA om de lovene og forskriftene som innarbeider denne 

artikkelen, herunder eventuelle relevante strafferettsbestemmelser. Medlemsstatene skal uten unødig opphold underrette 

Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at det, dersom forpliktelser får anvendelse på verdipapirforetak, markedsoperatører, 

leverandører av datarapporteringstjenester, kredittinstitusjoner i forbindelse med investeringstjenester eller -virksomhet og 

tilknyttede tjenester, og filialer av tredjestatsforetak, ved en overtredelse kan anvendes sanksjoner og tiltak, på de vilkårene som 

er fastsatt i nasjonal rett på områder som ikke harmoniseres gjennom dette direktivet, overfor medlemmene av verdipapir-

foretakenes og markedsoperatørenes ledelsesorgan, og overfor enhver annen fysisk eller juridisk person som i henhold til 

nasjonal rett er ansvarlig for en overtredelse. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at i det minste en overtredelse av følgende bestemmelser i dette direktivet eller i forordning 

(EU) nr. 600/2014 anses som en overtredelse av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014: 

a)  Når det gjelder dette direktivet: 

i) artikkel 8 bokstav b), 

ii)  artikkel 9 nr. 1–6, 

iii) artikkel 11 nr. 1 og 3, 

iv) artikkel 16 nr. 1–11, 

v) artikkel 17 nr. 1–6, 

vi) artikkel 18 nr. 1–9 og artikkel 18 nr. 10 første punktum, 

vii) artikkel 19 og 20, 

viii) artikkel 21 nr. 1, 

ix) artikkel 23 nr. 1, 2 og 3, 

x)  artikkel 24 nr. 1–5 og 7–10 og artikkel 24 nr. 11 første og annet ledd, 

xi) artikkel 25 nr. 1–6, 

xii)  artikkel 26 nr. 1 annet punktum og artikkel 26 nr. 2 og 3, 

xiii)  artikkel 27 nr. 1–8,  
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xiv) artikkel 28 nr. 1 og 2, 

xv) artikkel 29 nr. 2 første ledd, artikkel 29 nr. 2 tredje ledd, artikkel 29 nr. 3 første punktum, artikkel 29 nr. 4 første 

ledd og artikkel 29 nr. 5, 

xvi) artikkel 30 nr. 1 annet ledd, og artikkel 30 nr. 3 annet ledd første punktum, 

xvii)  artikkel 31 nr. 1, artikkel 31 nr. 2 første ledd og artikkel 31 nr. 3, 

xviii)  artikkel 32 nr. 1 og artikkel 32 nr. 2 første, annet og fjerde ledd, 

xix)  artikkel 33 nr. 3, 

xx) artikkel 34 nr. 2, artikkel 34 nr. 4 første punktum, artikkel 34 nr. 5 første punktum og artikkel 34 nr. 7 første 

punktum, 

xxi) artikkel 35 nr. 2, artikkel 35 nr. 7 første ledd og artikkel 35 nr. 10 første punktum, 

xxii)  artikkel 36 nr. 1, 

xxiii)  artikkel 37 nr. 1 første ledd, artikkel 37 nr. 1 annet ledd første punktum og artikkel 37 nr. 2 første ledd, 

xxiv)  artikkel 44 nr. 1 fjerde ledd, artikkel 44 nr. 2 første punktum, artikkel 44 nr. 3 første ledd og artikkel 44 nr. 5 

bokstav b), 

xxv) artikkel 45 nr. 1–6 og 8, 

xxvi)  artikkel 46 nr. 1 og artikkel 46 nr. 2 bokstav a) og b), 

xxvii)  artikkel 47, 

xxviii)  artikkel 48 nr. 1–11, 

xxix)  artikkel 49 nr. 1, 

xxx) artikkel 50 nr. 1, 

xxxi)  artikkel 51 nr. 1–4 og artikkel 51 nr. 5 annet punktum, 

xxxii)  artikkel 52 nr. 1 og artikkel 52 nr. 2 første, annet og femte ledd, 

xxxiii)  artikkel 53 nr. 1, 2 og 3, artikkel 53 nr. 6 annet ledd første punktum og artikkel 53 nr. 7,  
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xxxiv)  artikkel 54 nr. 1, artikkel 54 nr. 2 første ledd og artikkel 54 nr. 3, 

xxxv)  artikkel 57 nr. 1 og 2, artikkel 57 nr. 8 og artikkel 57 nr. 10 første ledd, 

xxxvi)  artikkel 58 nr. 1–4, 

xxxvii)  artikkel 63 nr. 1, 3 og 4, 

xxxviii)  artikkel 64 nr. 1–5, 

xxxix)  artikkel 65 nr. 1–5, 

xxxx)  artikkel 66 nr. 1–4, og 

b)  når det gjelder forordning (EU) nr. 600/2014: 

i) artikkel 3 nr. 1 og 3, 

ii) artikkel 4 nr. 3 første ledd, 

iii) artikkel 6, 

iv) artikkel 7 nr. 1 tredje ledd første punktum, 

v) artikkel 8 nr. 1, 3 og 4, 

vi) artikkel 10, 

vii) artikkel 11 nr. 1 tredje ledd første punktum og artikkel 11 nr. 3 tredje ledd, 

viii)  artikkel 12 nr. 1, 

ix) artikkel 13 nr. 1, 

x) artikkel 14 nr. 1, artikkel 14 nr. 2 første punktum og artikkel 14 nr. 3 annet, tredje og fjerde punktum, 

xi) artikkel 15 nr. 1 første ledd, artikkel 15 nr. 1 annet ledd første og tredje punktum, artikkel 15 nr. 2 og artikkel 15  

nr. 4 annet punktum, 

xii)  artikkel 17 nr. 1 annet punktum, 

xiii)  artikkel 18 nr. 1 og 2, artikkel 18 nr. 4 første punktum, artikkel 18 nr. 5 første punktum, artikkel 18 nr. 6 første ledd 

og artikkel 18 nr. 8 og 9,  
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xiv)  artikkel 20 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2 første punktum, 

xv) artikkel 21 nr. 1, 2 og 3, 

xvi)  artikkel 22 nr. 2, 

xvii)  artikkel 23 nr. 1 og 2, 

xviii)  artikkel 25 nr. 1 og 2, 

xix)  artikkel 26 nr. 1 første ledd, artikkel 26 nr. 2–5, artikkel 26 nr. 6 første ledd og artikkel 26 nr. 7 første til femte og 

åttende ledd, 

xx) artikkel 27 nr. 1, 

xxi)  artikkel 28 nr. 1 og artikkel 28 nr. 2 første ledd, 

xxii)  artikkel 29 nr. 1 og 2, 

xxiii)  artikkel 30 nr. 1, 

xxiv)  artikkel 31 nr. 2 og 3, 

xxv)  artikkel 35 nr. 1, 2 og 3, 

xxvi)  artikkel 36 nr. 1, 2 og 3, 

xxvii)  artikkel 37 nr. 1 og 3, 

xxviii)  artikkel 40, 41 og 42. 

4.  Yting av investeringstjenester eller utøvelse av investeringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse eller godkjenning i 

samsvar med følgende bestemmelser i dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 600/2014 skal også anses som en overtredelse 

av dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014: 

a)  Artikkel 5 eller artikkel 6 nr. 2, eller artikkel 34, 35, 39, 44 eller 59 i dette direktivet, eller 

b)  artikkel 7 nr. 1 tredje punktum eller artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5.  Manglende samarbeid eller oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med en gransking eller en kontroll eller anmodning 

som omfattes av artikkel 69, skal også anses som en overtredelse av dette direktivet.  
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6.  Ved overtredelser nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett sikre at vedkommende 

myndigheter har myndighet til å anvende og ilegge minst følgende administrative sanksjoner og pålegge minst følgende 

administrative tiltak: 

a)  En offentlig erklæring som angir navnet på den fysiske eller juridiske personen og overtredelsens art, i samsvar med 

artikkel 71. 

b)  Et pålegg der det kreves at den fysiske eller juridiske personen bringer handlemåten til opphør og avstår fra å gjenta en slik 

handlemåte. 

c)  For et verdipapirforetak, en markedsoperatør som har tillatelse til å drive en MHF eller en OHF, et regulert marked, en 

godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem og en godkjent rapporterings-

ordning, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av institusjonens tillatelse i henhold til artikkel 8, 43 og 65. 

d)  Et midlertidig eller, ved gjentatte alvorlige overtredelser, et permanent forbud for et medlem av verdipapirforetakets 

ledelsesorgan eller for enhver annen fysisk person som holdes ansvarlig, mot å utøve ledelsesfunksjoner i verdipapirforetak. 

e)  Et midlertidig forbud for et verdipapirforetak mot å være medlem av eller delta på regulerte markeder eller i MHF-er eller 

hos OHF-ers kunder. 

f)  For en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 2. juli 2014, eller opptil 10 % av den 

juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til de seneste tilgjengelige regnskapene som er godkjent av 

ledelsesorganet. Dersom den juridiske personen er et morforetak eller et datterforetak av det morforetaket som skal 

utarbeide konsernregnskaper i henhold til direktiv 2013/34/EU, skal relevant samlet årsomsetning være den samlede 

årsomsetningen eller tilsvarende type inntekt i samsvar med relevante regelverksakter på regnskapsområdet ifølge det 

seneste tilgjengelige konsernregnskapet som er godkjent av det overordnede morforetakets ledelsesorgan. 

g)  For en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro, eller i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 2. juli 2014. 

h)  Administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst det dobbelte av den fordelen som ble oppnådd ved 

overtredelsen, dersom fordelen kan beregnes, selv om beløpet overstiger maksimumsbeløpene i bokstav f) og g). 

7.  Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter myndighet til å ilegge andre typer sanksjoner enn dem som er nevnt i 

nr. 6, eller ilegge overtredelsesgebyrer som overstiger beløpene nevnt i nr. 6 bokstav f), g) og h). 

Artikkel 71 

Offentliggjøring av beslutninger 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndigheter på sitt nettsted skal offentliggjøre alle beslutninger om 

ileggelse av en administrativ sanksjon eller iverksetting av et administrativt tiltak for overtredelser av forordning (EU)  

nr. 600/2014 eller av nasjonale bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre dette direktivet, uten unødig opphold etter at den 

personen som ble ilagt sanksjonen, er underrettet om nevnte beslutning. Offentliggjøringen skal inneholde minst opplysninger 

om overtredelsens type og art og identiteten til ansvarlige personer. Denne forpliktelsen gjelder ikke for beslutninger om å 

pålegge tiltak i forbindelse med gransking. 

Dersom vedkommende myndighet anser offentliggjøringen av de juridiske personenes identitet, eller av de fysiske personenes 

identitet eller personopplysninger, for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av 

offentliggjøring av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående 

gransking, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter enten  
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a)  utsetter offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge sanksjonen eller pålegge tiltaket inntil det ikke lenger er noen grunn 

til ikke å offentliggjøre den, 

b)  offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller pålegge et tiltak i anonymisert form på en måte som er i samsvar 

med nasjonal rett, dersom en slik anonym offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplysningene, 

c)  ikke offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller pålegge et tiltak i det hele tatt dersom alternativene som angis 

i bokstav a) og b), ikke anses som tilstrekkelige til å sikre 

i)  at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, 

ii)  at offentliggjøringen av slike beslutninger er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre 

betydning. 

Dersom det besluttes å offentliggjøre en sanksjon eller et tiltak i anonymisert form, kan offentliggjøringen av de relevante 

opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes at grunnene til at offentliggjøringen er anonym, vil bortfalle i 

løpet av dette tidsrommet. 

2.  Dersom beslutningen om å ilegge en sanksjon eller pålegge et tiltak klages inn for de relevante rettsmyndighetene eller 

andre myndigheter, skal vedkommende myndigheter på sitt offisielle nettsted omgående offentliggjøre disse opplysningene og 

eventuelle senere opplysninger om utfallet av en slik klage. Dessuten skal alle beslutninger om annullering av en tidligere 

beslutning om å ilegge en sanksjon eller pålegge et tiltak, også offentliggjøres. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med denne artikkelen forblir på deres offisielle 

nettsted i minst fem år etter offentliggjøringen. Personopplysninger som offentliggjøres, skal bli liggende på vedkommende 

myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernregler. 

Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle administrative sanksjoner som de har ilagt, men ikke offentliggjort, 

i samsvar med nr. 1 bokstav c), herunder eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet av dem. Medlemsstatene skal sikre 

at vedkommende myndigheter mottar opplysninger om og den endelige dommen når strafferettslige sanksjoner ilegges, og at de 

oversender disse opplysningene til ESMA. ESMA skal forvalte en sentral database over sanksjoner som er meddelt den, 

utelukkende med sikte på utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter. Databasen skal være tilgjengelig 

bare for vedkommende myndigheter, og den skal oppdateres på grunnlag av opplysninger som gis av vedkommende 

myndigheter. 

4.  Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA aggregerte opplysninger om alle ilagte sanksjoner og pålagte tiltak i 

samsvar med nr. 1 og 2. Denne forpliktelsen gjelder ikke for tiltak i forbindelse med gransking. ESMA skal offentliggjøre dis se 

opplysningene i en årsrapport. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 70 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene nevnt i samme artikkel, skal deres vedkommende myndigheter årlig gi ESMA anonymiserte og aggregerte 

opplysninger om all utført strafferettslig etterforskning og alle ilagte strafferettslige sanksjoner. ESMA skal offentliggjøre 

opplysninger om ilagte strafferettslige sanksjoner i en årsrapport. 

5.  Når vedkommende myndighet offentliggjør et administrativt tiltak, en administrativ sanksjon eller en strafferettslig 

sanksjon, skal den samtidig underrette ESMA om dette.  
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6.  Dersom en offentliggjort strafferettslig eller administrativ sanksjon gjelder et verdipapirforetak, en markedsoperatør, en 

leverandør av datarapporteringstjenester, en kredittinstitusjon i forbindelse med investeringstjenester eller -virksomhet og 

tilknyttede tjenester, eller en filial av tredjestatsforetak som har fått tillatelse i samsvar med dette direktivet, skal ESM A tilføye 

en henvisning til den offentliggjorte sanksjonen i det aktuelle registeret. 

7.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som gjelder framgangsmåtene og formatet for 

framlegging av opplysninger i henhold til denne artikkelen. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 72 

Utøvelse av tilsynsmyndighet og myndighet til å ilegge sanksjoner 

1.  Vedkommende myndigheter skal utøve tilsynsmyndighet som nevnt i artikkel 69, herunder granskingsmyndighet og 

myndighet til å pålegge korrigerende tiltak, og myndighet til å ilegge sanksjoner som nevnt i artikkel 70, i samsvar med deres 

nasjonale rettslige rammer 

a)  direkte, 

b)  i samarbeid med andre myndigheter, 

c)  på eget ansvar ved delegering til organer som har fått tildelt oppgaver i henhold til artikkel 67 nr. 2, eller 

d)  etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, når de fastsetter typen av og nivået på administrative sanksjoner 

som de ilegger, eller administrative tiltak som de pålegger under utøvelsen av sin myndighet til å ilegge sanksjoner i henhold til 

artikkel 70, tar hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  overtredelsens alvorlighetsgrad og varighet, 

b)  graden av ansvar hos den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

c)  den ansvarlige fysiske eller juridiske personens finansielle styrke, slik den framgår særlig av en ansvarlig juridisk persons 

samlede omsetning eller av en ansvarlig fysisk persons årsinntekt og nettoeiendeler, 

d)  betydningen av den fortjenesten som er oppnådd, eller det tapet som er unngått av den ansvarlige fysiske eller juridiske 

personen, i den grad dette kan fastslås, 

e)  tap påført tredjeparter som følge av overtredelsen, i den grad dette kan fastslås, 

f)  den ansvarlige fysiske eller juridiske personens vilje til å samarbeide med vedkommende myndighet, uten at det berører 

behovet for å sikre tilbakebetaling av denne personens oppnådde fortjeneste eller unngåtte tap,  
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g)  tidligere overtredelser begått av den ansvarlige fysiske eller juridiske personen. 

Vedkommende myndigheter kan ta hensyn til flere faktorer enn dem som er omhandlet  i første ledd, når de bestemmer typen av 

og nivået på administrative sanksjoner og tiltak. 

Artikkel 73 

Rapportering av overtredelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter innfører effektive ordninger som gjør det mulig å rapportere 

mulige eller faktiske overtredelser av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 600/2014 og av nasjonale bestemmelser som er 

vedtatt for å gjennomføre dette direktivet, til vedkommende myndigheter. 

Ordningene nevnt i første ledd skal minst omfatte 

a)  særlige framgangsmåter for mottak av rapporter om mulige eller faktiske overtredelser og oppfølging av dem, herunder 

etablering av sikre kommunikasjonskanaler for slik rapportering, 

b)  passende vern av arbeidstakere i finansinstitusjoner som rapporterer om overtredelser som er begått i finansinstitusjonen, i 

det minste mot gjengjeldelse, diskriminering eller andre typer urettferdig behandling, 

c)  vern av identiteten til både den personen som rapporterer om overtredelsene, og den fysiske personen som angivelig er 

ansvarlig for en overtredelse, på ethvert trinn i saken, med mindre offentliggjøring kreves i henhold til nasjonal rett i 

forbindelse med ytterligere gransking eller etterfølgende forvaltningssaker eller rettergang. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak, markedsoperatører, leverandører av datarapporteringstjenester, 

kredittinstitusjoner i forbindelse med investeringstjenester eller -virksomhet og tilknyttede tjenester samt filialer av 

tredjestatsforetak har innført egnede framgangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de rapporterer om mulige og faktiske 

overtredelser internt gjennom en særskilt, uavhengig og selvstendig kanal. 

Artikkel 74 

Klageadgang 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle beslutninger som treffes i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 600/2014 

eller i henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med dette direktivet, er behørig begrunnet og kan prøves for en domstol. 

Retten til domstolsbehandling får også anvendelse dersom det ikke er truffet en beslutning innen seks måneder etter innlevering 

av en søknad om tillatelse som inneholder alle opplysninger som kreves. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette at et eller flere av følgende organer, som fastsatt i nasjonal rett, i forbrukernes interesse og i 

samsvar med nasjonal rett, også kan bringe saken inn for domstolene eller vedkommende forvaltningsmyndigheter for å sikre at 

forordning (EU) nr. 600/2014 og nasjonale bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre dette direktivet, anvendes: 

a)  Offentlige organer eller deres representanter. 

b)  Forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å verne forbrukere. 

c)  Yrkesorganisasjoner som har en berettiget interesse i å beskytte sine medlemmer.  
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Artikkel 75 

Utenrettslig ordning for forbrukerklager 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det innføres effektive og egnede klage- og erstatningsordninger for utenrettslig løsning av 

forbrukertvister om investeringstjenester og tilknyttede tjenester som ytes av verdipapirforetak, eventuelt ved bruk av 

eksisterende organer. Medlemsstatene skal dessuten sikre at alle verdipapirforetak er tilknyttet et eller flere organer som 

gjennomfører slike framgangsmåter for klagebehandling og tvisteløsning. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at disse organene samarbeider aktivt med sine motparter i andre medlemsstater for å løse tvister 

på tvers av landegrensene. 

3.  Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om framgangsmåter for klagebehandling og tvisteløsning i henhold til 

nr. 1 som er tilgjengelige i deres jurisdiksjon. 

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle utenrettslige ordninger. 

Artikkel 76 

Taushetsplikt 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende 

myndigheter eller organer som tildeles oppgaver i henhold til artikkel 67 nr. 2, samt revisorer og eksperter som handler på 

vegne av vedkommende myndigheter, er underlagt taushetsplikt. De skal ikke gi videre noen fortrolige opplysninger som de får 

i embets medfør, unntatt i en summarisk eller sammenfattet form, slik at individuelle verdipapirforetak, markedsoperatører, 

regulerte markeder eller andre personer ikke kan identifiseres, uten at det berører kravene i nasjonal straffe- eller skatterett eller 

de andre bestemmelsene i dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 600/2014. 

2.  Når et verdipapirforetak, en markedsoperatør eller et regulert marked er erklært konkurs eller er under tvangsavvikling, 

kan fortrolige opplysninger som ikke berører tredjeparter, gis videre i forbindelse med behandlingen av et sivil- eller 

handelsrettslig søksmål dersom det er nødvendig for å gjennomføre saken. 

3.  Med forbehold for kravene i nasjonal straffe- eller skatterett kan vedkommende myndigheter, organer eller fysiske eller 

juridiske personer, unntatt vedkommende myndigheter, som mottar fortrolige opplysninger i henhold til dette direktivet eller 

forordning (EU) nr. 600/2014, når det gjelder vedkommende myndigheter, bruke opplysningene bare når de utfører sine 

oppgaver og utøver sine funksjoner innenfor virkeområdet for dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014 eller, når det 

gjelder andre myndigheter, organer eller fysiske eller juridiske personer, for det formålet disse opplysningene ble gitt dem 

og/eller i forbindelse med forvaltningssaker eller rettergang i tilknytning til utøvelsen av disse funksjonene. Når vedkommende 

myndighet eller en annen myndighet, det organet eller den personen som har oversendt opplysningene, samtykker i det, kan 

myndigheten som mottar opplysningene, likevel bruke dem for andre formål. 

4.  Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til dette direktivet eller forordning (EU)  

nr. 600/2014, skal være underlagt de vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i denne artikkelen. Denne artikkelen skal likevel 

ikke hindre vedkommende myndigheter i å utveksle opplysninger eller overføre fortrolige opplysninger i samsvar med dette 

direktivet eller med forordning (EU) nr. 600/2014 og med andre direktiver eller forordninger som får anvendelse på 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, pensjonsfond, UCITS-fond, AIF-er, forsikrings- og gjenforsikringsformidlere, 

forsikringsforetak, regulerte markeder eller markedsoperatører, sentrale motparter, verdipapirsentraler, eller på annen måte med 

samtykke fra vedkommende myndighet, en annen myndighet, et annet organ eller en annen fysisk eller juridisk person som 

oversendte opplysningene. 

5.  Denne artikkelen skal ikke hindre vedkommende myndigheter i å utveksle eller overføre, i samsvar med nasjonal rett, 

fortrolige opplysninger som ikke er mottatt fra en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat.  
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Artikkel 77 

Forholdet til revisorer 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at enhver person som er godkjent i henhold til europaparlaments - og rådsdirektiv 

2006/43/EF(1), og som i et verdipapirforetak, et regulert marked eller hos en leverandør av datarapporteringstjenester utfører 

oppgaven nevnt i artikkel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikkel 73 i direktiv 2009/65/EF, eller enhver annen lovfestet 

oppgave, minst skal ha plikt til omgående å underrette vedkommende myndigheter om alle forhold eller beslutninger som 

gjelder dette foretaket, som personen har fått kjennskap til ved utførelsen av sin oppgave, og som kan 

a)  innebære en vesentlig overtredelse av de lovene og forskriftene som fastsetter vilkårene for tillatelse, eller som særskilt 

omhandler verdipapirforetaks virksomhet, 

b)  påvirke verdipapirforetakets fortsatte virksomhet, 

c)  medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller at det tas forbehold. 

Nevnte person skal også ha plikt til å underrette om eventuelle forhold og beslutninger som vedkommende får kjennskap til i 

forbindelse med utførelsen av oppgaven nevnt i første ledd, i et foretak som har nære forbindelser til verdipapirforetaket der 

vedkommende utfører oppgaven. 

2.  Dersom personer som er godkjent i henhold til direktiv 2006/43/EF, i god tro gir videre til vedkommende myndigheter 

opplysninger om eventuelle forhold og beslutninger nevnt i nr. 1, skal dette ikke utgjøre et brudd p å taushetsplikten i henhold til 

avtale eller i henhold til lov eller forskrift, og skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene. 

Artikkel 78 

Vern av personopplysninger 

Behandlingen av personopplysninger som er samlet inn for utøvelse av tilsy nsmyndighet, herunder granskingsmyndighet, i 

samsvar med dette direktivet, skal utføres i samsvar med nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF og eventuelt 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

KAPITTEL II 

Samarbeid mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter og ESMA 

Artikkel 79 

Forpliktelse til å samarbeide  

1.  Vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater skal ved behov samarbeide for å kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til dette direktivet eller forordning (EU) nr. 600/2014, og i denne forbindelse utøve den myndigheten de har i henhold 

til dette direktivet, forordning (EU) nr. 600/2014 eller nasjonal rett. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 70 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i nevnte artikkel, skal de sikre at det er truffet egnede tiltak slik at vedkommende myndigheter har all 

nødvendig myndighet til å ta kontakt med rettsmyndigheter innenfor sin jurisdiksjon for å få særskilte opplysninger om 

etterforskning eller straffesaker som er innledet ved mulige overtredelser av dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014, 

og gir andre vedkommende myndigheter og ESMA samme opplysninger slik at de kan oppfylle sin forpliktelse til å samarbeide 

med hverandre og med ESMA for formålene i dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87).  
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Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle opplysninger 

og samarbeide om gransking eller tilsyn. 

Vedkommende myndigheter kan også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å lette 

inndrivelsen av overtredelsesgebyrer. 

For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig utvekslingen av opplysninger, skal medlemsstatene utpeke én enkelt 

vedkommende myndighet som kontaktpunkt for formålene i dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014. Medlemsstatene 

skal underrette Kommisjonen, ESMA og de øvrige medlemsstatene om hvilke myndigheter som er utpekt til å motta 

anmodninger om utveksling av opplysninger eller samarbeid i henhold til dette nummeret. ESMA skal på sitt nettsted 

offentliggjøre og ajourføre en liste over disse myndighetene. 

2.  Når virksomheten til en handelsplass som har innført ordninger i en vertsstat, idet det tas hensyn til situasjonen for 

verdipapirmarkedene i vertsstaten, er blitt av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i 

vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i handelsplassens hjem- og vertsstat innføre egnede samarbeidsordninger. 

3.  Medlemsstatene skal treffe de administrative og organisatoriske tiltakene som er nødvendige for å lette bistanden 

omhandlet i nr. 1. 

Vedkommende myndigheter kan utøve sin myndighet for å fremme samarbeid, også i tilfeller der handlemåten som granskes, 

ikke utgjør en overtredelse av gjeldende bestemmelser i vedkommende medlemsstat. 

4.  Når en vedkommende myndighet har god grunn til å mistenke at handlinger som er i strid med bestemmelsene i dette 

direktivet eller i forordning (EU) nr. 600/2014, utføres eller er blitt utført på en annen medlemsstats territorium av enheter som 

ikke er underlagt dens tilsyn, skal den så nøyaktig som mulig underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten 

og ESMA om dette. Vedkommende myndighet som underrettes, skal treffe egnede tiltak. Den skal underrette vedkommende 

meldermyndighet og ESMA om resultatet av tiltaket og, i den utstrekning det er mulig, også om viktige forhold i sakens videre 

utvikling. Dette nummeret skal ikke berøre kompetansen til vedkommende meldermyndighet. 

5.  Med forbehold for nr. 1 og 4 skal vedkommende myndigheter underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter og 

gi nærmere opplysninger om 

a)  enhver anmodning om å redusere størrelsen på en posisjon eller en eksponering i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav o), 

b)  enhver begrensning av en persons mulighet til å inngå en varederivatkontrakt i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav p). 

Meldingen skal, dersom det er relevant, omfatte nærmere opplysninger om anmodningen eller kravet i henhold til artikkel 69 

nr. 2 bokstav j), herunder identiteten til den eller de personene som anmodningen eller kravet er rettet til, og begrunnelsen for 

anmodningen eller kravet, samt omfanget av begrensningene som er innført i samsvar med artikkel 69 nr. 2 bokstav p), 

herunder den berørte personen, aktuelle finansielle instrumenter, eventuelle begrensninger av størrelsen på de posisjonene som 

personen til enhver tid kan inneha, eventuelle unntak som er gitt i henhold til artikkel 57, og begrunnelsen for dette. 

Meldingene skal gis minst 24 timer før tiltakene eller bestemmelsene skal tre i kraft. Under ekstraordinære omstendigheter kan 

en vedkommende myndighet gi meldingen mindre enn 24 timer før tiltaket er planlagt å tre i kraft dersom det ikke er mulig å gi 

en melding innen 24 timer. 

En medlemsstats vedkommende myndighet som mottar en melding i henhold til dette nummeret, kan treffe tiltak i samsvar med 

artikkel 69 nr. 2 bokstav o) eller p) dersom den er overbevist om at tiltaket er nødvendig for å nå den andre vedkommende 

myndighetens mål. Vedkommende myndighet skal også gi melding i henhold til dette nummeret når den planlegger å treffe 

tiltak. 

Dersom et tiltak omhandlet i dette nummeret første ledd bokstav a) eller b) gjelder energiprodukter i engrosmarkedet, skal 

vedkommende myndighet også underrette Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, opprettet ved 

forordning (EF) nr. 713/2009.  
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6.  Når det gjelder utslippskvoter, skal vedkommende myndigheter samarbeide med offentlige organer som har ansvar for 

tilsyn med spotmarkeder og auksjonsmarkeder, og vedkommende myndigheter, registerforvaltere og andre offentlige organer 

som har som oppgave å føre tilsyn med overholdelsen av direktiv 2003/87/EF, for å sikre at de kan få en samlet oversikt over 

markedene for utslippskvoter. 

7.  I forbindelse med landbruksvarederivater skal vedkommende myndigheter rapportere til og samarbeide med offentlige 

organer som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske markeder for landbruksvarer i henhold til forordning 

(EU) nr. 1308/2013. 

8.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for å fastsette kriteriene for at 

virksomheten til en handelsplass i en vertsstat kan anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

for investorvernet i denne vertsstaten. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for samarbeidsordningene omhandlet i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 80 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking  

1.  En vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om å 

samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking. Når det  gjelder verdipapirforetak som er fjernmedlemmer eller 

-deltakere av et regulert marked, kan vedkommende myndighet for det regulerte markedet velge å henvende seg direkte til dem, 

og skal i så fall underrette vedkommende myndighet i fjernmedlemmets eller -deltakerens hjemstat om dette. 

Dersom en vedkommende myndighet får en anmodning om stedlig tilsyn eller gransking, skal den innenfor rammen av sin 

myndighet 

a)  selv foreta tilsynet eller granskingen, 

b)  tillate den anmodende myndigheten å foreta det stedlige tilsynet eller granskingen, 

c)  tillate revisorer eller eksperter å foreta tilsynet eller granskingen. 

2.  Med sikte på å oppnå en tilnærming av tilsynspraksis kan ESMA delta i tilsynskollegienes virksomhet, herunder stedlig 

tilsyn eller gransking som foretas i fellesskap av to eller flere vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 21 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger vedkommende myndigheter 

skal utveksle når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og gransking.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. (EU) No 1095/2010. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for vedkommende myndigheters samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og gransking. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 81 

Utveksling av opplysninger 

1.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som er utpekt som kontaktpunkter for formålene i dette direktivet og 

forordning (EU) nr. 600/2014 i samsvar med artikkel 79 nr. 1 i dette direktivet, skal umiddelbart gi hverandre de opplysningene 

som er nødvendige for utførelsen av de oppgavene som påligger vedkommende myndigheter, som er utpekt i henhold til 

artikkel 67 nr. 1 i dette direktivet, i samsvar med bestemmelsene som er vedtatt i henhold til dette direktivet eller forordning 

(EU) nr. 600/2014. 

Vedkommende myndigheter som utveksler opplysninger med andre vedkommende myndigheter i henhold til dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 600/2014, kan, når de oversender opplysningene, angi at de ikke skal gis videre uten deres 

uttrykkelige samtykke, og opplysningene skal i så fall utveksles bare for de formålene disse myndighetene har gitt sitt samty kke 

til. 

2.  Vedkommende myndigheter som er utpekt som kontaktpunkt i samsvar med artikkel 79 nr. 1, kan gi videre opplysninger 

mottatt i henhold til nr. 1 i denne artikkelen og artikkel 77 og 88 til myndighetene nevnt i artikkel 67 nr. 1. De skal ikke gi 

opplysningene videre til andre organer eller fysiske eller juridiske personer uten uttrykkelig samtykke fra vedkommende 

myndigheter som har gitt opplysningene, og bare for de formålene disse myndighetene har gitt sitt samtykke til, unntatt i 

behørig begrunnede tilfeller. I sistnevnte tilfelle skal kontaktpunktet umiddelbart underrette det kontaktpunktet som sendte 

opplysningene. 

3.  Myndighetene omhandlet i artikkel 71 samt andre organer eller fysiske og juridiske personer som mottar fortrolige 

opplysninger i henhold til nr. 1 i denne artikkelen, eller artikkel 77 og 88, kan bruke dem bare i embets medfør, særlig 

a)  for å kontrollere om vilkårene for adgang til å starte virksomhet som verdipapirforetak er oppfylt, og for å lette tilsynet p å et 

konsolidert eller ikke-konsolidert grunnlag med utøvelse av slik virksomhet, særlig når det gjelder kapitaldekningskrav i 

henhold til direktiv 2013/36/EU, forvaltnings- og regnskapspraksis og internkontroll, 

b)  for å overvåke at handelsplassene virker på en tilfredsstillende måte, 

c)  for å ilegge sanksjoner, 

d)  i forbindelse med en forvaltningsklage på et vedtak gjort av vedkommende myndighet, 

e)  i forbindelse med domstolsbehandling i samsvar med artikkel 74,  
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f)  i forbindelse med den utenrettslige ordningen for investorklager omhandlet i artikkel 75. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for utveksling av opplysninger. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

5.  Verken denne artikkelen eller artikkel 76 eller 88 skal være til hinder for at en vedkommende myndighet gir videre til 

ESMA, Det europeiske råd for systemrisiko, sentralbanker, ESSB og ESB i deres egenskap av monetære myndigheter, og 

eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalings- og oppgjørssystemer, fortrolige 

opplysninger til bruk ved utførelsen av deres oppgaver. Det er heller ikke noe til hinder for at slike myndigheter eller organer 

gir videre til vedkommende myndigheter de opplysningene de måtte trenge for å utøve funksjonene i henhold til dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 82 

Bindende megling 

1.  Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til ESMA der en anmodning om en av følgende typer samarbeid er blitt 

avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig tid: 

a)  Tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking som omhandlet i artikkel 80. 

b)  Utveksling av opplysninger som omhandlet i artikkel 81. 

2.  I situasjoner som er omhandlet i nr. 1, kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten 

at det berører mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger som omhandlet i artikkel 83 i dette 

direktivet eller ESMAs mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 83 

Nektet samarbeid 

En vedkommende myndighet kan avslå en anmodning om samarbeid i forbindelse med en gransking, et stedlig tilsyn eller en 

tilsynsvirksomhet som omhandlet i artikkel 84, eller å utveksle opplysninger som omhandlet i artikkel 81, bare dersom 

a)  det hos myndighetene i den anmodede medlemsstaten allerede er innledet rettergang for de samme forholdene og mot de 

samme personene, eller 

b)  disse personene allerede har fått en endelig dom for de samme forholdene i den anmodede medlemsstaten. 

Ved et slikt avslag skal vedkommende myndighet underrette anmodende vedkommende myndighet og ESMA om dette og gi så 

detaljerte opplysninger som mulig.  
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Artikkel 84 

Samråd før tillatelse gis 

1.  Vedkommende myndigheter i den andre berørte medlemsstaten skal rådspørres før det gis tillatelse til et verdipapirforetak 

som er et av følgende: 

a)  Et datterforetak av et verdipapirforetak eller av en markedsoperatør eller kredittinstitusjon med tillatelse i en annen 

medlemsstat. 

b)  Et datterforetak av morforetaket til et verdipapirforetak eller til en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen medlemsstat. 

c)  Kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personene som kontrollerer et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon 

med tillatelse i en annen medlemsstat. 

2.  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har ansvar for tilsyn med kredittinstitusjoner eller forsikringsforetak, 

skal rådspørres før det gis tillatelse til et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som er et av følgende: 

a)  Et datterforetak av en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak med tillatelse i Unionen. 

b)  Et datterforetak av morforetaket til en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak med tillatelse i Unionen. 

c)  Kontrollert av samme fysiske eller juridiske person som kontrollerer en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak med 

tillatelse i Unionen. 

3.  De berørte vedkommende myndighetene nevnt i nr. 1 og 2 skal særlig rådføre seg med hverandre når de vurderer 

aksjeeiernes eller medlemmenes egnethet samt omdømmet og erfaringen til personer som i praksis deltar i ledelsen av et annet 

foretak i samme konsern. Myndighetene skal utveksle alle opplysninger om aksjeeieres eller medlemmers egnethet samt om 

omdømmet og erfaringen til personer som i praksis leder virksomheten, som er relevante for de andre berørte vedkommende 

myndighetene med hensyn til å gi tillatelse og for en løpende vurdering av om vilkårene for drift overholdes. 

4.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for samråd med andre vedkommende myndigheter før en tillatelse gis. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 85 

Vertsstaters myndighet 

1.  Vertsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet kan kreve, for statistikkformål, at alle verdipapirforetak som har 

filialer på deres territorium, oversender periodiske rapporter om disse filialenes virksomhet.  
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2.  Når de utfører sine oppgaver i henhold til dette direktivet, skal vertsstatene fastsette at vedkommende myndighet kan 

kreve at filialer av verdipapirforetak gir de opplysningene som er nødvendige for å kontrollere at de overholder de standardene i 

vertsstaten som gjelder for dem i tilfellene som omhandles i artikkel 35 nr. 8. Disse kravene kan ikke være strengere enn dem 

denne medlemsstaten pålegger etablerte foretak for å kunne kontrollere at de overholder de samme standardene. 

Artikkel 86 

Beskyttelsestiltak som skal treffes av vertsstater 

1.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare og påviselige grunner til å tro at et verdipapirforetak som utøver 

virksomhet på dens territorium i henhold til adgangen til å yte tjenester, ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til 

bestemmelser vedtatt etter dette direktivet, eller at et verdipapirforetak som har en filial på dens territorium, ikke oppfyller sine 

forpliktelser i henhold til bestemmelser vedtatt etter dette direktivet som ikke tillegger vedkommende myndighet i vertsstaten 

myndighet, skal den underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om dette. 

Dersom verdipapirforetaket, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi tiltakene viser s eg å 

være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på en måte som klart skader interessene til investorer i vertsstaten eller markedenes 

ordnede virkemåte, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle egnede 

tiltak som er nødvendige for å verne investorene og markedenes ordnede virkemåte; dette skal omfatte muligheten til å 

hindre verdipapirforetak i å innlede nye transaksjoner på deres territorium. Kommisjonen og ESMA skal uten unødig 

opphold underrettes om slike tiltak. 

b)  Vedkommende myndighet i vertsstaten kan henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndigheten den 

er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Dersom vedkommende myndigheter i en vertsstat fastslår at et verdipap irforetak som har en filial på dens territorium, ikke 

overholder lovene og forskriftene som vertsstaten har vedtatt i henhold til bestemmelsene i dette direktivet, og som gir 

vertsstatens vedkommende myndigheter myndighet, skal de kreve at det berørte verdipapirforetaket bringer det lovstridige 

forholdet til opphør. 

Dersom det berørte verdipapirforetaket ikke treffer de nødvendige tiltakene, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten treffe 

alle egnede tiltak for å sikre at det berørte verdipapirforetaket bringer det lovstridige forholdet til opphør. Tiltakenes art skal 

meddeles vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

Dersom verdipapirforetaket, til tross for tiltak truffet av vertsstaten, fortsetter å overtre bestemmelsene i de lovene eller  

forskriftene som er nevnt i første ledd og gjelder i vertsstaten, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet 

vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle egnede tiltak som er nødvendige for å verne investorene og markedenes 

ordnede virkemåte. Kommisjonen og ESMA skal uten unødig opphold underrettes om slike tiltak. 

Vedkommende myndighet i vertsstaten kan dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndigheten 

den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten for et regulert marked, en MHF eller en OHF har klare og påviselige 

grunner til å tro at nevnte regulerte marked, MHF eller OHF ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene 

vedtatt etter dette direktivet, skal den meddele dette til vedkommende myndighet i hjemstaten til det regulerte markedet, MHF-

en eller OHF-en.  
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Dersom det regulerte markedet, MHF-en eller OHF-en, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller 

fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på en måte som klart skader interessene til investorer i 

vertsstaten eller markedenes ordnede virkemåte, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet 

vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle egnede tiltak som er nødvendige for å verne investorene og markedenes 

ordnede virkemåte; dette skal omfatte muligheten til å hindre at nevnte regulerte marked, MHF eller OHF stiller sine ordninger 

til rådighet for fjernmedlemmer eller -deltakere etablert i vertsstaten. Kommisjonen og ESMA skal uten unødig opphold 

underrettes om slike tiltak. 

Vedkommende myndighet i vertsstaten kan dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndigheten 

den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4.  Ethvert tiltak som treffes i henhold til nr. 1, 2 eller 3, og som innebærer sanksjoner eller begrensninger i et verdipapir-

foretaks eller et regulert markeds virksomhet, skal være behørig begrunnet og meddeles det berørte verdipapirforetaket eller det 

regulerte markedet. 

Artikkel 87 

Samarbeid og utveksling av opplysninger med ESMA 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av dette direktivet, i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre 

sine oppgaver i henhold til dette direktivet og forordning (EU) nr. 600/2014 og i samsvar med artikkel 35 og 36 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL III 

Samarbeid med tredjestater 

Artikkel 88 

Utveksling av opplysninger med tredjestater 

1.  Medlemsstatene og, i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010, ESMA kan inngå samarbeidsavtaler om 

utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter i tredjestater bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes 

av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som kreves i artikkel 76. Slik utveksling av opplysninger skal være til 

bruk for nevnte vedkommende myndigheter under utførelsen av deres oppgaver. 

Overføring av personopplysninger fra en medlemsstat til en tredjestat skal skje i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF. 

Overføring av personopplysninger fra ESMA til en tredjestat skal skje i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) nr. 45/2001. 

Medlemsstatene og ESMA kan også inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med tredjestaters myndigheter, 

organer og fysiske eller juridiske personer som har ansvar for en eller flere av følgende oppgaver: 

a)  Tilsyn med kredittinstitusjoner, andre finansinstitusjoner, forsikringsforetak og finansmarkeder. 

b)  Avvikling og konkursbehandling av verdipapirforetak og lignende framgangsmåter.  
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c)  Lovfestet revisjon av regnskapene til verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner og forsikrings-

foretak i forbindelse med utførelsen av sine tilsynsoppgaver, eller som forvalter erstatningsordninger i forbindelse med 

utførelsen av sine oppgaver. 

d)  Tilsyn med organer som deltar i avvikling og konkursbehandling av verdipapirforetak og lignende framgangsmåter. 

e)  Tilsyn med personer med ansvar for å foreta lovfestet revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitusjoners, verdipapir-

foretaks og andre finansinstitusjoners regnskaper. 

f)  Tilsyn med personer som er aktive på markeder for utslippskvoter, for å sikre en samlet oversikt over finans - og 

spotmarkeder. 

g)  Tilsyn med personer som er aktive på markedet for landbruksvarederivater, for å sikre en samlet oversikt over finans - og 

spotmarkeder. 

Samarbeidsavtaler omhandlet i tredje ledd kan inngås bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av garantier for 

taushetsplikt som minst tilsvarer dem som kreves i artikkel 76. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte 

vedkommende myndigheter, organer og fysiske eller juridiske personer i utførelsen av deres oppgaver. Dersom en samarbeids -

avtale innebærer overføring av personopplysninger fra en medlemsstat, skal dette skje i samsvar med kapittel IV i direktiv 

95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 dersom ESMA er involvert i overføringen. 

2.  Når opplysningene stammer fra en annen medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, og eventuelt bare for de formålene nevnte myndigheter har gitt sitt 

samtykke til. Den samme bestemmelsen gjelder opplysninger gitt av vedkommende myndigheter i tredjestater. 

AVDELING VII 

DELEGERTE RETTSAKTER 

Artikkel 89 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 2 nr. 3, artikkel 4 nr. 1 punkt 2 annet ledd, artikkel 4 nr. 2, 

artikkel 13 nr. 1, artikkel 16 nr. 12, artikkel 23 nr. 4, artikkel 24 nr. 13, artikkel 25 nr. 8, artikkel 27 nr. 9, artikkel 28 nr. 3, 

artikkel 30 nr. 5, artikkel 31 nr. 4, artikkel 32 nr. 4, artikkel 33 nr. 8, artikkel 52 nr. 4, artikkel 54 nr. 4, artikkel 58 nr. 6, 

artikkel 64 nr. 7, artikkel 65 nr. 7 og artikkel 79 nr. 8 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 2. juli 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 3, artikkel 4 nr. 1 punkt 2 annet ledd, artikkel 4 nr. 2, artikkel 13 nr. 1, 

artikkel 16 nr. 12, artikkel 23 nr. 4, artikkel 24 nr. 13, artikkel 25 nr. 8, artikkel 27 nr. 9, artikkel 28 nr. 3, artikkel 30 nr. 5, 

artikkel 31 nr. 4, artikkel 32 nr. 4, artikkel 33 nr. 8, artikkel 52 nr. 4, artikkel 54 nr. 4, artikkel 58 nr. 6, artikkel 64 nr. 7, 

artikkel 65 nr. 7 og artikkel 79 nr. 8 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører 

ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette.  
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5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 3, artikkel 4 nr. 1 punkt 2 annet ledd, artikkel 4 nr. 2, artikkel 13  

nr. 1, artikkel 16 nr. 12, artikkel 23 nr. 4, artikkel 24 nr. 13, artikkel 25 nr. 8, artikkel 27 nr. 9, artikkel 28 nr. 3, artikkel 30 nr. 5, 

artikkel 31 nr. 4, artikkel 32 nr. 4, artikkel 33 nr. 8, artikkel 52 nr. 4, artikkel 54 nr. 4, artikkel 58 nr. 6, artikkel 64 nr. 7, 

artikkel 65 nr. 7 og artikkel 79 nr. 8 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en 

frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet  

innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamen-

tets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder. 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 90 

Rapporter og ny gjennomgåelse  

1.  Før 3. mars 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

a)  hvordan OHF-er fungerer, herunder hvordan de anvender prinsipalmatchingshandel, idet det tas hensyn til vedkommende 

myndigheters erfaring på tilsynsområdet, antallet av godkjente OHF-er i Unionen og deres markedsandel, og idet det særlig 

undersøkes om det er behov for justeringer av definisjonen av en OHF, og om de finansielle instrumentene som er omfattet 

av OHF-kategorien, fortsatt er egnede, 

b)  hvordan ordningen for vekstmarkeder for SMB-er fungerer, idet det tas hensyn til antallet av MHF-er som er registrert som 

vekstmarked for SMB-er, antall utstedere på disse og relevante handelsvolumer. 

Rapporten skal særlig vurdere om terskelen i artikkel 33 nr. 3 bokstav a) fortsatt er et egnet minstekrav for å nå de målene 

for vekstmarkeder for SMB-er som er angitt i dette direktivet, 

c)  virkningene av kravene som gjelder for algoritmehandel, herunder høyfrekvent algoritmehandel, 

d)  erfaringene med ordningen for forbud mot bestemte produkter eller metoder, idet det tas hensyn til antall ganger ordningene 

er blitt utløst og virkningene av dette, 

e)  anvendelsen av de administrative og strafferettslige sanksjonene, og særlig behovet for ytterligere harmonisering av de 

administrative sanksjonene som er fastsatt for overtredelse av kravene i dette direktivet og i forordning (EU) nr. 600/2014, 

f)  virkningene av anvendelsen av posisjonsgrenser og posisjonshåndtering med hensyn til likviditet, markedsmisbruk samt 

velordnet prisdannelse og effektive oppgjørsvilkår på varederivatmarkedene, 

g)  prisutviklingen for opplysninger fra regulerte markeder, MHF-er, OHF-er og godkjente offentliggjøringsordninger om 

gjennomsiktighet før og etter handelen, 

h)  virkningen av kravet om opplysninger om alle gebyrer, provisjoner og naturalytelser i forbindelse med ytingen av en 

investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste til kunden i samsvar med artikkel 24 nr. 9, herunder kravets virkning på det 

indre markeds ordnede virkemåte når det gjelder investeringsrådgivning over landegrensene. 

2.  Kommisjonen skal etter samråd med ESMA framlegge rapporter for Europaparlamentet og Rådet om hvordan det 

konsoliderte offentliggjøringssystemet som er opprettet i samsvar med avdeling V, fungerer. Rapporten som gjelder artikkel 65 

nr. 1, skal framlegges innen 3. september 2018. Rapporten som gjelder artikkel 65 nr. 2, skal framlegges innen 3. september 2020.  
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I rapportene nevnt i første ledd skal det vurderes hvordan det konsoliderte offentliggjøringssystemet fungerer, på grunnlag av 

følgende kriterier: 

a)  Tilgjengelighet og aktualitet når det gjelder opplysninger etter handelen i et konsolidert format, som omfatter alle 

transaksjoner, uavhengig av om de er gjennomført på en handelsplass eller ikke. 

b)  Tilgjengelighet og aktualitet når det gjelder fullstendige og delvise opplysninger etter handelen som er av høy kvalitet, i 

formater som det er lett for markedsdeltakere å få tilgang til og bruke, og som er tilgjengelige på rimelige forretnings-

messige vilkår. 

Dersom Kommisjonen fastslår at leverandørene av konsoliderte offentliggjøringssystemer ikke har gitt opplysninger på en måte 

som oppfyller kriteriene fastsatt i annet ledd, skal Kommisjonen sammen med sin rapport rette en anmodning til ESMA om å 

innlede en framgangsmåte med forhandling for, gjennom offentlig anbud gjennomført av ESMA, å utpeke en kommersiell 

enhet som skal drive et konsolidert offentliggjøringssystem. ESMA skal innlede framgangsmåten etter å ha mottatt Kommi-

sjonens anmodning på de vilkårene som er angitt i anmodningen, og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(1). 

3.  Dersom framgangsmåten i nr. 2 innledes, skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 89 om endring av artikkel 59–65 og avsnitt D i vedlegg I til dette direktivet samt artikkel 2 nr. 1 punkt 19 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, ved å angi tiltak for å 

a)  fastsette varigheten av kontrakten for den kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, og 

prosessen og vilkårene for fornyelse av kontrakten og innledning av et nytt offentlig anbud, 

b)  fastsette at den kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, skal gjøre dette med enerett, og at 

andre enheter ikke skal få tillatelse som leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i henhold til artikkel 59, 

c)  gi ESMA myndighet til å sikre at den kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, og som er 

utpekt gjennom et offentlig anbud, oppfyller anbudsvilkårene, 

d)  sikre at opplysningene etter handelen fra den kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, er av 

høy kvalitet, i formater som det er lett for markedsdeltakere å få tilgang til og bruke, og i et konsolidert format som omfatter 

hele markedet, 

e)  sikre at opplysningene etter handelen gis på rimelige forretningsmessige vilkår, og på både konsolidert og ikke-konsolidert 

grunnlag, og dekker behovene til brukerne av disse opplysningene i hele Unionen, 

f)  sikre at handelsplasser og godkjente offentliggjøringsordninger gjør sine handelsopplysninger tilgjengelige for den 

kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, og som er utpekt gjennom et offentlig anbud 

gjennomført av ESMA, til en rimelig kostnad, 

g)  fastsette ordninger som får anvendelse dersom den kommersielle enheten som driver et konsolidert offentliggjøringssystem, 

og som er utpekt gjennom et offentlig anbud, ikke oppfyller anbudsvilkårene, 

h)  fastsette ordninger som gjør det mulig for leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer som har tillatelse i 

henhold til artikkel 59, å fortsette å drive et konsolidert offentliggjøringssystem dersom myndigheten fastsatt i bokstav b) i 

dette nummeret ikke utøves, eller dersom det ikke er utpekt en enhet gjennom et offentlig anbud, til et nytt offentlig anbud 

er gjennomført og det er utpekt en kommersiell enhet som skal drive et konsolidert offentliggjøringssystem.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett  og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr.  1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s.  1). 
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4.  Innen 1. januar 2018 skal Kommisjonen, etter samråd med ESMA og Byrået for samarbeid mellom energiregulerings-

myndigheter, utarbeide en rapport med en vurdering av den potensielle virkningen på energiprisene og på energimarkedets 

virkemåte og om gjennomførbarheten og fordelene i form av reduserte motpartsrisikoer og systemrisikoer, samt de direkte 

kostnadene ved C6-energiderivatkontrakter som omfattes av clearingplikten i henhold til artikkel 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, risikoreduksjonsteknikkene i henhold til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning og anvendelsen av dem ved 

beregning av clearinggrenseverdien i henhold til artikkel 10 i samme forordning. 

Dersom Kommisjonen anser at det ikke vil være mulig og fordelaktig å ta med disse kontraktene, skal den eventuelt framlegge 

et forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 89 i dette direktivet for å forlenge perioden på 42 måneder nevnt i artikkel 95 nr. 1 i dette direktivet  én 

gang med to år og en ytterligere gang med ett år. 

Artikkel 91 

Endringer av direktiv 2002/92/EF 

I direktiv 2002/92/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Med unntak av kapittel III A i dette direktivet skal slik virksomhet, når den utøves av et forsikringsforetak eller en 

ansatt i et forsikringsforetak som handler på forsikringsforetakets ansvar, ikke anses som forsikringsformidling eller 

forsikringsdistribusjon.» 

b)  Nytt nr. 13 skal lyde: 

«13) Ved anvendelsen av kapittel III A menes med «forsikringsbasert investeringsprodukt» et forsikringsprodukt som 

har en løpetid eller en gjenkjøpsverdi, og der løpetiden eller gjenkjøpsverdien helt eller delvis er direkte eller 

indirekte eksponert mot markedssvingninger, og dette skal ikke omfatte 

a)  skadeforsikringsprodukter som oppført i vedlegg I til direktiv 2009/138/EF (skadeforsikringsklasser), 

b)  livsforsikringsavtaler der ytelsene i henhold til avtalen bare utbetales ved dødsfall eller ved arbeidsudyktighet 

på grunn av skade, sykdom eller uførhet, 

c)  pensjonsprodukter som i henhold til nasjonal rett er anerkjent å ha som hovedformål å gi investoren en 

pensjonsinntekt, og som gir investoren rett til visse fordeler, 

d)  offisielt anerkjente tjenestepensjonsordninger som omfattes av virkeområdet for direktiv 2003/41/EF eller 

direktiv 2009/138/EF, 

e)  individuelle pensjonsprodukter der det i henhold til nasjonal rett kreves et økonomisk bidrag fra arbeids-

giveren, og der arbeidsgiveren eller arbeidstakeren ikke kan velge pensjonsprodukt eller tilbyder av 

pensjonsprodukt.»  
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2) Nytt kapittel III A skal lyde: 

«KAPITTEL III A 

Tilleggskrav til forbrukervern i forbindelse med forsikringsbaserte investeringsprodukter 

Artikkel 13a 

Virkeområde 

Med forbehold for unntaket i artikkel 2 nr. 3 annet ledd fastsetter dette kapittelet ytterligere krav til forsikringsformidling og 

til direktesalg som gjennomføres av forsikringsforetak, når slik formidling og slikt salg utføres i forbindelse med salget av 

forsikringsbaserte investeringsprodukter. Slik virksomhet skal kalles forsikringsdistribusjon. 

Artikkel 13b 

Forebygging av interessekonflikter 

En forsikringsformidler eller et forsikringsforetak skal opprettholde og drive effektive organisatoriske og administrative 

ordninger med sikte på å treffe alle rimelige tiltak for å hindre at interessekonflikter som definert i artikkel 13c skader 

kundens interesse. 

Artikkel 13c 

Interessekonflikter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forsikringsformidlere og forsikringsforetak treffer alle egnede tiltak for å identifisere 

interessekonflikter som oppstår i forbindelse med forsikringsdistribusjon, mellom dem selv, herunder deres ledere, 

arbeidstakere og tilknyttede forsikringsformidlere, eller enhver annen person som er direkte eller indirekte tilknyttet dem 

gjennom kontroll, og deres kunder eller innbyrdes mellom kunder. 

2.  Dersom organisatoriske eller administrative ordninger som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket har innført 

i samsvar med artikkel 13b for å løse interessekonflikter, ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å hindre at kunders 

interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket gi kunden klare opplysninger om interessekon-

fliktens allmenne art og/eller kilder før den/det påtar seg oppgaver på vegne av vedkommende. 

3.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13e for å 

a)  fastsette hvilke forholdsregler det er rimelig å forvente at forsikringsformidlere eller forsikringsforetak treffer for å 

identifisere, hindre, løse og opplyse om interessekonflikter i forbindelse med forsikringsdistribusjon, 

b)  fastsette egnede kriterier for å fastslå hvilke typer interessekonflikter som kan skade interessene til forsikrings -

formidlerens eller forsikringsforetakets kunder eller potensielle kunder. 

Artikkel 13d 

Allmenne prinsipper og opplysninger til kunder 

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikringsformidlere eller forsikringsforetak, i forbindelse med forsikringsdistribusjon, 

opptrer ærlig, redelig og profesjonelt i kundenes beste interesse. 

2.  Alle opplysninger, herunder reklamemateriell, som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket retter til kunder 

eller potensielle kunder, skal være rettvisende, klare og ikke villedende. Reklamemateriell skal klart framstå som dette.  
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3. Medlemsstatene kan forby at forsikringsformidlere eller forsikringsforetak godtar eller mottar gebyrer, provisjoner 

eller andre pengeytelser fra en tredjepart eller en person som handler på vegne av en tredjepart, i forbindelse med 

distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter til kunder. 

Artikkel 13e 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta en delegert rettsakt gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta en delegert rettsakt nevnt i artikkel 13c skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 2. juli 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13c kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13c skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt 

å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.» 

Artikkel 92 

Endringer i direktiv 2011/61/EU 

I direktiv 2011/61/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 1 bokstav r) skal nytt punkt vii) lyde: 

«vii)  en medlemsstat som ikke er hjemstaten, der en AIF-forvalter etablert i Unionen yter tjenestene nevnt i artikkel 6  

nr. 4,». 

2) I artikkel 33 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Vilkår for forvaltning av AIF-er etablert i Unionen som er etablert i andre medlemsstater, og for yting av tjenester i 

andre medlemsstater». 

b)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen som har fått tillatelse, direkte eller gjennom 

opprettelse av en filial 

a)  kan forvalte AIF-er etablert i Unionen som er etablert i en annen medlemsstat, forutsatt at AIF-forvalteren har 

tillatelse til å forvalte denne typen AIF-er, 

b)  kan yte, i en annen medlemsstat, de tjenestene nevnt i artikkel 6 nr. 4 som den har fått tillatelse til.  
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2.  En AIF-forvalter som har til hensikt for første gang å tilby virksomheten og tjenestene nevnt i nr. 1, skal meddele 

følgende opplysninger til vedkommende myndigheter i sin hjemstat: 

a)  I hvilken medlemsstat den har til hensikt å forvalte AIF-er direkte eller gjennom opprettelse av en filial, og/eller å 

yte tjenestene nevnt i artikkel 6 nr. 4. 

b)  En virksomhetsplan der det særlig angis hvilke tjenester den har til hensikt å yte, og/eller en angivelse av de AIF-

ene den har til hensikt å forvalte.» 

Artikkel 93 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 3. juli 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 3. januar 2017, unntatt bestemmelsene som innarbeider artikkel 65 nr. 2, 

som skal anvendes fra 3. september 2018. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. De skal også inneholde en 

erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til de direktivene som oppheves ved dette direktivet, skal forstås 

som henvisninger til dette direktivet. Nærmere regler for henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal anvende tiltakene omhandlet i artikkel 92 fra 3. juli 2015. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og ESMA teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 94 

Oppheving 

Direktiv 2004/39/EF, som endret ved rettsaktene som er angitt  i del A i vedlegg III til dette direktivet, oppheves med virkning 

fra 3. januar 2017, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett av 

direktivene oppført i del B i vedlegg III til dette direktivet. 

Henvisninger til direktiv 2004/39/EF eller til direktiv 93/22/EØF skal forstås som henvisninger til dette direktivet eller til 

forordning (EU) nr. 600/2014 og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg IV til dette direktivet. 

Henvisninger til begreper som er definert i direktiv 2004/39/EF eller direktiv 93/22/EØF, eller til artikler i disse, skal forstås 

som henvisninger til tilsvarende begreper som er definert i dette direktivet, eller til artikler i det. 

Artikkel 95 

Overgangsbestemmelser 

1.  Til og med 3. juli 2020 

a)  får clearingplikten fastsatt i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 og risikoreduksjonsteknikkene fastsatt i artikkel 11  

nr. 3 i samme forordning, ikke anvendelse på C6-energiderivatkontrakter som inngås av ikke-finansielle motparter som 

oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller av ikke-finansielle motparter som får sin første 

tillatelse som verdipapirforetak fra 3. januar 2017, og 
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b)  slike C6-energiderivatkontrakter skal ikke anses som OTC-derivatkontrakter i forbindelse med clearinggrenseverdien i 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

C6-energiderivatkontrakter som har fordel av overgangsordningen omhandlet i første ledd, skal være omfattet av alle andre 

krav som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Unntaket nevnt i nr. 1 skal gis av den berørte vedkommende myndigheten. Vedkommende myndighet skal underrette 

ESMA om C6-energiderivatkontrakter som er omfattet av et unntak i henhold til nr. 1, og ESMA skal offentliggjøre en liste 

over disse C6-energiderivatkontraktene på sitt nettsted. 

Artikkel 96 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 97 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____ 
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VEDLEGG I 

LISTER O VER TJENESTER O G VIRKSO MHET O G FINANSIELLE INSTRUMENTER 

AVSNITT A 

Investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

1) Mottak og formidling av ordrer i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter. 

2) Utførelse av ordrer på vegne av kunder. 

3) Handel for egen regning. 

4) Porteføljeforvaltning. 

5) Investeringsrådgivning. 

6) Fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av bindende 

tilsagn. 

7) Plassering av finansielle instrumenter uten bindende tilsagn. 

8) Drift av en MHF. 

9) Drift av en OHF. 

AVSNITT B 

Tilknyttede tjenester 

1) Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter for kunders regning, herunder depotvirksomhet og tilknyttede 

tjenester som likviditetsforvaltning/forvaltning av sikkerhet, unntatt forvaltning av verdipapirkontoer på høyeste nivå. 

2) Yting av kreditt eller lån til en investor slik at vedkommende kan gjennomføre en transaksjon med et eller flere finansielle 

instrumenter, når foretaket som yter kreditten eller lånet, deltar i transaksjonen. 

3) Rådgivning til foretak om kapitalstruktur og foretaksstrategi og tilknyttede spørsmål, rådgivning og tjenester i forbindelse 

med fusjoner og oppkjøp av foretak. 

4) Valutatjenester, dersom disse har sammenheng med ytingen av investeringstjenester. 

5) Investerings- og finansanalyser eller andre typer allmenne anbefalinger i forbindelse med transaksjoner med finansielle 

instrumenter. 

6) Tjenester knyttet til fulltegningsgaranti. 

7) Investeringstjenester og investeringsvirksomhet samt tilknyttede tjenester av den typen som omhandles i vedlegg I avsnitt A 

eller B knyttet til de underliggende derivatene omhandlet i avsnitt  C nr. 5, 6, 7 og 10, dersom disse er knyttet til yting av 

investeringstjenester eller tilknyttede tjenester. 

AVSNITT C 

Finansielle instrumenter 

1) Omsettelige verdipapirer. 

2) Pengemarkedsinstrumenter. 
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3) Andeler i innretninger for kollektiv investering. 

4) Opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder verdipapirer, 

valutaer, rentesatser eller avkastning, utslippskvoter eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål som kan 

gjøres opp fysisk eller kontant. 

5) Opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer, og som må 

gjøres opp kontant eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller en 

annen hendelse som fører til heving av kontrakten. 

6) Opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og kan gjøres opp fysisk, 

forutsatt at de handles på et regulert marked eller i en MHF eller OHF, unntatt energiprodukter i engrosmarkedet som 

handles i en OHF og må gjøres opp fysisk. 

7) Opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer, som kan 

gjøres opp fysisk dersom ikke annet er nevnt i nr. 6 i dette avsnittet, og som ikke har et kommersielt formål, som har 

egenskaper som andre finansielle derivater. 

8) Derivater for overføring av kredittrisiko. 

9) Finansielle differansekontrakter. 

10) Opsjoner, futurekontrakter, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder klima-

variabler, fraktrater eller inflasjonstakten eller andre offisielle økonomiske statistikker, som må gjøres op p kontant eller 

kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller en annen hendelse som 

fører til heving av kontrakten, samt alle andre derivatkontrakter som gjelder eiendeler, rettigheter, forpliktelser, indekser 

og mål som ikke ellers er nevnt i dette avsnittet, som har egenskaper som andre finansielle derivater, idet det blant annet 

tas hensyn til om de handles på et regulert marked, i en OHF eller i en MHF, 

11) Utslippskvoter som består av enheter som anses å oppfylle kravene i direktiv 2003/87/EF (ordningen for handel med 

utslippskvoter). 

AVSNITT D 

Datarapporteringstjenester 

1) Drift av en godkjent offentliggjøringsordning. 

2) Drift av en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem. 

3) Drift av en godkjent rapporteringsordning. 

 _____ 
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VEDLEGG II 

PRO FESJO NELLE KUNDER FO R DETTE DIREKTIVETS  FO RMÅL 

En profesjonell kunde er en kunde som har tilstrekkelig erfaring, kunnskap og ekspertise til å treffe egne investerings -

beslutninger og foreta en egnet vurdering av hvilken risiko det innebærer. For å anses som en profesjonell kunde må kunden 

oppfylle følgende kriterier: 

I.  KUNDEKATEGORIER SOM ANSES SOM PROFESJONELLE  

Følgende kategorier av kunder skal anses som profesjonelle i forbindelse med alle investeringstjenester og all investerings-

virksomhet samt finansielle instrumenter for dette direktivets formål. 

1) Enheter som må ha tillatelse eller være lovregulert for å utøve virksomhet på finansmarkedene. Listen nedenfor skal anses å 

omfatte alle enheter med tillatelse som utøver den virksomheten som kjennetegner nevnte enhet: enheter som har fått 

tillatelse av en medlemsstat i henhold til et direktiv, enheter som har fått tillatelse eller er lovregulert av en medlemsstat 

uten henvisning til et direktiv, og enheter som har fått tillatelse eller er lovregulert av en tredjestat: 

a)  Kredittinstitusjoner 

b)  Verdipapirforetak 

c)  Andre finansinstitusjoner som har fått tillatelse eller er underlagt regulering 

d)  Forsikringsselskaper 

e)  Ordninger for kollektiv investering og forvaltningsselskaper for slike ordninger 

f)  Pensjonsfond og forvaltningsselskaper for slike fond 

g)  Vare- og varederivatforhandlere 

h)  Lokale foretak 

i)  Andre institusjonelle investorer 

2) Store foretak som oppfyller to av følgende krav til størrelse på foretaksnivå: 

— Balansesum: 20 000 000 euro 

— Nettoomsetning: 40 000 000 euro 

— Ansvarlig kapital: 2 000 000 euro 

3) Nasjonale og regionale myndigheter, herunder offentlige organer som forvalter offentlig gjeld på nasjonalt  eller regionalt 

plan, sentralbanker, internasjonale og overnasjonale institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, 

ESB, EIB og andre lignende internasjonale organisasjoner. 

4) Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet  å investere i finansielle instrumenter, herunder enheter som 

driver med verdipapirisering av eiendeler eller andre finansielle transaksjoner.  
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Ovennevnte enheter anses for å være profesjonelle. De må likevel kunne anmode om å bli behandlet som ikke-profesjonelle, og 

verdipapirforetak kan godta å yte et høyere vernenivå. Når et verdipapirforetaks kunde er et foretak nevnt ovenfor, må 

verdipapirforetaket før det yter en tjeneste opplyse kunden om at vedkommende på grunnlag av de opplysningene som er 

tilgjengelige for verdipapirforetaket, anses for å være en profesjonell kunde, og vil bli behandlet som sådan med mindre 

verdipapirforetaket og kunden avtaler noe annet. Verdipapirforetaket må også opplyse kunden om at vedkommende kan 

anmode om endring av avtalevilkårene for å sikre et høyere vernenivå. 

Den kunden som anses som profesjonell, har ansvar for å anmode om et høyere vernenivå når vedkommende anser seg som ute 

av stand til å vurdere eller styre risikoene som foreligger. 

Et slikt høyere vernenivå vil bli ytt når en kunde som anses for å være profesjonell, inngår en skriftlig avtale med verdipapir-

foretaket om at kunden ikke skal behandles som profesjonell ved anvendelse av gjeldende atferdsregler. I en slik avtale skal det 

angis om dette gjelder en eller flere særlige tjenester eller transaksjoner, eller for en eller flere typer produkter eller 

transaksjoner. 

II.  KUNDER SOM PÅ ANMODNING KAN BEHANDLES SOM PROFESJONELLE 

II.1.  Identifikasjonskriterier 

Kunder som ikke er nevnt i avsnitt  I, herunder offentlige organer, lokale offentlige myndigheter, kommuner og individuelle 

private investorer, kan også gi avkall på deler av vernet som ytes i henhold til atferdsreglene. 

Verdipapirforetak skal derfor kunne behandle alle disse kundene som profesjonelle, forutsatt at de relevante kriteriene nedenfor 

er oppfylt og framgangsmåten nedenfor er fulgt. Disse kundene skal imidlertid ikke antas å ha markedskunnskap og erfaring i 

samme grad som kategoriene oppført i avsnitt  I. 

Et slikt avkall på vernet som ytes i henhold til atferdsreglene, skal anses som gyldig bare dersom verdipapirforetaket etter en 

egnet vurdering av kundens ekspertise, erfaring og kunnskap, er rimelig sikker på at kunden i lys av de planlagte trans -

aksjonenes eller tjenestenes art kan treffe egne investeringsbeslutninger og forstå hvilken risiko det innebærer. 

Den egnethetsprøven som anvendes for medlemmer av ledelsen i enheter som har fått tillatelse i henhold til direktiver på 

finansområdet, kan anses som et eksempel på vurdering av ekspertise og kunnskap. Når det gjelder små enheter, skal den 

personen som vurderes, være den som har tillatelse til å gjennomføre transaksjoner på vegne av enheten. 

I forbindelse med denne vurderingen skal minst to av følgende kriterier være oppfylt: 

— Kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante markedet i gjennomsnitt minst ti ganger per 

kvartal i løpet av de foregående fire kvartalene. 

— Størrelsen på kundens portefølje av finansielle instrumenter, definert slik at den omfatter kontantinnskudd og finansielle 

instrumenter, overstiger 500 000 euro. 

— Kunden arbeider eller har arbeidet i minst ett år i finanssektoren i en stilling som krever kunnskap om de planlagte 

transaksjonene eller tjenestene. 

Medlemsstatene kan vedta særlige kriterier for vurderingen av ekspertise og kunnskap hos kommuner og lokale offentlige 

myndigheter som anmoder om å bli behandlet som profesjonelle kunder. Disse kriteriene kan være alternativer eller tillegg til 

dem som er angitt i femte ledd. 
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II.2.  Framgangsmåte 

Disse kundene kan gi avkall på vernet i henhold til de detaljerte atferdsreglene bare dersom følgende framgangsmåte er fulgt: 

— De må skriftlig meddele verdipapirforetaket at de ønsker å bli behandlet som en profesjonell kunde, enten i alminnelighet 

eller i forbindelse med en bestemt investeringstjeneste eller transaksjon, eller en type transaksjon eller produkt. 

— Verdipapirforetaket må gi dem en klar skriftlig advarsel om den retten til vern og erstatning til investorer som de kan miste. 

— De må erklære skriftlig, i et annet dokument enn kontrakten, at de er klar over følgene av å miste et slikt vern. 

Før verdipapirforetak beslutter å godta en anmodning om unntak, skal de treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kunden som 

anmoder om å bli behandlet som en profesjonell kunde, oppfyller de relevante kravene fastsatt i avsnitt II.1. 

Dersom kunder allerede er klassifisert som profesjonelle i henhold til parametrer og framgangsmåter som ligner ovennevnte, er  

det imidlertid ikke meningen at deres forhold til verdipapirforetak skal berøres av eventuelle nye regler vedtatt i henhold til 

dette vedlegget. 

Foretak må innføre egnede skriftlige interne retningslinjer og framgangsmåter for å klassifisere kunder. Profesjonelle kunder 

har ansvar for å holde verdipapirforetaket underrettet om eventuelle endringer som vil kunne påvirke deres klassifisering. 

Dersom verdipapirforetaket imidlertid blir klar over at kunden ikke lenger oppfyller de opprinnelige vilkårene som berettiget  

vedkommende til behandling som profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket treffe egnede tiltak. 

 _____ 
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VEDLEGG III 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over senere endringer 

(som nevnt i artikkel 94) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/31/EF (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 60). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF (EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/10/EF (EUT L 76 av 19.3.2008, s. 33). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 120). 

DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal rett 

(som nevnt i artikkel 94) 

Direktiv 2004/39/EF 

Frist for innarbeiding 31. januar 2007 

Frist for gjennomføring 1. november 2007 

Direktiv 2006/31/EF 

Frist for innarbeiding 31. januar 2007 

Frist for gjennomføring 1. november 2007 

Direktiv 2007/44/EF 

Frist for innarbeiding 21. mars 2009 

Direktiv 2010/78/EF 

Frist for innarbeiding 31. desember 2011 

 _____ 
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell nevnt i artikkel 94 

Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1  

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav c) Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) Artikkel 2 nr. 1 bokstav d)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav e) Artikkel 2 nr. 1 bokstav f)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) Artikkel 2 nr. 1 bokstav g)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) Artikkel 2 nr. 1 bokstav h)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav h) Artikkel 2 nr. 1 bokstav i)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav i) Artikkel 2 nr. 1 bokstav j)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav j) Artikkel 2 nr. 1 bokstav k)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav k) Artikkel 2 nr. 1 bokstav i)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav l) —  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav m) Artikkel 2 nr. 1 bokstav l)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav n) Artikkel 2 nr. 1 bokstav m)  

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2  

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4  

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1  

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 1 Artikkel 4 nr. 1 punkt 1  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 2 Artikkel 4 nr. 1 punkt 2  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 3 Artikkel 4 nr. 1 punkt 3  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 4 Artikkel 4 nr. 1 punkt 4  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 5 Artikkel 4 nr. 1 punkt 5  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 6 Artikkel 4 nr. 1 punkt 6  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 7 Artikkel 4 nr. 1 punkt 20  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 8 Artikkel 4 nr. 1 punkt 7  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 9 Artikkel 4 nr. 1 punkt 8  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 10 Artikkel 4 nr. 1 punkt 9  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 11 Artikkel 4 nr. 1 punkt 10  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 12 Artikkel 4 nr. 1 punkt 11  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 13 Artikkel 4 nr. 1 punkt 18  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 14 Artikkel 4 nr. 1 punkt 21  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 15 Artikkel 4 nr. 1 punkt 22  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 16 Artikkel 4 nr. 1 punkt 14  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 17 Artikkel 4 nr. 1 punkt 15  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 18 Artikkel 4 nr. 1 punkt 44  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 19 Artikkel 4 nr. 1 punkt 17  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 Artikkel 4 nr. 1 punkt 55  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 21 Artikkel 4 nr. 1 punkt 56  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 22 Artikkel 4 nr. 1 punkt 26  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 23 Artikkel 4 nr. 1 punkt 27  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 24 Artikkel 4 nr. 1 punkt 28  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 25 Artikkel 4 nr. 1 punkt 29  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 26 Artikkel 4 nr. 1 punkt 30  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 27 Artikkel 4 nr. 1 punkt 31  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 28 Artikkel 4 nr. 1 punkt 32  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 29 Artikkel 4 nr. 1 punkt 33  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 30 Artikkel 4 nr. 1 punkt 35 bokstav b)  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 31 Artikkel 4 nr. 1 punkt 35  

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2  

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1  

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2  

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 5 nr. 3  

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 5 nr. 4  

Artikkel 5 nr. 5 —  

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1  

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2  

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 6 nr. 3  

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2  

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 7 nr. 3  

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 7 nr. 4 og 5  

Artikkel 8 bokstav a) Artikkel 8 bokstav a)  

Artikkel 8 bokstav b) Artikkel 8 bokstav b)  

Artikkel 8 bokstav c) Artikkel 8 bokstav c)  

Artikkel 8 bokstav d) Artikkel 8 bokstav d)  

Artikkel 8 bokstav e) Artikkel 8 bokstav e)  

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 og 3  

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 9 nr. 5  

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 9 nr. 4  

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 9 nr. 6  

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1  

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2  

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 11 nr. 1  

Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 11 nr. 2  

Artikkel 10 nr. 5 Artikkel 11 nr. 3  

Artikkel 10 nr. 6 Artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 nr. 4  

Artikkel 10a nr. 1 Artikkel 12 nr. 1  

Artikkel 10a nr. 2 Artikkel 12 nr. 2  

Artikkel 10a nr. 3 Artikkel 12 nr. 3  

Artikkel 10a nr. 4 Artikkel 12 nr. 4  

Artikkel 10a nr. 5 Artikkel 12 nr. 5  

Artikkel 10a nr. 6 Artikkel 12 nr. 6  

Artikkel 10a nr. 7 Artikkel 12 nr. 7  

Artikkel 10a nr. 8 Artikkel 12 nr. 8 og 9  

Artikkel 10b nr. 1 Artikkel 13 nr. 1  

Artikkel 10b nr. 2 Artikkel 13 nr. 2  

Artikkel 10b nr. 3 Artikkel 13 nr. 3  

Artikkel 10b nr. 4 Artikkel 13 nr. 4  

Artikkel 10b nr. 5 Artikkel 13 nr. 5  

Artikkel 11 Artikkel 14  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 12 Artikkel 15  

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1  

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2  

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 16 nr. 3  

Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 16 nr. 4  

Artikkel 13 nr. 5 Artikkel 16 nr. 5  

Artikkel 13 nr. 6 Artikkel 16 nr. 6  

Artikkel 13 nr. 7 Artikkel 16 nr. 8  

Artikkel 13 nr. 8 Artikkel 16 nr. 9  

Artikkel 13 nr. 9 Artikkel 16 nr. 11  

Artikkel 13 nr. 10 Artikkel 16 nr. 12  

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1, artikkel 19 nr. 1  

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 18 nr. 2  

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 19 nr. 4  

Artikkel 14 nr. 4 Artikkel 18 nr. 3, artikkel 19 nr. 2  

Artikkel 14 nr. 5 Artikkel 18 nr. 6, artikkel 19 nr. 3  

Artikkel 14 nr. 6 Artikkel 18 nr. 8  

Artikkel 14 nr. 7 Artikkel 18 nr. 9  

Artikkel 15 —  

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1  

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 21 nr. 2  

Artikkel 16 nr. 3 —  

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 22  

Artikkel 17 nr. 2 —  

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 23 nr. 1  

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2  

Artikkel 18 nr. 3 Artikkel 23 nr. 4  

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1  

Artikkel 19 nr. 2 Artikkel 24 nr. 3  

Artikkel 19 nr. 3 Artikkel 24 nr. 4  

Artikkel 19 nr. 4 Artikkel 25 nr. 2  

Artikkel 19 nr. 5 Artikkel 25 nr. 3  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 19 nr. 6 Artikkel 25 nr. 4  

Artikkel 19 nr. 7 Artikkel 25 nr. 5  

Artikkel 19 nr. 8 Artikkel 25 nr. 6  

Artikkel 19 nr. 9 Artikkel 24 nr. 6, artikkel 25 nr. 7  

Artikkel 19 nr. 10 Artikkel 24 nr. 13, artikkel 24 nr. 14, 

artikkel 25 nr. 8 

 

Artikkel 20 Artikkel 26  

Artikkel 21 nr. 1 Artikkel 27 nr. 1  

Artikkel 21 nr. 2 Artikkel 27 nr. 4  

Artikkel 21 nr. 3 Artikkel 27 nr. 5  

Artikkel 21 nr. 4 Artikkel 27 nr. 7  

Artikkel 21 nr. 5 Artikkel 27 nr. 8  

Artikkel 21 nr. 6 Artikkel 27 nr. 9  

Artikkel 22 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1  

Artikkel 22 nr. 2 Artikkel 28 nr. 2  

Artikkel 22 nr. 3 Artikkel 28 nr. 3  

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1  

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 29 nr. 2  

Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 29 nr. 3  

Artikkel 23 nr. 4 Artikkel 29 nr. 4  

Artikkel 23 nr. 5 Artikkel 29 nr. 5  

Artikkel 23 nr. 6 Artikkel 29 nr. 6  

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1  

Artikkel 24 nr. 2 Artikkel 30 nr. 2  

Artikkel 24 nr. 3 Artikkel 30 nr. 3  

Artikkel 24 nr. 4 Artikkel 30 nr. 4  

Artikkel 24 nr. 5 Artikkel 30 nr. 5  

Artikkel 25 nr. 1  Artikkel 24 

Artikkel 25 nr. 2  Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 25 nr. 3  Artikkel 26 nr. 1 og 2 

Artikkel 25 nr. 4  Artikkel 26 nr. 3 

Artikkel 25 nr. 5  Artikkel 26 nr. 7 

Artikkel 25 nr. 6  Artikkel 26 nr. 8 
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 25 nr. 7  Artikkel 26 nr. 9 

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 31 nr. 1  

Artikkel 26 nr. 2 Artikkel 31 nr. 2 og 3  

Artikkel 27 nr. 1  Artikkel 14 nr. 1–5 

Artikkel 27 nr. 2  Artikkel 14 nr. 6 

Artikkel 27 nr. 3  Artikkel 15 nr. 1–4 

Artikkel 27 nr. 4  Artikkel 16 

Artikkel 27 nr. 5  Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 27 nr. 6  Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 27 nr. 7  Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 28 nr. 1  Artikkel 20 nr. 1 

Artikkel 28 nr. 2  Artikkel 20 nr. 2 

Artikkel 28 nr. 3  Artikkel 20 nr. 3 

Artikkel 29 nr. 1  Artikkel 3 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 29 nr. 2  Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 29 nr. 3  Artikkel 4 nr. 6 

Artikkel 30 nr. 1  Artikkel 6 nr. 1 og 2 

Artikkel 30 nr. 2  Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 30 nr. 3  Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 31 nr. 1 Artikkel 34 nr. 1  

Artikkel 31 nr. 2 Artikkel 34 nr. 2  

Artikkel 31 nr. 3 Artikkel 34 nr. 3  

Artikkel 31 nr. 4 Artikkel 34 nr. 4  

Artikkel 31 nr. 5 Artikkel 34 nr. 6  

Artikkel 31 nr. 6 Artikkel 34 nr. 7  

Artikkel 31 nr. 7 Artikkel 34 nr. 8 og 9  

Artikkel 32 nr. 1 Artikkel 35 nr. 1  

Artikkel 32 nr. 2 Artikkel 35 nr. 2  

Artikkel 32 nr. 3 Artikkel 35 nr. 3  

Artikkel 32 nr. 4 Artikkel 35 nr. 4  

Artikkel 32 nr. 5 Artikkel 35 nr. 5  

Artikkel 32 nr. 6 Artikkel 35 nr. 6  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 32 nr. 7 Artikkel 35 nr. 8  

Artikkel 32 nr. 8 Artikkel 35 nr. 9  

Artikkel 32 nr. 9 Artikkel 35 nr. 10  

Artikkel 32 nr. 10 Artikkel 35 nr. 11 og 12  

Artikkel 33 nr. 1 Artikkel 36 nr. 1  

Artikkel 33 nr. 2 Artikkel 36 nr. 2  

Artikkel 34 nr. 1 Artikkel 37 nr. 1  

Artikkel 34 nr. 2 Artikkel 37 nr. 2  

Artikkel 34 nr. 3 —  

Artikkel 35 nr. 1 Artikkel 38 nr. 1  

Artikkel 35 nr. 2 Artikkel 38 nr. 2  

Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 44 nr. 1  

Artikkel 36 nr. 2 Artikkel 44 nr. 2  

Artikkel 36 nr. 3 Artikkel 44 nr. 3  

Artikkel 36 nr. 4 Artikkel 44 nr. 4  

Artikkel 36 nr. 5 Artikkel 44 nr. 5  

Artikkel 36 nr. 6 Artikkel 44 nr. 6  

Artikkel 37 nr. 1 Artikkel 45 nr. 1 og 8  

Artikkel 37 nr. 2 Artikkel 45 nr. 7 annet ledd  

Artikkel 38 nr. 1 Artikkel 46 nr. 1  

Artikkel 38 nr. 2 Artikkel 46 nr. 2  

Artikkel 38 nr. 3 Artikkel 46 nr. 3  

Artikkel 39 Artikkel 47 nr. 1  

Artikkel 40 nr. 1 Artikkel 51 nr. 1  

Artikkel 40 nr. 2 Artikkel 51 nr. 2  

Artikkel 40 nr. 3 Artikkel 51 nr. 3  

Artikkel 40 nr. 4 Artikkel 51 nr. 4  

Artikkel 40 nr. 5 Artikkel 51 nr. 5  

Artikkel 40 nr. 6 Artikkel 51 nr. 6  

Artikkel 41 nr. 1 Artikkel 52 nr. 1  

Artikkel 41 nr. 2 Artikkel 52 nr. 2  

Artikkel 42 nr. 1 Artikkel 53 nr. 1  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 42 nr. 2 Artikkel 53 nr. 2  

Artikkel 42 nr. 3 Artikkel 53 nr. 3  

Artikkel 42 nr. 4 Artikkel 53 nr. 4  

Artikkel 42 nr. 5 Artikkel 53 nr. 5  

Artikkel 42 nr. 6 Artikkel 53 nr. 6  

Artikkel 42 nr. 7 Artikkel 53 nr. 7  

Artikkel 43 nr. 1 Artikkel 54 nr. 1  

Artikkel 43 nr. 2 Artikkel 54 nr. 2 og 3  

Artikkel 44 nr. 1  Artikkel 3 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 44 nr. 2  Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 44 nr. 3  Artikkel 4 nr. 6 

Artikkel 45 nr. 1  Artikkel 6 nr. 1 og 2 

Artikkel 45 nr. 2  Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 45 nr. 3  Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 46 nr. 1 Artikkel 55 nr. 1  

Artikkel 46 nr. 2 Artikkel 55 nr. 2  

Artikkel 47 Artikkel 56  

Artikkel 48 nr. 1 Artikkel 67 nr. 1  

Artikkel 48 nr. 2 Artikkel 67 nr. 2  

Artikkel 48 nr. 3 Artikkel 67 nr. 3  

Artikkel 49 Artikkel 68  

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 69 nr. 1, artikkel 72 nr. 1  

Artikkel 50 nr. 2 Artikkel 69 nr. 2  

Artikkel 51 nr. 1 Artikkel 70 nr. 1 og 2  

Artikkel 51 nr. 2 Artikkel 70 nr. 5  

Artikkel 51 nr. 3 Artikkel 71 nr. 1  

Artikkel 51 nr. 4 Artikkel 71 nr. 4  

Artikkel 51 nr. 5 Artikkel 71 nr. 5  

Artikkel 51 nr. 6 Artikkel 71 nr. 6  

Artikkel 52 nr. 1 Artikkel 74 nr. 1  

Artikkel 52 nr. 2 Artikkel 74 nr. 2  

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 75 nr. 1  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 75 nr. 2  

Artikkel 53 nr. 3 Artikkel 75 nr. 3  

Artikkel 54 nr. 1 Artikkel 76 nr. 1  

Artikkel 54 nr. 2 Artikkel 76 nr. 2  

Artikkel 54 nr. 3 Artikkel 76 nr. 3  

Artikkel 54 nr. 4 Artikkel 76 nr. 4  

Artikkel 54 nr. 5 Artikkel 76 nr. 5  

Artikkel 55 nr. 1 Artikkel 77 nr. 1  

Artikkel 55 nr. 2 Artikkel 77 nr. 2  

Artikkel 56 nr. 1 Artikkel 79 nr. 1  

Artikkel 56 nr. 2 Artikkel 79 nr. 2  

Artikkel 56 nr. 3 Artikkel 79 nr. 3  

Artikkel 56 nr. 4 Artikkel 79 nr. 4  

Artikkel 56 nr. 5 Artikkel 79 nr. 8  

Artikkel 56 nr. 6 Artikkel 79 nr. 9  

Artikkel 57 nr. 1 Artikkel 80 nr. 1  

Artikkel 57 nr. 2 Artikkel 80 nr. 2  

Artikkel 57 nr. 3 Artikkel 80 nr. 3 og 4  

Artikkel 58 nr. 1 Artikkel 81 nr. 1  

Artikkel 58 nr. 2 Artikkel 81 nr. 2  

Artikkel 58 nr. 3 Artikkel 81 nr. 3  

Artikkel 58 nr. 4 Artikkel 81 nr. 4  

Artikkel 58 nr. 5 Artikkel 81 nr. 5  

Artikkel 58a Artikkel 82  

Artikkel 59 Artikkel 83  

Artikkel 60 nr. 1 Artikkel 84 nr. 1  

Artikkel 60 nr. 2 Artikkel 84 nr. 2  

Artikkel 60 nr. 3 Artikkel 84 nr. 3  

Artikkel 60 nr. 4 Artikkel 84 nr. 4  

Artikkel 61 nr. 1 Artikkel 85 nr. 1  

Artikkel 61 nr. 2 Artikkel 85 nr. 2  

Artikkel 62 nr. 1 Artikkel 86 nr. 1  
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Direktiv 2004/39/EF Direktiv 2014/65/EU Forordning (EU) nr. 600/2014 

Artikkel 62 nr. 2 Artikkel 86 nr. 2  

Artikkel 62 nr. 3 Artikkel 86 nr. 3  

Artikkel 62 nr. 4 Artikkel 86 nr. 4  

Artikkel 62a nr. 1 Artikkel 87 nr. 1  

Artikkel 62a nr. 2 Artikkel 87 nr. 2  

Artikkel 63 nr. 1 Artikkel 88 nr. 1  

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 88 nr. 2  

Artikkel 64 — — 

Artikkel 64a — — 

Artikkel 65 — — 

Artikkel 66 — — 

Artikkel 67 — — 

Artikkel 68 — — 

Artikkel 69 — — 

Artikkel 70 — — 

Artikkel 71 — — 

Artikkel 72 — — 

Artikkel 73 — — 

Vedlegg I Vedlegg I  

Vedlegg II Vedlegg II  
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/1034 

av 23. juni 2016 

om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(5) 

(heretter samlet kalt «den nye rettslige rammen») er viktige finansrettsakter som ble vedtatt i kjølvannet av finanskrisen 

med hensyn til verdipapirmarkeder, investeringsformidlere og handelsplasser. Den nye rettslige rammen styrker og 

erstatter europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(6). 

2) Den nye rettslige rammen regulerer de kravene som skal gjelde for verdipapirforetak, regulerte markeder, leverandører 

av datarapporteringstjenester og tredjestatsforetak som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i 

Unionen. Den harmoniserer ordningen med posisjonsgrenser for varederivater for å gi bedre gjennomsiktighet, fremme 

en ordnet prisdannelse og hindre markedsmisbruk. Den innfører også regler for algoritmebasert høyfrekvenshandel og 

forbedrer tilsynet med finansmarkedene ved å harmonisere administrative sanksjoner. Med utgangspunkt i gjeldende 

regler styrker den nye rettslige rammen dessuten investorvernet ved at det innføres håndfaste krav til organisasjon og 

forretningsskikk. Medlemsstatene skal innarbeide direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning innen 3. juli 2016. 

3) I henhold til den nye rettslige rammen kreves det at handelsplasser og systematiske internaliserere framlegger for 

vedkommende myndigheter referansedata for finansielle instrumenter som på en ensartet måte beskriver egenskapene til 

alle finansielle instrumenter som er omfattet av direktiv 2014/65/EU. Disse dataene skal også brukes for andre formål, 

for eksempel til beregning av gjennomsiktighet og likviditetsterskler samt rapportering av posisjoner i varederivater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 30.6.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) Uttalelse avgitt  29. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT).  

(2) Uttalelse avgitt  26. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT).  

(3) Europaparlamentets holdning av 7. juni 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. juni 2016 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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4) For at dataene skal kunne samles inn på en effektiv og harmonisert måte, utvikles for tiden en ny infrastruktur for 

datainnsamling, referansedatasystemet for finansielle instrumenter («Financial Instruments Reference Data System», 

FIRDS), av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i samarbeid med nasjonale vedkommende 

myndigheter. FIRDS vil dekke et bredt utvalg av finansielle instrumenter som bringes inn under virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 600/2014, og vil gi ESMA, nasjonale vedkommende myndigheter og handelsplasser i hele Unionen 

tilgang til datastrømmer. Størstedelen av de nye IT-systemene som ligger til grunn FIRDS, må bygges fra grunnen, 

basert på nye parametrer. 

5) Medlemsstatene skal anvende de tiltak som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, fra 3. januar 2017. 

Som følge av omfanget og kompleksiteten av opplysninger som skal samles inn og behandles for at den nye rettslige 

rammen skal kunne settes i drift, særlig for transaksjonsrapportering, beregning av gjennomsiktighet og rapportering av 

posisjoner i varederivater, kan berørte parter som handelsplasser, ESMA og nasjonale vedkommende myndigheter ikke 

garantere at de nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturene vil være på plass og i drift innen nevnte dato. 

6) Mangel på nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil påvirke hele virkeområdet for den nye rettslige rammen. Uten 

data vil det ikke være mulig å fastsette en nøyaktig avgrensning av de finansielle instrumentene som faller inn under 

virkeområdet for den nye rettslige rammen. Videre vil det ikke være mulig å skreddersy regler for gjennomsiktighet før 

og etter handel for å avgjøre hvilke instrumenter som er likvide, og når unntak eller utsatt offentliggjøring bør innvilges. 

7) I mangel av nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil handelsplasser og verdipapirforetak ikke kunne rapportere 

utførte transaksjoner til vedkommende myndigheter. I mangel av rapportering av posisjoner i varederivater vil det være 

vanskelig å håndheve posisjonsgrenser for slike varederivater. Uten posisjonsrapportering vil det være begrenset 

mulighet til effektivt å påvise overtredelser av posisjonsgrensene. Mange av de kravene som gjelder for algoritmebasert 

handel, avhenger også av data. 

8) Mangelen på nødvendige datainnsamlingsinfrastrukturer vil også gjøre det vanskelig for verdipapirforetak å anvende 

regler for beste utførelse. Handelsplasser og systematiske internaliserere vil ikke være i stand til å offentliggjøre 

opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner på disse handelsplassene. Verdipapirforetak vil ikke få tilgang 

til viktige data om utførelsen som kan hjelpe dem med å fastsette hva som er den beste måten å utføre kundeordrer på. 

9) For å sikre rettssikkerhet og unngå mulige markedsforstyrrelser er det nødvendig og berettiget å treffe hastetiltak for å 

utsette anvendelsen av den nye rettslige rammen i sin helhet, herunder alle delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til den nye rettslige rammen. 

10) Prosessen for innføring av datainnsamlingsinfrastrukturene består av fem trinn: virksomhetskrav, spesifikasjoner, 

utvikling, prøving og ibruktaking. ESMA anslår at disse trinnene vil være gjennomført senest i januar 2018, forutsatt at 

det er rettslig sikkerhet med hensyn til de endelige kravene i de relevante tekniske reguleringsstandardene innen  

juni 2016. 

11) På bakgrunn av de særlige omstendighetene og for at ESMA, nasjonale vedkommende myndigheter og berørte parter 

skal kunne fullføre den driftsmessige innføringen, er det hensiktsmessig å utsette datoen da medlemsstatene skal la 

tiltakene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få anvendelse, og datoen da opphevingen av 

direktiv 2004/39/EF skal få virkning, med 12 måneder fram til 3. januar 2018. Rapporter og gjennomgåelser bør utsettes 

tilsvarende. Det er også hensiktsmessig å utsette datoen da medlemsstatene må innarbeide direktiv 2014/65/EU i 

nasjonal lovgivning, til 3. juli 2017. 

12) Unntaket fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2014/65/EU bør utvides til å omfatte ikke-finansielle enheter som 

er medlemmer av eller deltakere på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet (MHF), eller som har 

direkte elektronisk tilgang til en handelsplass, når de på handelsplassen utfører transaksjoner som på en objektivt målbar 

måte reduserer risiko direkte knyttet til forretningsvirksomheten eller likviditetsfinansieringen for disse ikke-finansielle 

enhetene eller deres konserner. 

13) Direktiv 2014/65/EU bør derfor endres —  
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2014/65/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) ii) skal lyde: 

«ii)  er medlemmer av eller deltakere på et regulert marked eller i en MHF, på den ene side, eller har direkte elektronisk 

tilgang til en handelsplass, på den annen side, med unntak av ikke-finansielle enheter som på en handelsplass utfører 

transaksjoner som på en objektivt målbar måte reduserer risiko direkte knyttet til forretningsvirksomheten eller 

likviditetsfinansieringen for disse ikke-finansielle enhetene eller deres konserner.» 

2)  I artikkel 25 nr. 4 bokstav a) skal annet ledd lyde: 

«Ved anvendelsen av denne bokstav skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert marked dersom kravene 

og framgangsmåten fastsatt i henhold til tredje og fjerde ledd er oppfylt. 

På anmodning fra vedkommende myndighet i en medlemsstat skal Kommisjonen vedta beslutninger om likeverdighet i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 89a nr. 2, med angivelse av om den rettslige og tilsynsmessige 

rammen i en tredjestat sikrer at et regulert marked som har tillatelse i denne tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav 

som ved anvendelsen av dette punkt er likeverdige med kravene som følger av forordning (EU) nr. 596/2014, av avdeling 

III i dette direktiv, av avdeling II i forordning (EU) nr. 600/2014 og av direktiv 2004/109/EF, og som er underlagt effektivt  

tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. Vedkommende myndighet skal angi hvorfor den anser at den rettslige og 

tilsynsmessige rammen i den berørte tredjestat skal anses som likeverdig, og skal gi relevante opplysninger om dette. 

En slik tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer kan anses som likeverdige dersom rammene oppfyller minst følgende 

vilkår: 

i)  markedene er underlagt krav om tillatelse og om løpende, effektivt tilsyn og effektiv håndheving, 

ii)  markedene har klare og gjennomsiktige regler for opptak av verdipapirer t il notering, slik at handelen med disse 

verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt, 

iii)  utstedere av verdipapirer er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal legge fram opplysninger som sikrer 

et høyt nivå for investorvern, og 

iv)  gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet sikres ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og 

markedsmanipulering hindres.» 

3)  I artikkel 69 nr. 2 annet ledd endres datoen «3. juli 2016» til «3. juli 2017». 

4)  I artikkel 70 nr. 1 tredje ledd endres datoen «3. juli 2016» til «3. juli 2017». 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 89a 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.» 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (EFT L 191 av 13.7.2001,  

s. 45). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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6)  I artikkel 90 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 endres datoen «3. mars 2019» til «3. mars 2020». 

b)  I nr. 2 endres datoen «3. september 2018» til «3. september 2019», og datoen «3. september 2020» endres til  

«3. september 2021». 

c)  I nr. 4 endres datoen «1. januar 2018» til «1. januar 2019». 

7)  I artikkel 93 nr. 1 endres datoen «3. juli 2016» til «3. juli 2017», datoen «3. januar 2017» endres til «3. januar 2018», og 

datoen «3. september 2018» endres til «3. september 2019». 

8)  I artikkel 94 endres datoen «3. januar 2017» til «3. januar 2018». 

9)  I artikkel 95 nr. 1 endres datoen «3. juli 2020» til «3. januar 2021», og datoen «3. januar 2017» endres til «3. januar 2018». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. juni 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 575/2013 

av 26. juni 2013 

om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av  

forordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I G20-erklæringen av 2. april 2009 om styrking av 

finanssystemet ble det oppfordret til en samordnet 

internasjonal innsats for å bedre gjennomsiktigheten, 

ansvarligheten og reguleringen ved å øke kvantiteten og 

kvaliteten på kapital i banksystemet når den økonomiske 

gjenopprettingen er sikret. I erklæringen ble det også 

oppfordret til innføring av et utfyllende ikke-

risikobasert måletall for å hindre gjeldsoppbygging i 

banksystemet, og til utvikling av en ramme for sterkere 

likviditetsbuffere. På grunnlag av mandatet fra G20 ble 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansi-

elle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 99 av 12.12.2019, s. 1. 

(1) EUT C 105 av 11.4.2012, s. 1. 

(2) EUT C 68 av 6.3.2012, s. 39. 

det i september 2009 oppnådd enighet i gruppen av 

sentralbanksjefer og banktilsynsansvarlige (Group of 

Governors and Heads of Supervision – GHOS) om en 

rekke tiltak for å styrke reguleringen av banksektoren. 

Disse tiltakene ble godkjent av G20-lederne på 

toppmøtet i Pittsburgh 24.-25. september 2009 og ble 

nærmere fastsatt i desember 2009. I juli og september 

2010 offentliggjorde GHOS ytterligere to meddelelser 

om utforming og kalibrering av de nye tiltakene, og i 

desember 2010 offentliggjorde Basel-komiteen for 

banktilsyn (heretter kalt «Basel-komiteen») de endelige 

tiltakene, det såkalte Basel III-regelverket. 

2) Høynivågruppen for finanstilsyn i EU, som ledes av 

Jacques de Larosière («Larosière-gruppen»), oppfordret 

Unionen til å utvikle en mer harmonisert regulering av 

finansmarkedene. I forbindelse med den nye europeiske 

tilsynsstrukturen understreket Det europeiske råd på 

møtet 18.–19. juni 2009 også behovet for å utarbeide et 

felles europeisk regelverk for alle kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak i det indre marked. 

3) Ifølge Larosière-gruppens rapport av 25. februar 2009 

(«Larosière-rapporten») bør en medlemsstat kunne 

vedta strengere nasjonale reguleringstiltak som anses for 

å være egnet til å sikre finansiell stabilitet på nasjonalt 

plan, forutsatt at prinsippene for det indre marked og de 

vedtatte grunnleggende minstestandardene respekteres. 

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av  

14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon(3) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om 

  

(3) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 
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verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapital-

dekningsgrad(1) er blitt betydelig endret flere ganger. 

Mange av bestemmelsene i direktiv 2006/48/EF og 

2006/49/EF får anvendelse på både kredittinstitusjoner 

og verdipapirforetak. Av klarhetshensyn og for å sikre 

ensartet anvendelse av disse bestemmelsene bør de 

samles i to nye regelverksakter som får anvendelse på 

både kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, dvs. 

denne forordning og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU av 26. juni 2013(2). For at de skal bli mer 

tilgjengelige, bør bestemmelsene i vedleggene til 

direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF innarbeides i den 

dispositive delen av direktiv 2013/36/EU og denne 

forordning. 

5) Denne forordning og direktiv 2013/36/EU bør sammen 

danne de rettslige rammene for adgang til å utøve 

virksomhet som kredittinstitusjon eller verdipapir-

foretak, og for tilsynsrammen og tilsynsreglene for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (heretter samlet 

kalt «institusjoner»). Denne forordning bør derfor leses 

sammen med nevnte direktiv. 

6) Direktiv 2013/36/EU, som er basert på artikkel 53 nr. 1 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), 

bør blant annet inneholde bestemmelser om adgang til å 

utøve virksomhet som institusjon og om ledelse av og 

tilsynsrammer for institusjoner, for eksempel 

bestemmelser om godkjenning av virksomhet, erverv av 

kvalifiserende eierandeler, utøvelse av etablerings-

adgangen og adgangen til å yte tjenester, den myndighet 

som gis vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten i denne forbindelse, og bestemmelser om 

startkapital for og tilsyn med institusjoner. 

7) Denne forordning bør blant annet inneholde tilsynskrav 

for institusjoner som direkte gjelder markedene for 

banker og finanstjenester, og som har til formål å sikre 

finansiell stabilitet for deltakerne på disse markedene og 

et høyt nivå for vern for investorer og innskytere. Denne 

forordning har til formål å bidra på en avgjørende måte 

til at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og bør 

derfor baseres på bestemmelsene i artikkel 114 i TEUV, 

tolket i samsvar med rettspraksis ved Den europeiske 

unions domstol. 

8) Ved direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF er medlems-

statenes tilsynsregler blitt harmonisert i en viss grad, 

men direktivene inneholder et stort antall valgmu-

ligheter og muligheter for at medlemsstatene kan 

innføre strengere regler enn dem som er fastsatt i nevnte 

direktiver. Dette fører til forskjeller mellom de 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

(2) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

nasjonale reglene som kan hemme tjenesteyting over 

landegrensene og etableringsadgangen, og dermed 

hindre at det indre marked virker på en tilfredsstillende 

måte. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten og behovet for like 

konkurransevilkår i Unionen er det, for at det indre 

marked skal virke på en tilfredsstillende måte, viktig at 

det finnes et felles regelverk for alle markedsdeltakere. 

For å unngå markedsvridning og regelverksarbitrasje 

bør minstekrav til tilsyn derfor sikre størst mulig 

harmonisering. Som følge av dette er over-

gangsperiodene i denne forordning viktige for å sikre en 

smidig gjennomføring av forordningen og for å unngå 

usikkerhet i markedene. 

10) Når det gjelder det arbeidet som Basel-komiteens 

gruppe for gjennomføring av standarder utfører for å 

overvåke og vurdere medlemsstatenes gjennomføring av 

Basel III-regelverket, bør Kommisjonen løpende 

framlegge oppdaterte rapporter, og minst hver gang det 

offentliggjøres en framdriftsrapport fra Basel-komiteen 

om gjennomføringen av Basel III og om gjennomføring 

og nasjonal vedtakelse av Basel III-regelverk i andre 

store jurisdiksjoner, herunder en vurdering av om andre 

staters lover eller forskrifter er i samsvar med de 

internasjonale minstestandardene, med sikte på å 

identifisere forskjeller som kan medføre tvil om 

konkurransevilkårene er like. 

11) For å fjerne handelshindringer og konkurransevrid-

ninger som følge av forskjeller mellom nasjonale 

lovgivninger, og for å hindre at det oppstår ytterligere 

handelshindringer og konkurransevridninger, er det 

derfor nødvendig å vedta en forordning der det fastsettes 

ensartede regler som skal anvendes i alle medlemsstater. 

12) Tilsynskrav i form av en forordning vil sikre at kravene 

får direkte anvendelse. Dette vil sikre ensartede vilkår 

ettersom det hindrer at det innføres avvikende nasjonale 

krav som følge av innarbeidingen av et direktiv i 

nasjonal rett. Denne forordning vil medføre at alle 

institusjoner følger samme regler i hele Unionen, noe 

som også vil fremme tilliten til institusjonenes stabilitet, 

særlig i stressperioder. En forordning vil også redusere 

reglenes kompleksitet og foretakenes kostnader for å 

overholde bestemmelsene, særlig for institusjoner som 

driver grensekryssende virksomhet, og bidra til å fjerne 

konkurransevridninger. Når det gjelder de særlige 

forholdene på eiendomsmarkedene, som er kjennetegnet 

av forskjeller i økonomisk utvikling og rettslige 

ulikheter som er spesifikke for de enkelte medlems-

statene, regionene eller lokalområdene, bør ved-

kommende myndigheter kunne fastsette høyere 

risikovekter eller strengere kriterier på grunnlag av 

misligholdserfaring og forventet markedsutvikling for 

eksponeringer med sikkerhet i fast eiendom på bestemte 

områder.  
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13) På områder som ikke er omfattet av denne forordning, 

for eksempel dynamiske avsetninger, bestemmelser om 

nasjonale ordninger for obligasjoner med fortrinnsrett 

som ikke er knyttet til behandlingen av slike 

obligasjoner i henhold til bestemmelsene i denne 

forordning, erverv og innehav av deltakerinteresser både 

i og utenfor finanssektoren for formål som ikke er 

knyttet til tilsynskravene i denne forordning, bør 

vedkommende myndigheter eller medlemsstater kunne 

innføre nasjonale bestemmelser, forutsatt at de er 

forenlige med denne forordning. 

14) De viktigste anbefalingene i Larosière-rapporten, som 

senere ble gjennomført i Unionen, var innføringen av et 

felles regelverk og en europeisk ramme for makrotilsyn, 

som hadde som felles mål å sikre finansiell stabilitet. 

Det felles regelverket sikrer solide og ensartede 

rammeregler som fremmer det indre markeds virkemåte 

og hindrer muligheten for regelverksarbitrasje. På det 

indre marked for finanstjenester kan makrorisikoene 

imidlertid være ulike på en rekke punkter, med en rekke 

nasjonale forhold som fører til at variasjoner kan 

observeres, for eksempel med hensyn til banksektorens 

struktur og størrelse i forhold til økonomien som helhet 

og kredittsyklusen. 

15) Denne forordning og direktiv 2013/36/EU innfører en 

rekke verktøyer for å hindre og begrense makro- og 

systemrisiko, noe som sikrer fleksibilitet samt at disse 

verktøyene brukes under egnet kontroll, slik at det indre 

markeds virkemåte ikke skades, samtidig som det også 

sikres en åpen og konsekvent bruk av slike verktøyer. 

16) I tillegg til verktøyet i form av en systemrisikobuffer som 

inngår i direktiv 2013/36/EU, bør det når makro- eller 

systemrisiko berører en medlemsstat, være mulig for 

vedkommende eller utpekte myndigheter i den aktuelle 

medlemsstaten å håndtere disse risikoene gjennom visse 

særlige nasjonale makrotilsynstiltak når dette anses som 

en mer effektiv måte å takle disse risikoene på. Den 

europeiske komité for systemrisiko (ESRB), som ble 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1092/2010 av 24. november 2010(1), og Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske bank-

tilsynsmyndighet) (EBA), som ble opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 

av 24. november 2010(2), bør ha mulighet til å avgi 

uttalelse om hvorvidt vilkårene for slike nasjonale 

makrotilsynstiltak er oppfylt, og det bør innføres en 

unionsordning for å hindre at nasjonale tiltak gjennom-

føres når det foreligger svært sterke beviser for at de 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

relevante vilkårene ikke er oppfylt. I denne forordning 

fastsettes ensartede mikrotilsynsregler for institusjoner, 

men medlemsstatene spiller fortsatt en ledende rolle 

innenfor makrotilsyn på grunn av sin sakkunnskap og sitt 

eksisterende ansvar i forbindelse med finansiell stabilitet. 

Ettersom beslutningen om å vedta nasjonale makro-

tilsynstiltak omfatter visse vurderinger av risikoer som 

etter hvert kan påvirke den aktuelle medlemsstatens 

makroøkonomiske, finansielle og budsjettmessige 

situasjon, er det i dette særlige tilfellet nødvendig å gi 

Rådet myndighet til å avslå foreslåtte nasjonale makro-

tilsynstiltak i henhold til artikkel 291 i TEUV og etter 

forslag fra Kommisjonen. 

17) Dersom Kommisjonen har framlagt for Rådet et forslag 

om å avslå nasjonale makrotilsynstiltak, bør Rådet 

omgående behandle dette forslaget og beslutte om de 

nasjonale tiltakene skal avslås. Det kan etter anmodning 

fra en medlemsstat eller Kommisjonen holdes avstemning 

i samsvar med Rådets forretningsorden(3). Rådet bør i 

henhold til artikkel 296 i TEUV begrunne sin beslutning 

om de vilkårene for Rådets inngripen som er fastsatt i 

denne forordning. Ettersom makro- og systemrisiko har 

stor betydning for den berørte medlemsstatens 

finansmarked, og det derfor er behov for en rask 

reaksjon, er det viktig at fristen for en slik rådsbe-

slutning fastsettes til én måned. Dersom Rådet etter en 

grundig gjennomgåelse av Kommisjonens forslag om å 

avslå de foreslåtte nasjonale tiltakene, konkluderer med 

at vilkårene i denne forordning for å avslå de nasjonale 

tiltakene ikke er oppfylt, bør det alltid gi en klar og 

entydig begrunnelse. 

18) Fram til harmoniseringen av likviditetskravene i 2015 

og av en uvektet kjernekapitalandel i 2018 bør med-

lemsstatene kunne anvende slike tiltak som de finner 

hensiktsmessig, herunder tiltak for å begrense en makro- 

eller systemrisiko i en bestemt medlemsstat. 

19) Det bør være mulig å anvende systemrisikobuffere eller 

enkelttiltak som treffes av medlemsstatene for å 

håndtere systemrisikoen i disse medlemsstatene, på hele 

banksektoren eller på en eller flere deler av sektoren, det 

vil si på institusjoner som har lignende risikoprofiler i 

sin forretningsvirksomhet, eller på eksponeringer mot en 

eller flere nasjonale økonomiske eller geografiske 

sektorer i hele banksektoren.  

  

(3) Rådsbeslutning 2009/937/EU av 1. desember 2009 om vedtakelse 

av Rådets forretningsorden (EUT L 325 av 11.12.2009, s. 35).  
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20) Dersom to eller flere medlemsstaters utpekte 

myndigheter identifiserer de samme endringene i 

intensiteten i system- eller makrorisikoen som utgjør en 

risiko for den finansielle stabiliteten på nasjonalt plan i 

de enkelte medlemsstatene, og som etter de utpekte 

myndighetenes oppfatning bedre kan håndteres ved 

hjelp av nasjonale tiltak, kan medlemsstatene oversende 

en felles melding til Rådet, Kommisjonen, ESRB og 

EBA. Når de underretter Rådet, Kommisjonen, ESRB 

og EBA, bør medlemsstatene framlegge relevant 

dokumentasjon, herunder en begrunnelse for den felles 

meldingen. 

21) Kommisjonen bør dessuten gis myndighet til å vedta en 

delegert rettsakt som midlertidig øker kravene til 

ansvarlig kapital, til store eksponeringer og til 

offentliggjøring. Slike bestemmelser bør anvendes i ett 

år med mindre Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen tre 

måneder. Kommisjonen bør gi en begrunnelse for at en 

slik framgangsmåte anvendes. Kommisjonen bør bare 

ha myndighet til å pålegge strengere tilsynskrav for 

eksponeringer som oppstår som følge av markeds-

utviklingen i eller utenfor Unionen og berører alle 

medlemsstater. 

22) En gjennomgåelse av makrotilsynsreglene er berettiget  

for at Kommisjonen blant annet skal kunne vurdere om 

makrotilsynsverktøyene i denne forordning eller i 

direktiv 2013/36/EU er virkningsfulle, effektive og 

gjennomsiktige, om det bør foreslås nye instrumenter, 

om dekningen og de mulige gradene av overlapping for 

makrotilsynsverktøyene til håndtering av lignende 

risikoer i denne forordning eller direktiv 2013/36/EU er 

egnet, samt om samspillet mellom internasjonalt avtalte 

standarder for systemviktige institusjoner og 

bestemmelsene i denne forordning eller direktiv 

2013/36/EU. 

23) Dersom medlemsstatene vedtar generelle retningslinjer, 

særlig på områder der Kommisjonen ennå ikke har 

vedtatt utkast til tekniske standarder, bør disse retnings-

linjene verken være i strid med unionsretten eller 

undergrave anvendelsen av den. 

24) Denne forordning er ikke til hinder for at medlems-

statene, dersom det er hensiktsmessig, kan innføre 

tilsvarende krav for foretak som ikke er omfattet av 

forordningens virkeområde. 

25) De generelle tilsynskravene som er fastsatt i denne 

forordning, utfylles av individuelle ordninger som 

vedkommende myndigheter fastsetter på grunnlag av 

sitt løpende tilsyn med enkeltinstitusjoner. Omfanget av 

slike tilsynsordninger bør blant annet fastsettes i direktiv 

2013/36/EU, ettersom vedkommende myndigheter bør 

kunne vurdere hvilke ordninger som bør innføres. 

26) Denne forordning bør ikke berøre vedkommende 

myndigheters mulighet til å pålegge særlige krav i 

forbindelse med tilsyns- og evalueringsprosessen 

omhandlet i direktiv 2013/36/EU, som bør tilpasses 

institusjonenes risikoprofil. 

27) Forordning (EU) nr. 1093/2010 har til formål å bedre 

kvaliteten på og sammenhengen i det nasjonale tilsynet 

og styrke kontrollen med grupper som driver grense-

kryssende virksomhet. 

28) I lys av det økte antallet oppgaver som gis EBA ved 

denne forordning og direktiv 2013/36/EU, bør 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen sikre at 

tilstrekkelige menneskelige og finansielle ressurser 

gjøres tilgjengelige uten unødig opphold. 

29) I henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010 skal EBA 

handle innenfor rammen av direktiv 2006/48/EF og 

2006/49/EF. EBA skal også handle innenfor institusjo-

ners virksomhetsområder i spørsmål som ikke er direkte 

omfattet av nevnte direktiver, forutsatt at slike tiltak er 

nødvendige for å sikre en effektiv og konsekvent 

anvendelse av direktivene. Denne forordning bør ta 

hensyn til EBAs rolle og funksjon og lette utøvelsen av 

den myndighet EBA er gitt i henhold til forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

30) Etter observasjonsperioden og den fullstendige 

gjennomføringen av kravet til likviditetsreserve i denne 

forordning, bør Kommisjonen vurdere om det vil lette 

den praktiske utformingen av og virksomheten i enkelte 

likviditetsundergrupper samt gjøre det lettere å fastslå 

om kriteriene for en særlig gruppeintern behandling for 

grensekryssende institusjoner er oppfylt, dersom EBA 

får myndighet til på eget initiativ å gripe inn med 

bindende megling med sikte på å oppnå felles 

beslutninger i henhold til artikkel 20 og 21 i denne 

forordning. På det tidspunktet bør Kommisjonen derfor 

som en del av en av de regelmessige rapportene om 

EBAs drift i henhold til artikkel 81 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 særlig undersøke behovet for å gi EBA 

slik myndighet, og ta med resultatet av denne under-

søkelsen i sin rapport, som bør følges av egnede forslag 

til regelverk dersom det er hensiktsmessig.  
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31) Ifølge Larosière-rapporten kan mikrotilsyn ikke sikre 

finansiell stabilitet på en effektiv måte dersom det ikke 

tas tilstrekkelig hensyn til utviklingen på makronivå, 

mens makrotilsyn ikke er meningsfullt med mindre det 

på en eller annen måte kan påvirke tilsynet på 

mikronivå. Et nært samarbeid mellom EBA og ESRB er 

av avgjørende betydning for at ESRB skal kunne 

fungere fullt ut etter hensikten og for oppfølgingen av 

dens advarsler og anbefalinger. EBA bør særlig kunne 

oversende til ESRB alle relevante data som er samlet 

inn av vedkommende myndigheter i samsvar med 

rapporteringsplikten i denne forordning. 

32) I lys av den seneste finanskrisens ødeleggende 

virkninger er denne forordnings overordnede mål å 

fremme økonomisk nyttig bankvirksomhet som tjener 

den allmenne interesse, og motvirke ikke-bærekraftig 

finansspekulasjon som ikke gir reell merverdi. Dette 

forutsetter en omfattende reform av den måten 

oppsparte midler kanaliseres inn i produktive investe-

ringer på. For å sikre et levedyktig og mangfoldig 

bankmiljø i Unionen bør vedkommende myndigheter ha 

myndighet til å innføre høyere kapitalkrav for system-

viktige institusjoner som i kraft av sin forretnings-

virksomhet kan utgjøre en trussel mot verdens-

økonomien. 

33) Det er nødvendig med like finansielle krav til insti-

tusjoner som forvalter midler eller verdipapirer som 

tilhører deres kunder, for å sikre lik beskyttelse for 

sparere samt rettferdige konkurransevilkår for sammen-

lignbare grupper av institusjoner. 

34) Ettersom det er direkte konkurranse mellom insti-

tusjoner på det indre marked, bør tilsynskravene være 

likeverdige i hele Unionen, samtidig som det tas hensyn 

til institusjonenes ulike risikoprofiler. 

35) Når det for tilsynsformål er nødvendig å fastslå 

størrelsen på konsolidert ansvarlig kapital for en gruppe 

av institusjoner, bør beregningen foretas i samsvar med 

denne forordning. 

36) I henhold til denne forordning får kravene til ansvarlig 

kapital anvendelse på individuelt og konsolidert 

grunnlag, med mindre vedkommende myndigheter ikke 

anvender tilsyn på individuelt grunnlag når de anser 

dette som hensiktsmessig. Konsolidert tilsyn på 

individuelt og konsolidert grunnlag og på tvers av 

landegrensene er nyttige verktøyer for å føre tilsyn med 

institusjoner. 

37) For å sikre tilstrekkelig solvens for institusjoner 

innenfor en gruppe er det svært viktig at kapitalkravene 

får anvendelse på grunnlag av gruppens konsoliderte 

stilling. For å sikre at ansvarlig kapital er hensikts-

messig fordelt innenfor gruppen og om nødvendig er 

tilgjengelig for å beskytte oppsparte midler, bør kapital-

kravene anvendes på de enkelte institusjonene innenfor 

en gruppe, med mindre dette målet kan nås effektivt på 

en annen måte. 

38) Minoritetsinteresser i mellomliggende finansielle 

holdingselskaper som omfattes av kravene i denne 

forordning på delkonsolidert grunnlag, kan også 

innenfor de relevante grensene inngå i gruppens rene 

kjernekapital ved konsolideringen ettersom både den 

rene kjernekapitalen i et mellomliggende finansielt 

holdingselskap, som kan henføres til minoritets-

interesser, og den delen av samme kapital som kan 

henføres til morforetaket, støtter tapene i datter-

foretakene på lik linje når de oppstår. 

39) Den nøyaktige regnskapsmetoden som skal anvendes 

ved beregning av ansvarlig kapital og ved vurdering av 

om den er tilstrekkelig med hensyn til den risikoen som 

en institusjon er eksponert for, samt ved evaluering av 

konsentrasjonen av eksponeringer, bør ta hensyn til 

bestemmelsene i rådsdirektiv 86/635/EØF av  

8. desember 1986 om bankers og andre finansinsti-

tusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(1), 

som inneholder visse tilpasninger av bestemmelsene i 

sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om 

konsoliderte regnskaper(2), eller i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om 

anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder(3), 

avhengig av hvilken av disse rettsaktene som gjelder for 

institusjoners regnskapsføring i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

40) For å sikre tilstrekkelig solvens er det viktig å fastsette 

kapitalkrav som vekter eiendeler og poster utenfor 

balansen i samsvar med graden av risiko. 

41) Basel-komiteen vedtok 26. juni 2004 en rammeavtale 

om internasjonal tilnærming av måling av og krav til 

kapital («Basel II-regelverket»). De bestemmelsene i 

direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF som er innlemmet i 

denne forordning, tilsvarer bestemmelsene i Basel II-

regelverket. Ettersom de utfyllende delene av Basel III-

regelverket er innarbeidet i denne forordning, tilsvarer 

denne forordning bestemmelsene i Basel II- og Basel 

III-regelverket.  

  

(1) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. 

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 

(3) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 
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42) Det er svært viktig å ta hensyn til mangfoldet av 

institusjoner i Unionen ved å fastsette alternative 

metoder for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko 

som omfatter ulike nivåer av risikofølsomhet, og som 

krever ulike grader av kompleksitet. Bruk av ekstern 

kredittvurdering og institusjoners egne estimater for 

individuelle kredittrisikoparametrer innebærer en 

betydelig forbedring når det gjelder kredittrisikoreglenes 

risikofølsomhet og tilsynsmessige kvalitet. Insti-

tusjonene bør oppmuntres til å gå over til mer 

risikofølsomme metoder. Ved utarbeiding av estimater 

som er nødvendige for å anvende kredittrisikometodene 

i denne forordning, bør institusjonene forbedre sine 

metoder for kredittrisikomåling og kredittrisikostyring 

for å gjøre slike metoder tilgjengelige for fastsettelse av 

lovfestede krav til ansvarlig kapital, som gjenspeiler 

arten og omfanget av enkeltinstitusjoners prosesser samt 

deres kompleksitet. I denne sammenheng bør 

databehandling i forbindelse med inngåelse og håndte-

ring av eksponeringer mot kunder anses å omfatte 

utvikling og validering av systemer for kredittrisiko-

styring og -måling. Dette tjener ikke bare institusjoners 

rettmessige interesser, men også formålet for denne 

forordning, som er å anvende bedre metoder for 

risikomåling og -styring og også å bruke disse i 

forbindelse med lovfestede krav til ansvarlig kapital. 

Likevel krever mer risikofølsomme metoder omfattende 

sakkunnskap og betydelige ressurser samt data av høy 

kvalitet og tilstrekkelig omfang. Institusjonene bør 

derfor overholde høye standarder før de anvender disse 

metodene i forbindelse med lovfestede krav til ansvarlig 

kapital. I lys av det pågående arbeidet med å sikre 

egnede sikkerhetsordninger for interne modeller bør 

Kommisjonen utarbeide en rapport om muligheten for å 

heve Basel I-gulvet, sammen med et forslag til regelverk 

dersom det er hensiktsmessig. 

43) Kapitalkravene bør stå i forhold til den risikoen som 

skal dekkes. Særlig bør den reduksjonen i risikonivå 

som oppstår som følge av et stort antall relativt små 

eksponeringer, gjenspeiles i kapitalkravene. 

44) Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør en av 

grunnpilarene i Unionens økonomi ettersom de spiller 

en grunnleggende rolle når det gjelder å skape 

økonomisk vekst og sysselsetting. Gjenopprettingen av 

og den framtidige veksten i Unionens økonomi er i stor 

utstrekning avhengig av at SMB-er som er etablert i 

Unionen, har tilgang til kapital og finansiering slik at de 

kan foreta nødvendige investeringer for å innføre ny 

teknologi og nytt utstyr med sikte på å øke kon-

kurranseevnen. De begrensede alternative finansierings-

kildene har gjort SMB-er som er etablert i Unionen, 

enda mer sårbare for bankkrisens virkninger. Det er 

derfor viktig å redusere den eksisterende finansierings-

kløften for SMB-er og sikre en tilstrekkelig strøm av 

bankkreditt til SMB-er i den nåværende situasjonen. 

Kapitalkravene for eksponeringer mot SMB-er bør 

reduseres gjennom anvendelse av en støttefaktor på 

0,7619 for å gjøre det mulig for kredittinstitusjoner å 

øke utlånene til SMB-er. For å nå dette målet bør 

kredittinstitusjoner utelukkende utnytte den kapital-

lettelsen som følger av anvendelsen av støttefaktoren, 

for å sikre en tilstrekkelig kredittstrøm til SMB-er som 

er etablert i Unionen. Vedkommende myndigheter bør 

regelmessig overvåke kredittinstitusjonenes samlede 

eksponeringer mot SMB-er og det samlede kapital-

fradraget. 

45) I samsvar med Basel-komiteens beslutning godkjent av 

GHOS 10. januar 2011 bør alle andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i en 

institusjon fullt ut og permanent kunne nedskrives eller 

konverteres fullt ut til ren kjernekapital på det tids-

punktet institusjonen ikke lenger er levedyktig. 

Nødvendig regelverk for å sikre at ansvarlig kapital-

instrumenter er omfattet av ordningen for ytterligere 

tapsdekning, bør innarbeides i unionsretten som en del 

av kravene i forbindelse med gjenoppretting og 

krisehåndtering av institusjoner. Dersom unions-

regelverk som gjelder kravet om at kapitalinstrumenter 

fullt ut og permanent bør kunne nedskrives til null eller 

konverteres til rene kjernekapitalinstrumenter dersom en 

institusjon ikke lenger anses som levedyktig, ikke er 

vedtatt innen 31. desember 2015, bør Kommisjonen 

undersøke og avlegge rapport om hvorvidt denne 

bestemmelsen bør innlemmes i denne forordning, og i 

lys av denne undersøkelsen framlegge egnede forslag til 

regelverk. 

46) Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet, idet det særlig tas hensyn 

til forskjellene mellom institusjoner når det gjelder deres 

størrelse, omfanget av deres virksomhet og deres 

virksomhetsområde. Samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet betyr også at enklest mulige framgangsmåter 

for kredittvurdering, også ved bruk av den interne 

kredittvurderingsmetoden (Internal Ratings Based 

Method – heretter kalt IRB-metoden), kan anvendes på 

massemarkedseksponeringer. Medlemsstatene bør sikre 

at kravene fastsatt i denne forordning anvendes på en 

måte som står i forhold til arten, omfanget og 

kompleksiteten av de risikoene som er knyttet til en 

institusjons forretningsmodell og virksomhet. Kommi-

sjonen bør sikre at delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter samt tekniske regulerings- og gjennom-

føringsstandarder er i samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet, for å garantere at denne forordning anvendes 

på en forholdsmessig måte. EBA bør derfor sikre at alle 

tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder 

utformes på en slik måte at de er i samsvar med og 

opprettholder forholdsmessighetsprinsippet. 

47) Vedkommende myndigheter bør vie tilstrekkelig 

oppmerksomhet til tilfeller der de har mistanke om at 

opplysninger anses som forretningshemmeligheter eller 

som fortrolige, for å unngå offentliggjøring av slike 

opplysninger. Selv om en institusjon kan velge ikke å 

offentliggjøre opplysninger dersom disse anses som 

forretningshemmeligheter eller som fortrolige, bør det 
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faktum at opplysninger anses som forretnings-

hemmeligheter eller som fortrolige, ikke innebære 

ansvarsfraskrivelse som følge av en manglende 

offentliggjøring av disse opplysningene, når en slik 

offentliggjøring anses å ha vesentlig virkning. 

48) Denne forordning tar hensyn til utviklingen og gir 

institusjoner mulighet til å velge mellom tre kreditt -

risikometoder av varierende kompleksitet. For å gi 

særlig mindre institusjoner mulighet til å velge den mer 

risikofølsomme IRB-metoden, bør de relevante 

bestemmelsene forstås slik at eksponeringskategoriene 

omfatter alle eksponeringer som direkte eller indirekte 

likestilles med dem i denne forordning. Som hovedregel 

bør vedkommende myndigheter ikke gjøre forskjell på 

de tre metodene når det gjelder tilsynsprosessen, det vil 

si at institusjoner som driver virksomhet i samsvar med 

bestemmelsene i standardmetoden, ikke bør være 

underlagt strengere tilsyn bare av den grunn. 

49) Metoder for kredittrisikoreduksjon bør i større grad 

anerkjennes innenfor rammen av regler som skal sikre at 

solvensen ikke blir undergravd av at tiltak feilaktig 

anerkjennes som risikoreduserende. Når det er mulig, 

bør sikkerhet som normalt anvendes av banker i de ulike 

medlemsstatene for å redusere kredittrisikoen, anerkjen-

nes i standardmetoden, men også i de andre metodene. 

50) For å sikre at risikoer og risikoreduksjon som følge av 

institusjoners verdipapiriseringsvirksomhet og investe-

ringer gjenspeiles i kapitalkravene for institusjoner på 

en hensiktsmessig måte, er det nødvendig å innføre 

regler som sikrer en risikofølsom og tilsynsmessig 

forsvarlig behandling av slik virksomhet og slike 

investeringer. For dette formål er det behov for en klar 

og omfattende definisjon av verdipapirisering som 

omfatter alle transaksjoner eller ordninger der kreditt-

risikoen knyttet til en eksponering eller en gruppe av 

eksponeringer deles opp i transjer. En eksponering som 

skaper en direkte betalingsforpliktelse for en transaksjon 

eller en ordning som anvendes for å finansiere eller 

drive fysiske eiendeler, bør ikke anses som en 

eksponering mot en verdipapirisering, selv om trans-

aksjonen eller ordningen omfatter betalingsforpliktelser 

med varierende prioritet. 

51) I tillegg til overvåking som skal sikre finansiell 

stabilitet, er det behov for ordninger som har til formål å 

forbedre og utvikle en effektiv overvåking og 

forebygging av potensielle bobler for å sikre best mulig 

kapitalfordeling i lys av makroøkonomiske utfordringer 

og mål, særlig med hensyn til langsiktig investering i 

realøkonomien. 

52) Operasjonell risiko er en betydelig risiko som insti-

tusjoner står overfor, og som må dekkes av ansvarlig 

kapital. Det er svært viktig å ta hensyn til mangfoldet av 

institusjoner i Unionen ved å fastsette alternative 

metoder for beregning av krav til operasjonell risiko 

som omfatter ulike nivåer av risikofølsomhet, og som 

krever ulike grader av kompleksitet. Det bør foreligge 

egnede incitamenter for institusjonene til å gå over til 

mer risikofølsomme metoder. I lys av at metodene for 

måling og styring av operasjonell risiko er under 

utvikling, bør reglene fortløpende gjennomgås og 

ajourføres når dette er hensiktsmessig, herunder i 

tilknytning til kravene på ulike forretningsområder og 

anerkjennelse av teknikker for risikoreduksjon. Det bør i 

denne sammenhengen rettes særlig oppmerksomhet mot 

muligheten for å ta hensyn til forsikring i de enkle 

metodene for beregning av kapitalkrav for operasjonell 

risiko. 

53) Overvåking av og kontroll med institusjoners ekspo-

neringer bør være en integrert del av tilsynet med disse 

institusjonene. En altfor stor konsentrasjon av ekspo-

neringer mot en enkelt motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter kan innebære en 

uakseptabel tapsrisiko. En slik situasjon kan anses som 

skadelig for en institusjons solvens. 

54) Når det avgjøres om det foreligger en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter og dermed ekspo-

neringer som utgjør en enkelt risiko, er det også viktig å 

ta hensyn til risiko som oppstår gjennom en felles kilde 

til vesentlig finansiering som institusjonen selv, dens 

finansielle gruppe eller dens tilknyttede parter stiller til 

rådighet. 

55) Selv om det er ønskelig at beregningen av eksponerings-

verdien bygger på den som anvendes i forbindelse med 

kravene til ansvarlig kapital, bør det vedtas regler for 

overvåking av store eksponeringer uten anvendelse av 

risikovekting eller risikograder. De kredittrisiko-

reduksjonsteknikkene som anvendes i forbindelse med 

solvensordningen, er dessuten utformet ut fra en 

antakelse om god spredning av kredittrisikoen. Når det 

gjelder store eksponeringer med konsentrasjonsrisiko i 

forbindelse med et enkelt navn, er kredittrisikoen ikke 

godt spredt. Virkningen av disse teknikkene bør derfor 

være underlagt beskyttelsestiltak for tilsynsformål.  

I denne forbindelse er det nødvendig å sørge for en 

effektiv gjenoppretting av kredittbeskyttelse ved store 

eksponeringer. 

56) Ettersom et tap på en eksponering mot en institusjon 

kan være like alvorlig som et tap på enhver annen 

eksponering, bør slike eksponeringer behandles og 

rapporteres på samme måte som alle andre ekspo-

neringer. Det er innført en alternativ kvantitativ grense 

for å redusere den uforholdsmessig store virkningen av 

en slik framgangsmåte for mindre institusjoner. I tillegg 

unntas svært kortsiktige eksponeringer knyttet til 

pengeoverføringer, herunder yting av betalingstjenester, 

clearing-, oppgjørs- og deponeringstjenester for kunder, 

for å sikre at finansmarkeder og tilhørende infrastruktur 

virker på en tilfredsstillende måte. Disse tjenestene 

omfatter for eksempel clearing og oppgjør av kontant-

transaksjoner og lignende virksomhet for å lette 

oppgjør. De tilknyttede eksponeringene omfatter 

eksponeringer som ikke kan forutses, og som en 

kredittinstitusjon derfor ikke har full kontroll over, blant 
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annet saldo på interbankkontoer som følge av kundebe-

talinger, herunder krediterte eller debiterte gebyrer og 

renter, og andre betalinger for kundetjenester samt stilt 

eller mottatt sikkerhet. 

57) Det er viktig at interessene i foretak som omformer lån 

til omsettelige verdipapirer og andre finansielle 

instrumenter (initiativtakende eller organiserende 

institusjoner), og i foretak som investerer i disse 

verdipapirene eller instrumentene (investorer), sammen-

faller. For å oppnå dette bør den initiativtakende eller 

organiserende institusjonen beholde en vesentlig 

interesse i de underliggende eiendelene. Det er derfor 

viktig for initiativtakende eller organiserende insti-

tusjoner å beholde en eksponering mot risikoen knyttet 

til de aktuelle lånene. Mer generelt bør verdipapirise-

ringstransaksjoner ikke struktureres på en slik måte at 

anvendelse av tilbakeholdingskravet unngås, særlig 

gjennom en gebyr- eller premieordning eller begge 

deler.. Kravet om å beholde en eksponering bør gjelde i 

alle situasjoner der den økonomiske substansen i en 

verdipapirisering får anvendelse, uansett hvilke rettslige 

strukturer eller instrumenter som anvendes for å oppnå 

denne økonomiske substansen. Særlig når kreditt-

risikoen overføres ved verdipapirisering, bør inves-

torene treffe sine beslutninger først etter å ha utvist 

behørig aktsomhet («due diligence»), og til dette trenger 

de tilstrekkelige opplysninger om verdipapiriseringene. 

58) I denne forordning fastsettes det også at til-

bakeholdingskravet ikke skal anvendes mer enn én 

gang. For en gitt verdipapirisering er det tilstrekkelig at 

bare den initiativtakende eller organiserende insti-

tusjonen eller den opprinnelige långiveren er omfattet av 

kravet. Dersom verdipapiriseringstransaksjoner omfatter 

andre verdipapiriseringer som er underliggende ekspo-

neringer, bør tilbakeholdingskravet på tilsvarende måte 

få anvendelse bare på den verdipapiriseringen som 

omfattes av investeringen. Kjøpte fordringer bør ikke 

være omfattet av tilbakeholdingskravet dersom de 

oppstår i forbindelse med foretaksvirksomhet der de 

overføres eller selges med rabatt for å finansiere slik 

virksomhet. Vedkommende myndigheter bør anvende 

risikovekten ved manglende overholdelse av forpliktel-

ser knyttet til behørig aktsomhet og risikostyring i 

forbindelse med verdipapiriseringer ved større over-

tredelser av retningslinjer og framgangsmåter som er 

relevante for analysen av de underliggende risikoene. 

Kommisjonen bør også undersøke om det å unngå flere 

anvendelser av tilbakeholdingskravet, kan føre til 

praksis der tilbakeholdingskravet omgås, og om ved-

kommende myndigheter håndhever verdipapiriserings-

reglene på en effektiv måte. 

59) For å kunne foreta en korrekt vurdering av risikoene 

som oppstår gjennom verdipapiriseringseksponeringer 

både i og utenfor handelsporteføljen, bør det vises 

behørig aktsomhet. Videre bør kravene om behørig 

aktsomhet være forholdsmessige. Framgangsmåtene for 

behørig aktsomhet bør bidra til å skape større tillit 

mellom initiativtakende institusjoner, organiserende 

institusjoner og investorer. Det er derfor ønskelig at 

relevante opplysninger om framgangsmåtene for 

behørig aktsomhet framlegges på egnet måte. 

60) Dersom en institusjon påtar seg en eksponering mot sitt 

eget morforetak eller mot andre datterforetak av 

morforetaket, er særlig aktsomhet påkrevd. Insti-

tusjonenes håndtering av eksponeringer av denne typen 

som de har inngått, bør være fullstendig uavhengig, i 

samsvar med prinsippene for forsvarlig forvaltning, uten 

hensyn til andre omstendigheter. Dette er særlig viktig i 

tilfelle av store eksponeringer og i tilfeller som ikke 

bare gjelder gruppeintern administrasjon eller vanlige 

gruppeinterne transaksjoner. Vedkommende myndigheter 

bør vie særlig oppmerksomhet til slike gruppeinterne 

eksponeringer. Det er imidlertid ikke nødvendig å 

anvende slike standarder dersom morforetaket er et 

finansielt holdingselskap eller en kredittinstitusjon, eller 

dersom de andre datterforetakene enten er kreditt-

institusjoner, finansinstitusjoner eller foretak som yter 

tilknyttede tjenester, forutsatt at alle disse foretakene er 

underlagt tilsynet med kredittinstitusjonen på 

konsolidert grunnlag. 

61) I lys av at reglene for kapitalkrav er risikofølsomme, er 

det ønskelig regelmessig å kontrollere om de har 

betydelige virkninger på den økonomiske konjunkturen. 

Kommisjonen bør, idet det tas hensyn til bidraget fra 

Den europeiske sentralbank (ESB), avgi en rapport om 

dette til Europaparlamentet og Rådet. 

62) Kapitalkravene til varehandlere, herunder forhandlere 

som for tiden er unntatt fra kravene i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om 

markeder for finansielle instrumenter(1), bør gjennomgås. 

63) Liberaliseringen av gassmarkedet og markedet for 

elektrisk kraft er både økonomisk og politisk viktig for 

Unionen. Med tanke på dette bør kapitalkravene og 

andre tilsynsregler som får anvendelse på foretak som 

driver virksomhet i disse markedene, være forholds-

messige og ikke i utilbørlig grad påvirke arbeidet med å 

oppnå liberaliseringsmålet. Det bør særlig tas hensyn til 

dette målet når denne forordning gjennomgås. 

64) Institusjoner som investerer i reverdipapiriseringer, bør 

vise behørig aktsomhet også med hensyn til de under-

liggende verdipapiriseringene og de eksponeringene 

som ikke er verdipapiriseringer, og som i siste ledd er 

underliggende instrumenter for verdipapiriseringene. 

Institusjonene bør vurdere om eksponeringer i forbin-

delse med programmer for sertifikater med sikkerhet i 

eiendeler utgjør reverdipapiriseringseksponeringer, 

herunder eksponeringer i forbindelse med programmer 

som erverver transjer med høy prioritet av separate 

grupper av hele lån, der ingen av disse lånene er en 

verdipapiriseringseksponering eller reverdipapiriseings-

eksponering, og der «førstetapsbeskyttelse» for hver 

investering ytes av lånenes selger. I den siste situasjonen 

bør en gruppespesifikk likviditetsfasilitet normalt ikke 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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anses som en reverdipapiriseringseksponering ettersom 

den utgjør en transje av en enkelt gruppe av eiendeler 

(det vil si den relevante gruppen av hele lån) som ikke 

inneholder noen verdipapiriseringseksponeringer. En 

kredittforbedring for hele programmet som bare dekker 

en del av tapene ut over beskyttelsen fra selgeren i de 

ulike gruppene, vil derimot normalt utgjøre en 

oppdeling i transjer av risikoen i en gruppe av flere 

eiendeler som inneholder minst én verdipap iriserings-

eksponering, og vil derfor være en reverdipapiriserings-

eksponering. Dersom et slikt program finansierer seg 

selv med en enkelt kategori av sertifikater, og dersom 

enten kredittforbedringen for hele programmet ikke er 

en reverdipapirisering eller sertifikatet fullt ut støttes av 

den organiserende institusjonen, slik at den som har 

investert i sertifikatet, blir faktisk eksponert for den 

organiserende institusjonens kredittrisiko i stedet for de 

underliggende gruppene eller de underliggende 

eiendelene, bør dette sertifikatet imidlertid normalt ikke 

anses som en reverdipapiriseringseksponering. 

65) Bestemmelsene om forsvarlig verdsetting av hande-

lsporteføljen bør få anvendelse på alle instrumenter målt 

til virkelig verdi i og utenfor institusjonenes hande-

lsportefølje. Det bør tydeliggjøres at i tilfeller der 

forsvarlig verdsetting vil føre til en lavere balanseført 

verdi enn den som faktisk er bokført, bør den absolutte 

verdien av forskjellen trekkes fra den ansvarlige 

kapitalen. 

66) Når det gjelder verdipapiriseringsposisjoner som i 

henhold til denne forordning skal ha en risikovekt på  

1 250 %, bør institusjonene kunne velge enten å 

anvende et kapitalkrav på dem eller å trekke dem fra i 

den rene kjernekapitalen, uavhengig av om posisjonene 

er i eller utenfor handelsporteføljen. 

67) Initiativtakende eller organiserende institusjoner bør 

ikke kunne omgå forbudet mot implisitt støtte ved å 

benytte sin handelsportefølje til å yte slik støtte. 

68) Uten at det berører de opplysningene som denne 

forordning uttrykkelig krever, bør målet med opplys-

ningskravene være å gi markedsdeltakerne nøyaktige og 

omfattende opplysninger om de enkelte institusjonenes 

risikoprofiler. Det bør derfor kreves at institusjonene 

offentliggjør ytterligere opplysninger som ikke er 

uttrykkelig nevnt i denne forordning, når slik 

offentliggjøring er nødvendig for å nå dette målet. 

Samtidig bør vedkommende myndigheter vie tilstrek-

kelig oppmerksomhet til tilfeller der de har mistanke om 

at opplysninger anses som forretningshemmeligheter 

eller som fortrolige, med sikte på å unngå offentliggjø-

ring av slike opplysninger. 

69) Dersom det i en ekstern kredittvurdering av en verdi-

papiriseringsposisjon tas hensyn til virkningen av en 

kredittbeskyttelse som den investerende institusjonen 

selv har stilt til rådighet, bør institusjonen ikke kunne 

dra fordel av den lavere risikovekten som beskyttelsen 

medfører. Verdipapiriseringsposisjonen bør ikke trekkes 

fra kapitalen dersom det finnes andre metoder for å 

fastsette en risikovekt som tilsvarer den faktiske 

risikoen som er knyttet til posisjonen, uten at det tas 

hensyn til denne kredittbeskyttelsen. 

70) I lys av den dårlige kvaliteten på de nylig registrerte 

resultatene bør kravene til interne modeller for 

beregning av kapitalkravene for markedsrisiko heves. 

Særlig bør de bedre fange opp risiko med hensyn til 

kredittrisiko i handelsporteføljen. Dessuten bør det i 

beregningen av kapitalkravene inngå en bestanddel som 

omfatter stressituasjoner som skjerper kapitalkravene 

når markedssituasjonen forverres, og som reduserer 

risikoen for en prosyklisk utvikling. Institusjonene bør 

også foreta omvendte stresstester for å undersøke hvilke 

scenarioer som kunne utfordre institusjonens levedyk-

tighet, med mindre de kan påvise at en slik test er 

overflødig. I lys av de særskilte vanskelighetene som 

nylig har vært knyttet til behandling av verdipapirise-

ringsposisjoner med metoder som bygger på interne 

modeller, bør anerkjennelse av institusjonenes modelle-

ring av risiko for verdipapiriseringer for å beregne 

kapitalkrav i handelsporteføljen begrenses, og det bør i 

stedet innføres et standardisert kapitalkrav for verdi-

papiriseringsposisjoner i handelsporteføljen. 

71) I denne forordning fastsettes begrensede unntak for visse 

korrelasjonshandelsaktiviteter, der tilsynsmyndigheten 

kan tillate en institusjon å beregne samlet kapitalkrav 

for risiko som er underlagt strenge krav. I slike tilfeller 

bør det kreves at institusjonen pålegger disse virk-

somhetene et kapitalkrav som tilsvarer det høyeste av 

det kapitalkravet som er beregnet i samsvar med den 

interne metoden, og 8 % av kravet til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko i samsvar med den standardiserte 

målemetoden. Det bør ikke kreves at disse ekspone-

ringene omfattes av kapitalkravet for økt risiko, men de 

bør medregnes i beløpet for både «value-at-risk» og for 

«value-at-risk» i stressituasjoner. 

72) I lys av arten og omfanget av de uventede tapene som 

institusjoner opplevde under den finansielle og øko-

nomiske krisen, er det nødvendig ytterligere å forbedre 

kvaliteten på og harmoniseringen av den ansvarlige 

kapitalen som institusjoner skal ha. Dette bør omfatte 

innføring av en ny definisjon av de kjernekapitalpostene 

som er tilgjengelige for å dekke uventede tap etter hvert 

som de oppstår, en bedre definisjon av hybridkapital og 

ensartede justeringer av den ansvarlige kapitalen for 

tilsynsformål. Det er også nødvendig å heve nivået for 

ansvarlig kapital vesentlig og innføre nye kapital-

dekningsprosenter rettet mot de viktigste postene av den 

ansvarlige kapitalen som er tilgjengelige for å dekke 

uventede tap etter hvert som de oppstår. Det forventes at 

institusjoner hvis aksjer er opptatt til notering på et 

regulert marked, skal oppfylle kapitalkravene for 

kjernekapitalpostene med bare slike aksjer som 

oppfyller strenge kriterier for kjernekapitalinstrumen-

tene og institusjonens bokførte reserver. For å ta behørig 

hensyn til de ulike juridiske formene som driften i 
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institusjoner i Unionen har, bør de strenge kriteriene for 

kjernekapitalinstrumentene sikre at kjernekapital-

instrumentene for institusjoner hvis aksjer ikke er 

opptatt til notering på et regulert marked, er av høyeste 

kvalitet. Dette bør ikke hindre institusjoner i å betale, 

for aksjer med differensiert stemmerett eller uten 

stemmerett, utdelinger som er flere ganger større enn 

dem som betales for aksjer som relativt sett har en større 

stemmevekt, forutsatt at de strenge kriteriene for rene 

kjernekapitalinstrumenter oppfylles, uavhengig av 

stemmevekten, herunder kriteriene for fleksible 

utbetalinger, og forutsatt at en eventuell utdeling foretas 

for alle aksjer som den aktuelle institusjonen har utstedt. 

73) Det finnes ulike typer handelsfinansieringsekspo-

neringer, men de har felles kjennetegn som blant annet 

lav verdi, kort løpetid og en identifiserbar kilde til 

tilbakebetaling. De er basert på vare- og tjenestebeve-

gelser som støtter realøkonomien og i de fleste tilfeller 

hjelper små foretak med deres daglige behov, og skaper 

dermed økonomisk vekst og arbeidsplasser. De inn- og 

utgående strømmene står vanligvis i forhold til 

hverandre, og likviditetsrisikoen er derfor begrenset. 

74) Det er hensiktsmessig at EBA løpende fører en liste over 

alle former for kapitalinstrumenter i hver medlemsstat 

som kvalifiserer som rene kjernekapitalinstrumenter. Fra 

denne listen bør EBA fjerne instrumenter som ikke er 

statsstøtteinstrumenter, som er utstedt etter datoen for 

denne forordnings ikrafttredelse, og som ikke oppfyller 

kriteriene i denne forordning, og EBA bør offentliggjøre 

at de er fjernet. Dersom instrumenter som EBA har 

fjernet fra listen, fortsatt anerkjennes etter EBAs 

offentliggjøring, bør EBA fullt ut utøve sin myndighet, 

særlig myndighet gitt i henhold til artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010 i forbindelse med overtredelser av 

unionsretten. Det minnes om at en tretrinnsordning får 

anvendelse for å sikre reaksjoner som står i forhold til 

alvoret i tilfeller av uriktig eller utilstrekkelig anvendelse 

av unionsretten, der EBA som et første skritt har 

myndighet til å undersøke nasjonale myndigheters 

påståtte uriktige eller utilstrekkelige anvendelse av 

unionsretten i forbindelse med tilsyn, som avsluttes med 

en anbefaling. Som et andre trinn og dersom ved-

kommende nasjonale myndighet ikke følger anbefalingen, 

har Kommisjonen myndighet til å utstede en formell 

uttalelse som tar hensyn til EBAs anbefaling, og til å 

kreve at vedkommende myndighet treffer nødvendige 

tiltak for å sikre overholdelse av unionsretten. I eks-

traordinære situasjoner der den berørte vedkommende 

myndighet vedvarende unnlater å gjennomføre tiltak, har 

EBA som et tredje trinn og som en siste utvei myndighet 

til å treffe beslutninger som rettes til den enkelte 

finansinstitusjon. Det minnes dessuten om at Kommi-

sjonen i henhold til artikkel 258 i TEUV har myndighet til 

å bringe saken inn for Den europeiske unions domstol 

dersom den anser at en medlemsstat ikke har oppfylt en 

forpliktelse i henhold til traktatene. 

75) Denne forordning bør ikke påvirke vedkommende 

myndigheters mulighet til å beholde prosesser for 

forhåndsgodkjenning av avtalene om annen godkjent 

kjernekapital og tilleggskapitalinstrumenter. I disse 

tilfellene bør kapitalinstrumentene bare regnes med i 

institusjonens annen godkjente kjernekapital eller 

tilleggskapital når disse godkjenningsprosessene er 

gjennomført. 

76) For å styrke markedsdisiplinen og øke den finansielle 

stabiliteten er det nødvendig å innføre nærmere krav til 

opplysninger om formen og arten av lovfestet kapital 

samt om justeringer for tilsynsformål som er foretatt for 

å sikre at investorer og innskytere er tilstrekkelig 

opplyst om institusjoners solvens. 

77) Det er dessuten nødvendig at vedkommende myndigheter 

kjenner til omfanget, i det minste samlet, av gjenkjøps-

avtaler, verdipapirutlån og alle former for heftelser på 

eiendeler. Slike opplysninger bør oversendes til ved-

kommende myndigheter. For å styrke markedsdisiplinen 

bør det fastsettes nærmere krav om offentliggjøring av 

opplysninger om gjenkjøpsavtaler og sikret finansiering. 

78) Den nye definisjonen av kapital og krav til lovfestet 

kapital bør innføres på en slik måte at det tas hensyn til 

at det er ulike utgangspunkter og forhold i ulike stater, 

og slik at de opprinnelige ulikhetene knyttet til de nye 

standardene vil bli redusert i overgangsperioden. For å 

sikre hensiktsmessig kontinuitet i nivået på ansvarlig 

kapital vil instrumenter som er utstedt før denne 

forordnings anvendelsesdato i forbindelse med et 

rekapitaliseringstiltak i henhold til statsstøttereglene, 

være omfattet av overgangsregler i hele over-

gangsperioden. Avhengighet av statsstøtte bør begrenses 

mest mulig i framtiden. Denne forordning bør imid-

lertid, i den utstrekning statsstøtte viser seg å være 

nødvendig i visse situasjoner, fastsette en ramme for 

håndtering av slike situasjoner. I denne forordning bør 

det særlig fastsettes hvordan ansvarlig kapital-

instrumenter som er utstedt i forbindelse med et 

rekapitaliseringstiltak i henhold til statsstøttereglene, 

bør behandles. Institusjonenes mulighet til å dra fordel 

av en slik behandling bør være underlagt strenge vilkår. 

I den utstrekning en slik behandling tillater avvik fra de 

nye kriteriene for kvaliteten på ansvarlig kapital-

instrumenter, bør disse avvikene dessuten i størst mulig 

omfang begrenses. Ved behandling av eksisterende 

kapitalinstrumenter som er utstedt i forbindelse med et 

rekapitaliseringstiltak i henhold til statsstøttereglene, 

bør det klart skjelnes mellom de kapitalinstrumentene 

som oppfyller kravene i denne forordning, og de som 

ikke gjør det. Det bør derfor fastsettes egnede over-

gangsbestemmelser i denne forordning for sistnevnte 

tilfelle.  
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79) I henhold til direktiv 2006/48/EF skulle kreditt-

institusjoner til 31. desember 2011 ha en ansvarlig 

kapital som minst tilsvarer et fastsatt minstebeløp. I lys 

av de fortsatte virkningene av finanskrisen i banksek-

toren og forlengelsen av overgangsordningene for 

kapitalkrav, som er vedtatt av Basel-komiteen, bør en 

lavere grense gjeninnføres i et begrenset tidsrom, til det 

er etablert tilstrekkelig ansvarlig kapital i samsvar med 

overgangsbestemmelsene om ansvarlig kapital som er 

fastsatt i denne forordning, og som vil bli innført 

gradvis fra denne forordnings anvendelsesdato til 2019. 

80) For grupper som i vesentlig omfang driver bank- eller 

investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet, er det 

fastsatt særlige bestemmelser om dobbelttelling av 

kapital i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF 

av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kreditt-

institusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i 

et finansielt konglomerat(1). Direktiv 2002/87/EF 

bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper for 

håndtering av risiko i ulike sektorer. Denne forordning 

styrker anvendelsen av disse reglene for finansielle 

konglomerater på grupper av banker og verdipapir-

foretak, og sikrer en konsekvent og sammenhengende 

anvendelse. Eventuelle ytterligere nødvendige endringer 

vil bli behandlet i forbindelse med gjennomgåelsen av 

direktiv 2002/87/EF, som forventes i 2015. 

81) Finanskrisen viste tydelig at institusjoner i stor 

utstrekning undervurderte motpartsrisikoen i forbindelse 

med OTC-derivater. G20 oppfordret derfor i september 

2009 til at flere OTC-derivater skulle cleares gjennom 

en sentral motpart. Videre anmodet G20 om at OTC-

derivater som ikke kan cleares sentralt, skulle omfattes 

av høyere krav til ansvarlig kapital for på riktig måte å 

gjenspeile den høyere risikoen som er knyttet til dem. 

82) Etter anmodningen fra G20 gjennomførte Basel-

komiteen, som ledd i Basel III-regelverket, vesentlige 

endringer i motpartsrisikoordningen. Det forventes at 

Basel III-regelverket i vesentlig grad vil øke kravene til 

ansvarlig kapital når det gjelder institusjoners OTC-

derivat- og verdipapirfinansieringstransaksjoner, og 

innføre viktige incentiver for institusjonene til å 

anvende sentrale motparter. Det forventes også at Basel 

III-regelverket vil stimulere til bedre risikostyring ved 

motpartsrisikoeksponeringer og til endring av den 

nåværende ordningen for behandling av motpartsrisiko-

eksponeringer mot sentrale motparter. 

83) Institusjonene bør ha ytterligere ansvarlig kapital på 

grunn av risikoen for kredittverdijustering som er 

knyttet til OTC-derivater. Institusjonene bør også 

  

(1) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

anvende en høyere korrelasjonsfaktor for eiendelsverdi 

ved beregningen av krav til ansvarlig kapital for 

motpartsrisikoeksponeringer i forbindelse med OTC-

derivater og verdipapirfinansieringstransaksjoner 

overfor visse finansinstitusjoner. Det bør også kreves at 

institusjoner forbedrer målingen og styringen av 

motpartsrisiko vesentlig gjennom bedre håndtering av 

feil vei-risiko, motparter med høy gjeldsgrad og 

sikkerhet, fulgt av tilsvarende forbedringer av 

ettertesting og stresstesting. 

84) Handelseksponeringer mot sentrale motparter nyter 

vanligvis godt av den multilaterale avregnings- og 

tapsdelingsordningen som sentrale motparter har. De 

medfører derfor svært lav motpartsrisiko og bør være 

omfattet av et svært lavt krav til ansvarlig kapital. 

Samtidig bør dette kravet være positivt for å sikre at 

institusjoner følger og overvåker sine eksponeringer mot 

sentrale motparter som ledd i god risikostyring, og for å 

gjenspeile at heller ikke handelseksponeringer mot 

sentrale motparter er uten risiko. 

85) En sentral motparts misligholdsfond er en ordning som 

gjør det mulig å dele (spre) tap mellom den sentrale 

motpartens clearingmedlemmer. Det anvendes dersom 

tapene som den sentrale motparten påføres som følge av 

et clearingmedlems mislighold, overstiger de marginene 

og bidragene til misligholdsfondet som er innbetalt av 

nevnte clearingmedlem, og eventuelle andre beskyttel-

sestiltak som den sentrale motparten kan treffe før den 

anvender de øvrige clearingmedlemmenes bidrag til 

misligholdsfondet. Tapsrisikoen ved eksponeringer i 

tilknytning til bidrag til misligholdsfond er derfor større 

enn tapsrisikoen ved handelseksponeringer. Denne 

eksponeringstypen bør derfor være omfattet av et høyere 

krav til ansvarlig kapital. 

86) En sentral motparts «hypotetiske kapital» bør være en 

variabel som er nødvendig for å bestemme kravet til 

ansvarlig kapital for et clearingmedlems eksponeringer i 

tilknytning til dets bidrag til en sentral motparts 

misligholdsfond. Den bør ikke anses som noe annet. 

Den bør særlig ikke anses som det kapitalbeløpet 

vedkommende myndighet pålegger en sentral motpart å 

ha. 

87) Gjennomgåelsen av behandlingen av motpartsrisiko, og 

særlig innføringen av høyere krav til ansvarlig kapital for 

tosidige derivatkontrakter for å gjenspeile den høyere 

risikoen slike kontrakter medfører for finanssystemet, 

utgjør en vesentlig del av Kommisjonens innsats for å 

skape effektive, sikre og solide derivatmarkeder. Denne 

forordning utfyller derfor europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(2).  

  

(2) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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88) Kommisjonen bør innen 31. desember 2015 gjennomgå 

de relevante unntakene for store eksponeringer. 

Avhengig av resultatet av denne gjennomgåelsen bør 

medlemsstatene fortsatt kunne bestemme om visse store 

eksponeringer skal unntas fra disse reglene i en 

tilstrekkelig lang overgangsperiode. På grunnlag av 

arbeidet som er utført i forbindelse med forberedelsen 

av og forhandlingene om europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/111/EF av 16. september 2009 om 

endring av direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 

2007/64/EF med hensyn til banker tilknyttet sentral-

organer, visse elementer knyttet til ansvarlig kapital, 

store eksponeringer, tilsynsordninger og krisehåndte-

ring(1), og idet det tas hensyn til utviklingen på dette 

området internasjonalt og i Unionen, bør Kommisjonen 

undersøke om disse unntakene fortsatt bør anvendes 

skjønnsmessig eller mer allment, og om risikoene 

knyttet til disse eksponeringene håndteres med andre 

effektive midler i henhold til denne forordning. 

89) For å sikre at vedkommende myndigheters unntak for 

eksponeringer ikke gis på bekostning av sammenhengen 

i de permanente ensartede bestemmelsene i denne 

forordning etter en overgangsperiode, bør vedkommen-

de myndigheter dersom det ikke foreligger et resultat av 

ovennevnte undersøkelser, rådføre seg med EBA om 

hvorvidt det er hensiktsmessig fortsatt å unnta visse 

eksponeringer. 

90) Årene før finanskrisen var kjennetegnet av en uforholds-

messig stor økning av institusjoners eksponeringer i 

forhold til deres ansvarlige kapital (gjeldsgrad). Under 

finanskrisen tvang tap og finansieringsproblemer insti-

tusjoner til å begrense sin gjeldsgrad vesentlig i løpet av 

kort tid. Dette forsterket presset på eiendelsprisene og 

medførte ytterligere tap for institusjoner, som igjen førte 

til ytterligere redusert ansvarlig kapital. Denne onde 

sirkelen førte til slutt til redusert tilgang til kreditt i 

realøkonomien, og til at krisen ble dypere og mer 

langvarig. 

91) Risikobaserte krav til ansvarlig kapital er avgjørende for 

å sikre en tilstrekkelig ansvarlig kapital til dekning av 

uventede tap. Krisen har imidlertid vist at disse kravene 

alene ikke er tilstrekkelige til å hindre at institusjoner 

påtar seg en overdreven og uholdbar risiko knyttet til 

gjeld. 

92) I september 2009 besluttet G20-lederne at det skulle 

utarbeides internasjonale regler for å motvirke en 

overdreven gjeldsoppbygging. De støttet derfor inn-

føringen av uvektet kjernekapitalandel som et utfyllende 

tiltak til Basel II-regelverket. 

93) I desember 2010 offentliggjorde Basel-komiteen retnings-

linjer som fastsetter metoden for beregning av den 

uvektede kjernekapitalandelen. I henhold til disse reglene 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 97. 

skal det i en observasjonsperiode fra 1. januar 2013 til  

1. januar 2017 foretas overvåking av den uvektede 

kjernekapitalandelen, dens bestanddeler og dens 

utvikling i forhold til det risikobaserte kravet. På 

grunnlag av resultatene av observasjonsperioden vil 

Basel-komiteen foreta eventuelle endelige justeringer av 

definisjonen og kalibreringen av den uvektede kjerne-

kapitalandelen i første halvdel av 2017 med sikte på å 

gå over til et bindende krav 1. januar 2018 på grunnlag 

av en egnet gjennomgåelse og kalibrering. Ifølge Basel-

komiteens retningslinjer skal kravet om offentliggjøring 

av den uvektede kjernekapitalandelen og dens bestand-

deler anvendes fra 1. januar 2015. 

94) Uvektet kjernekapitalandel er et nytt regulerings- og 

tilsynsverktøy for Unionen. I samsvar med interna-

sjonale avtaler bør det først innføres som et tilleggs-

verktøy som kan anvendes på enkeltinstitusjoner når 

tilsynsmyndighetene beslutter det. Rapporteringsplikten 

for institusjoner vil gjøre det mulig å foreta en gjennom-

gåelse og kalibrering med sikte på å gå over til et 

bindende tiltak i 2018. 

95) Ved undersøkelsen av hvordan den uvektede kjerne-

kapitalandelen påvirker ulike forretningsmodeller, bør 

det særlig tas hensyn til forretningsmodeller som anses å 

innebære lav risiko, for eksempel lån mot pant i fast 

eiendom og spesialisert utlån til regionale eller lokale 

myndigheter eller offentlige foretak. På grunnlag av de 

mottatte dataene og tilsynsresultatene i observasjons-

perioden bør EBA i samarbeid med vedkommende 

myndigheter utarbeide en klassifisering av forretnings-

modeller og risikoer. På grunnlag av en egnet analyse, 

og idet det tas hensyn til historiske data eller 

stresscenarioer, bør det foretas en vurdering av hvilke 

nivåer for uvektet kjernekapitalandel som er tilstrek-

kelige til å sikre de respektive forretningsmodellenes 

motstandsevne, og av om disse nivåene bør fastsettes 

som terskler eller intervaller. Etter observasjonsperioden 

og kalibreringen av de respektive nivåene for den 

uvektede kjernekapitalandelen, og på grunnlag av 

vurderingen, kan EBA offentliggjøre en egnet statistisk 

oversikt over den uvektede kjernekapitalandelen, 

herunder gjennomsnitt og standardavvik. Etter å ha 

vedtatt kravene til uvektet kjernekapitalandel, bør EBA 

offentliggjøre en egnet statistisk oversikt over den 

uvektede kjernekapitalandelen, herunder gjennomsnitt 

og standardavvik, i forbindelse med de identifiserte 

kategoriene av institusjoner. 

96) Institusjonene bør overvåke nivået på og endringene i 

den uvektede kjernekapitalandelen samt risikoen knyttet 

til gjeldsgrad, som en del av den interne kapitalvur-

deringsprosessen. En slik overvåking bør inngå i tilsyns-

prosessen. Vedkommende myndigheter bør særlig etter 

ikrafttredelsen av kravene til en uvektet kjerne-

kapitalandel, overvåke utviklingen i forretnings-

modellen og den tilsvarende risikoprofilen for å sikre en 

ajourført og egnet klassifisering av institusjoner.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/237 

 

97) Gode ledelsesstrukturer, gjennomsiktighet og 

offentliggjøring er avgjørende for en forsvarlig godtgjø-

ringspolitikk. For å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet 

for markedet når det gjelder deres godtgjørings-

ordninger og tilknyttet risiko, bør institusjoner 

offentliggjøre nærmere opplysninger om sin godtgjø-

ringspolitikk og -praksis og, av fortrolighetshensyn, 

samlede beløp for de medarbeiderne hvis arbeids-

oppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil. Disse opplysningene bør gjøres tilgjen-

gelige for alle interessenter. Disse særlige kravene bør 

ikke ha betydning for den mer allmenne opplysnings-

plikten som gjelder godtgjøringspolitikk som anvendes 

horisontalt på tvers av sektorer. Medlemsstatene bør 

dessuten kunne kreve at institusjoner gir nærmere 

opplysninger om godtgjøring. 

98) Det at et kredittvurderingsbyrå anerkjennes som en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon, bør ikke medføre 

økt utestenging fra et marked som allerede domineres av 

tre store foretak. EBA og ESSB-sentralbankene bør, 

uten å gjøre prosessen lettere eller mindre krevende, 

sørge for at flere kredittvurderingsbyråer anerkjennes 

som eksterne kredittvurderingsinstitusjoner for å åpne 

markedet for andre foretak. 

99) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 

av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2) bør få full anvendelse på behandlingen 

av personopplysninger for denne forordnings formål. 

100) Institusjonene bør ha en diversifisert buffer av likvide 

eiendeler som de kan anvende for å dekke likviditets-

behov ved kortvarig likviditetsmangel. Ettersom det på 

forhånd er umulig å vite med sikkerhet hvilke særlige 

eiendeler innenfor hver eiendelsklasse som i ettertid kan 

bli utsatt for sjokk, er det hensiktsmessig å fremme en 

diversifisert likviditetsbuffer som er av høy kvalitet og 

sammensatt av ulike kategorier av eiendeler. En 

konsentrasjon av eiendeler og overdreven avhengighet 

av markedslikviditet skaper systemrisiko for finans-

sektoren og bør unngås. Det bør derfor tas hensyn til et 

bredt spekter av kvalitetseiendeler i en innledende 

observasjonsperiode som skal anvendes til utarbeiding 

av en definisjon av kravet til likviditetsreserve. Ved 

fastsettelsen av en enhetlig definisjon av likvide 

eiendeler bør i det minste statsobligasjoner og obliga-

sjoner med fortrinnsrett som handles på gjennomsiktige 

markeder med en løpende omsetning, kunne forventes å 

bli ansett som eiendeler med svært høy likviditet og 

kredittkvalitet. Det vil også være hensiktsmessig å la 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

eiendeler som omfattes av artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–

c), inngå i bufferen uten begrensning. Når institusjoner 

anvender likviditetsbeholdningen, bør de utarbeide en 

plan for å gjenoppbygge beholdningen av likvide 

eiendeler, og vedkommende myndigheter bør sikre at 

planen er egnet og gjennomføres. 

101) Beholdningen av likvide eiendeler bør til enhver tid 

være tilgjengelig for å dekke utgående pengestrømmer. 

Ved en kortvarig likviditetskrise bør behovet for 

likviditet fastsettes på en standardisert måte for å sikre 

en ensartet forsvarlighetsstandard og like kon-

kurransevilkår. Det bør sikres at en slik standardisert 

fastsettelse ikke får utilsiktede følger for finansmar-

kedene, utlånstilbudet og den økonomiske veksten, idet 

det også tas hensyn til institusjoners ulike forretnings- 

og investeringsmodeller og finansieringsmiljøene i 

Unionen. Kravet til likviditetsreserve bør derfor være 

omfattet av en observasjonsperiode. På grunnlag av 

observasjonene og rapportene fra EBA bør Kommi-

sjonen ha myndighet til å vedta en delegert rettsakt for 

til rett tid å innføre et detaljert og harmonisert krav til 

likviditetsreserve i Unionen. For å sikre global 

harmonisering på området regulering av likviditet bør 

enhver delegert rettsakt om innføring av et krav til 

likviditetsreserve omfatte et krav som tilsvarer den 

likviditetsreservedekningen som er fastsatt i de endelige 

internasjonale reglene for måling av, standarder for og 

overvåking av likviditetsrisikoen fra Basel-komiteen, 

idet det tas hensyn til særlige forhold på unionsplan og 

nasjonalt plan. 

102) For dette formål bør EBA i observasjonsperioden 

undersøke og vurdere blant annet om det er hensikts-

messig med en terskel på 60 % for likvide eiendeler på 

nivå 1, et tak på 75 % for inngående strømmer i forhold 

til utgående strømmer, og en innføring av et krav til 

likviditetsreserve på 60 % fra 1. januar 2015, som 

gradvis skal stige til 100 %. Ved vurderingen av og 

rapporteringen om standarddefinisjoner av behold-

ningen av likvide eiendeler bør EBA ta hensyn til Basel-

komiteens definisjon av likvide eiendeler av høy kvalitet 

som grunnlag for sin analyse, idet det tas hensyn til 

særlige forhold på unionsplan og nasjonalt plan. EBA 

bør identifisere de valutaene der institusjonene som er 

etablert i Unionen, har et behov for likvide eiendeler 

som overstiger de disponible likvide eiendelene i 

valutaen, men bør også hvert år undersøke om det bør 

anvendes unntak, herunder unntak som er fastsatt i 

denne forordning. I tillegg bør EBA hvert år vurdere om 

det for institusjoner som er etablert i Unionen, bør 

fastsettes ytterligere vilkår for anvendelse av slike 

unntak og unntak som allerede er fastsatt i denne 

forordning, eller om gjeldende vilkår bør revideres. 

EBA bør framlegge resultatene av sin analyse i en 

årsrapport til Kommisjonen.  
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103) For å øke effektiviteten og redusere den administrative 

byrden bør EBA innføre en enhetlig ramme for 

rapportering på grunnlag av harmoniserte standarder for 

likviditetskrav, som bør få anvendelse i hele Unionen. 

For dette formål bør EBA utarbeide ensartede rapporte-

ringsformater og IT-løsninger, idet det tas hensyn til 

bestemmelsene i denne forordning og direktiv 

2013/36/EU. Institusjonene bør fortsatt oppfylle sine 

nasjonale rapporteringskrav fram til det tidspunktet 

likviditetskravene får full anvendelse. 

104) EBA bør i samarbeid med ESRB utstede retningslinjer 

om prinsippene for anvendelse av likvide midler i en 

stressituasjon. 

105) Det bør ikke tas for gitt at institusjoner vil få likvidi-

tetsstøtte fra andre institusjoner som tilhører samme 

gruppe, dersom de får vanskeligheter med å oppfylle 

sine betalingsforpliktelser. Vedkommende myndigheter 

bør imidlertid på strenge vilkår og med særskilt 

samtykke fra alle involverte vedkommende myndigheter 

kunne avstå fra å anvende likviditetskravet på enkelt-

institusjoner og la disse institusjonene være omfattet av 

et konsolidert krav, slik at institusjonene kan styre sin 

likviditet sentralt på gruppe- eller undergruppenivå. 

106) Dersom det ikke gis unntak, bør på tilsvarende måte 

kontantstrømmer mellom to institusjoner som tilhører 

samme gruppe og er omfattet av konsolidert tilsyn, når 

likviditetskravet blir et bindende tiltak, gis gunstigere 

inn- og uttaksfaktorer bare i tilfeller der alle de 

nødvendige beskyttelsestiltakene er på plass. En slik 

særlig fortrinnsbehandling bør defineres nøyaktig og 

være knyttet til oppfyllelsen av en rekke strenge og 

objektive vilkår. Den særlige behandlingen av en 

bestemt gruppeintern strøm bør oppnås gjennom en 

metode med objektive kriterier og parametrer, slik at det 

kan fastsettes spesifikke nivåer for inn- og utgående 

strømmer mellom institusjonen og motparten. På 

grunnlag av observasjonene og rapporten fra EBA bør 

Kommisjonen, dersom det er relevant, og som en del av 

den delegerte rettsakten som den skal vedta i henhold til 

denne forordning med sikte på å fastsette kravet til 

likviditetsreserve, ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter for å fastsette de særlige gruppeinterne 

behandlingene og den metoden og de objektive 

kriteriene som de er knyttet til, samt felles beslutnings-

regler for vurdering av disse kriteriene. 

107) Obligasjoner som utstedes av «National Asset Mana-

gement Agency» (NAMA) i Irland, er av særlig 

betydning for gjenopprettingen av den irske banksek-

toren, og utstedelsen av dem er på forhånd blitt godkjent 

av medlemsstatene og godkjent av Kommisjonen som 

statsstøtte som et støttetiltak som innføres for å fjerne 

eiendeler som har falt i verdi, fra visse kredittinsti-

tusjoners balanse. Utstedelsen av slike obligasjoner, 

som Kommisjonen og ESB støtter som et overgangs-

tiltak, inngår som en vesentlig del av omstruktureringen 

av det irske banksystemet. Slike obligasjoner garanteres 

av den irske regjeringen og godtas som sikkerhet av 

monetære myndigheter. Kommisjonen bør innføre 

særlige ordninger for anvendelse av overgangsregler på 

omsettelige eiendeler som er utstedt eller garantert av 

enheter som er godkjent for statsstøtte av Unionen, som 

en del av den delegerte rettsakten den skal vedta i 

henhold til denne forordning for å fastsette kravet til 

likviditetsreserve. I den forbindelse bør Kommisjonen ta 

hensyn til at institusjoner som beregner kravene til 

likviditetsreserve i samsvar med denne forordning, til 

desember 2019 bør tillates å ta med prioriterte NAMA-

obligasjoner som eiendeler av svært høy likviditets- og 

kredittkvalitet. 

108) Tilsvarende er obligasjoner som utstedes av «Sociedad 

de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructu-

ración Bancaria», av særlig betydning for gjenoppret-

tingen av den spanske banksektoren og støttes av 

Kommisjonen og ESB som et overgangstiltak som 

inngår som en vesentlig del av omstruktureringen av det 

spanske banksystemet. Ettersom utstedelsen av disse 

obligasjonene inngår i programerklæringen om 

vilkårene for finanspolitikken som Kommisjonen og 

spanske myndigheter undertegnet 23. juli 2012, og 

overføring av eiendeler krever Kommisjonens god-

kjenning som et statsstøttetiltak som innføres for å 

fjerne eiendeler som har falt i verdi, fra visse kreditt-

institusjoners balanse, og i den utstrekning de garanteres 

av den spanske regjering og godtas som sikkerhet av 

monetære myndigheter, bør Kommisjonen innføre 

særlige ordninger for anvendelse av overgangsregler på 

omsettelige eiendeler som er utstedt eller garantert av 

enheter som er godkjent for statsstøtte av Unionen, som 

en del av den delegerte rettsakten den skal vedta i 

henhold til denne forordning for å fastsette kravet til 

likviditetsreserve. I den forbindelse bør Kommisjonen ta 

hensyn til at institusjoner som beregner kravene til 

likviditetsreserve i samsvar med denne forordning, 

minst til desember 2023 bør tillates å innregne 

prioriterte obligasjoner fra «Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria» 

som eiendeler av svært høy likviditets- og kreditt-

kvalitet. 

109) På grunnlag av rapportene som EBA skal framlegge, bør 

Kommisjonen ved utarbeidingen av den delegerte 

rettsakten om likviditetskrav også vurdere om prioriterte 

obligasjoner som utstedes av slike juridiske personer 

som NAMA i Irland eller «Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria» i 

Spania, som er opprettet med samme formål og er svært 

viktige for gjenopprettingen av banker i andre medlems-

stater, skal gis en slik behandling, i den utstrekning de 

garanteres av den aktuelle medlemsstatens sentral-

myndighet og godtas som sikkerhet av monetære 

myndigheter. 

110) EBA bør ved utarbeidingen av utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette metoder for måling 

av ytterligere utgående strømmer, vurdere om en 

standardmetode som tar hensyn til historiske data, skal 

anvendes for slik måling.  
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111) I påvente av at en netto stabil finansieringsgrad 

(«NSFR») innføres som en bindende minstestandard, 

bør institusjonene oppfylle en allmenn finansierings-

forpliktelse. Den allmenne finansieringsforpliktelsen bør 

ikke være et kvotekrav. Dersom det i påvente av 

innføringen av NSFR innføres et krav om stabil 

finansiering som en minstestandard gjennom en 

nasjonal bestemmelse, bør institusjonene overholde 

denne minstestandarden. 

112) Institusjonene bør opprette finansieringsstrukturer som 

både dekker kortsiktige likviditetsbehov og er stabile på 

lang sikt. I desember 2010 besluttet Basel-komiteen at 

NSFR skal bli en minstestandard innen 1. januar 2018, 

og at Basel-komiteen skal innføre strenge rapporterings-

prosesser for å overvåke dette kravet i en over-

gangsperiode og fortsatt skal undersøke disse 

standardenes virkning på finansmarkedene, utlånstilbudet 

og den økonomiske veksten, og om nødvendig håndtere 

utilsiktede følger. Basel-komiteen besluttet derfor at 

NSFR skal være gjenstand for en observasjonsperiode og 

en revisjonsklausul. I den forbindelse bør EBA på 

grunnlag av rapporteringskravene i denne forordning 

vurdere hvordan et krav om stabil finansiering skal 

utformes. Med utgangspunkt i denne vurderingen bør 

Kommisjonen framlegge rapporter for Europaparlamentet 

og Rådet med egnede forslag til innføring av et slikt krav 

innen 2018. 

113) Svakheter i foretaksstyringen i en rekke institusjoner har 

bidratt til overdreven og uforsiktig risikotaking i 

banksektoren, som har ført til enkelte institusjoners 

konkurs og systemproblemer. 

114) For å lette overvåkingen av institusjonenes foretaks-

styringsmetoder og forbedre markedsdisiplinen bør 

institusjonene offentliggjøre opplysninger om sine 

ordninger for foretaksstyring. Deres ledelsesorganer bør 

godkjenne og offentliggjøre en erklæring der det 

bekreftes overfor offentligheten at disse ordningene er 

tilstrekkelige og effektive. 

115) For å ta hensyn til mangfoldet av forretningsmodeller 

for institusjoner på det indre marked bør visse 

langsiktige strukturelle krav, som NSFR og en uvektet 

kjernekapitalandel, vurderes nærmere med sikte på å 

fremme et bredt spekter av solide bankstrukturer som 

allerede har vært og fortsatt bør være til nytte for 

Unionens økonomi. 

116) For at finanstjenester til husholdninger og foretak skal 

kunne ytes kontinuerlig, er det nødvendig med en stabil 

finansieringsstruktur. De langsiktige finansierings-

strømmene i de bankbaserte finanssystemene i mange 

medlemsstater kan generelt ha andre særtrekk enn dem 

som finnes på andre internasjonale markeder. I tillegg 

kan det i medlemsstatene ha blitt utviklet særlige 

finansieringsstrukturer for å oppnå stabil finansiering av 

langsiktige investeringer, herunder desentraliserte 

bankstrukturer for formidling av likviditet eller særlige 

verdipapirer med sikkerhet i pant, som handles på 

markeder med høy likviditet eller er et ettertraktet 

langsiktig investeringsobjekt. Disse strukturelle 

faktorene bør vurderes nærmere. For dette formål er det 

avgjørende at EBA og ESRB, når de internasjonale 

standardene er ferdigstilt, på grunnlag av rapporte-

ringskravene i denne forordning vurderer hvordan et 

krav om stabil finansiering bør utformes, idet det fullt ut 

tas hensyn til mangfoldet av finansieringsstrukturer på 

bankmarkedet i Unionen. 

117) For å sikre gradvis tilnærming mellom den ansvarlige 

kapitalen og de justeringene for tilsynsformål som 

anvendes på definisjonen av ansvarlig kapital i Unionen 

og på definisjonen av ansvarlig kapital i denne 

forordning, i en overgangsperiode, bør innføringen av 

denne forordnings krav til ansvarlig kapital skje gradvis. 

Det er viktig å sikre at denne innføringen skjer i 

samsvar med medlemsstatenes nylig økte krav til 

ansvarlig kapital, og med den definisjonen av ansvarlig 

kapital som gjelder i medlemsstatene. I den forbindelse 

bør vedkommende myndigheter i overgangsperioden 

innenfor fastsatte nedre og øvre grenser bestemme hvor 

raskt kravet til ansvarlig kapital og justeringene for 

tilsynsformål som er fastsatt i denne forordning, skal 

innføres. 

118) For å lette en smidig overgang fra de forskjellige 

justeringene for tilsynsformål som for tiden anvendes i 

medlemsstatene, til det settet av justeringer for 

tilsynsformål som er fastsatt i denne forordning, bør 

vedkommende myndigheter i en overgangsperiode 

fortsatt kunne kreve at institusjoner i begrenset omfang 

foretar justeringer for tilsynsformål av ansvarlig kapital 

som ikke er i samsvar med denne forordning. 

119) For å sikre at institusjonene får tilstrekkelig tid til å 

oppfylle de nye nivåene for og definisjonen av ansvarlig 

kapital, bør visse kapitalinstrumenter som ikke oppfyller 

definisjonen av ansvarlig kapital fastsatt i denne 

forordning, fases ut mellom 1. januar 2013 og  

31. desember 2021. I tillegg bør visse instrumenter som 

tilføres fra staten, anerkjennes fullt ut som ansvarlig 

kapital i en begrenset periode. Videre bør overkurs ved 

emisjon i forbindelse med poster som ble ansett som 

ansvarlig kapital i henhold til nasjonale innarbeidings-

tiltak for direktiv 2006/48/EF, under visse om-

stendigheter anses som ren kjernekapital. 

120) For å sikre gradvis tilnærming i retning av ensartede 

regler for institusjonenes plikt til å gi markedsdeltakerne 

nøyaktige og fullstendige opplysninger om institu-

sjonenes risikoprofil, bør opplysningskrav innføres 

gradvis.  
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121) For å ta hensyn til markedsutviklingen og erfaringen 

med anvendelsen av denne forordning bør det kreves at 

Kommisjonen framlegger for Europaparlamentet og 

Rådet rapporter, eventuelt med forslag til regelverk 

dersom det er hensiktsmessig, om den mulige virknin-

gen av kapitalkrav på de økonomiske konjunkturene og 

på kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer i form 

av obligasjoner med fortrinnsrett, store eksponeringer, 

likviditetskrav, gjeldsgrad, eksponeringer med overført 

kredittrisiko, motpartsrisiko og opprinnelig ekspo-

nering-metoden, massemarkedseksponeringer, om 

definisjonen av tellende kapital og om omfanget av 

anvendelsen av denne forordning. 

122) Hovedformålet med den rettslige rammen for kreditt-

institusjoner bør være å sikre driften av viktige tjenester 

for realøkonomien og samtidig begrense moralsk 

hasard. En strukturell atskillelse av banktjenester til 

privatpersoner og investeringsbankvirksomhet innenfor 

en bankgruppe kan være et avgjørende verktøy for å nå 

dette målet. Ingen bestemmelser i det gjeldende 

regelverket bør derfor være til hinder for innføring av 

tiltak med sikte på å gjennomføre en slik atskillelse. Det 

bør kreves at Kommisjonen skal analysere problemet 

med strukturell atskillelse i Unionen og framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet med forslag til 

regelverk dersom det er hensiktsmessig. 

123) Tilsvarende bør medlemsstatene, med sikte på å verne 

innskytere og bevare den finansielle stabiliteten, også 

kunne vedta strukturtiltak som krever at kreditt -

institusjoner som har tillatelse i den aktuelle medlems-

staten, skal redusere sine eksponeringer mot ulike 

juridiske personer avhengig av deres virksomhet, 

uansett hvor denne virksomheten utøves. Ettersom slike 

tiltak kan ha negativ virkning ved at det indre marked 

fragmenteres, bør de imidlertid bare godkjennes på 

strenge vilkår, i påvente av ikrafttredelsen av en 

framtidig rettsakt som uttrykkelig harmoniserer slike 

tiltak. 

124) For nærmere å angi kravene fastsatt i denne forordning 

bør Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV om 

tekniske tilpasninger av denne forordning for å klargjøre 

definisjonene med sikte på å sikre ensartet anvendelse 

av denne forordning eller ta hensyn til utviklingen i 

finansmarkedene, for å tilpasse terminologien og 

definisjonene til senere relevante rettsakter, for å 

tilpasse bestemmelsene i denne forordning om ansvarlig 

kapital for å gjenspeile utviklingen i regnskaps-

standarder eller unionsretten eller med hensyn til en 

tilnærming av tilsynspraksis, for å utvide listen over 

eksponeringskategorier for standardmetoden eller IRB-

metoden for å ta hensyn til utviklingen i finansmar-

kedene, for å tilpasse visse beløp som er relevante for 

disse eksponeringskategoriene, for å ta hensyn til 

virkningen av inflasjon, for å tilpasse listen over og 

klassifiseringen av poster utenfor balansen og tilpasse 

særlige bestemmelser om og tekniske kriterier for 

behandling av motpartsrisiko, standardmetoden og IRB-

metoden, kredittrisikoreduksjon, verdipapirisering, 

operasjonell risiko, markedsrisiko, likviditet, gjeldsgrad 

og opplysningsplikt for å ta hensyn til utviklingen i 

finansmarkedene eller i regnskapsstandarder eller 

unionsretten, eller når det gjelder tilnærming av 

tilsynspraksis og risikomåling, og for å ta hensyn til 

resultatet av vurderingen av ulike spørsmål i forbindelse 

med virkeområdet for direktiv 2004/39/EF. 

125) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV bør også delegeres til Kommi-

sjonen når det gjelder innføring av en midlertidig 

reduksjon av den ansvarlige kapitalen eller risikovekter 

fastsatt i denne forordning for å ta hensyn til særlige 

forhold, for å tydeliggjøre unntaket for visse ekspo-

neringer fra bestemmelser i denne forordning om store 

eksponeringer, for å fastsette beløp som er relevante ved 

beregning av kapitalkravene for handelsporteføljen, med 

sikte på å ta hensyn til den økonomiske og monetære 

utvikling, for å tilpasse kategoriene av verdipapirforetak 

som kan være berettiget til visse unntak fra kravet om 

ansvarlig kapital, med sikte på å ta hensyn til 

utviklingen i finansmarkedene, for å tydeliggjøre kravet 

om at verdipapirforetak skal ha ansvarlig kapital som 

tilsvarer en firedel av det foregående årets faste 

kostnader, med sikte på å sikre en ensartet anvendelse 

av denne forordning, for å fastsette i hvilke deler av den 

ansvarlige kapitalen det skal foretas fradrag av en 

institusjons beholdninger av instrumenter i relevante 

enheter, og for å innføre ytterligere overgangs-

bestemmelser om behandlingen av aktuarmessige 

gevinster og tap ved måling av institusjoners netto 

ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Det er særlig viktig 

at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

126) I samsvar med erklæring nr. 39 om artikkel 290 i TEUV 

bør Kommisjonen i samsvar med sin faste praksis 

fortsette å rådspørre sakkyndige som utpekes av med-

lemsstatene, når den utarbeider utkast til delegerte 

rettsakter på området finanstjenester. 

127) Tekniske standarder for finanstjenester bør sikre 

harmonisering, ensartede vilkår og egnet vern av 

innskytere, investorer og forbrukere i hele Unionen. 

EBA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og 

det ville derfor være effektivt og hensiktsmessig å gi 

denne myndigheten i oppgave å utarbeide utkast til 

tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder 
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som ikke innebærer politiske valg, med sikte på 

framlegging for Kommisjonen. EBA bør sikre effektive 

forvaltnings- og rapporteringsprosesser ved utarbeidin-

gen av tekniske standarder. Rapporteringsformatene bør 

stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av 

institusjonenes virksomhet. 

128) Kommisjonen bør vedta utkast til tekniske regule-

ringsstandarder utarbeidet av EBA for gjensidige 

foretak, samvirkeforetak, sparebanker og lignende 

institusjoner, visse ansvarlig kapital-instrumenter, 

justeringer for tilsynsformål, fradrag fra ansvarlig 

kapital, ytterligere ansvarlig kapital-instrumenter, 

minoritetsinteresser, tjenester knyttet til bankvirk-

somhet, behandling av kredittrisikojustering, 

misligholdssannsynlighet, tapsgrad ved mislighold, 

metoder for risikovekting av eiendeler, tilnærming av 

tilsynspraksis, likviditet og overgangsordninger for 

ansvarlig kapital, gjennom delegerte rettsakter i henhold 

til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommi-

sjonen og EBA bør sikre at disse standardene og 

kravene kan anvendes av alle berørte institusjoner på en 

måte som står i forhold til arten, omfanget og 

kompleksiteten av disse institusjonene og deres 

virksomhet. 

129) Gjennomføringen av visse delegerte rettsakter som er 

omhandlet i denne forordning, for eksempel den 

delegerte rettsakten om kravet til likviditetsreserve, kan 

ha en sterk innvirkning på institusjoner som er under 

tilsyn, og på realøkonomien. Kommisjonen bør sikre at 

Europaparlamentet og Rådet alltid blir tilstrekkelig 

underrettet om relevant utvikling på internasjonalt plan 

og Kommisjonens aktuelle vurderinger, i god tid før 

delegerte rettsaktene offentliggjøres. 

130) Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta 

tekniske gjennomføringsstandarder som er utarbeidet av 

EBA, når det gjelder konsolidering, felles beslutninger, 

rapportering, opplysningsplikt, eksponeringer med 

sikkerhet i form av pant i fast eiendom, risikovurdering, 

metoder for risikovekting av eiendeler, risikovekter for 

og spesifisering av visse eksponeringer, behandling av 

opsjoner og warranter, posisjoner i egenkapital-

instrumenter og utenlandsk valuta, bruk av interne 

modeller, gjeldsgrad og poster utenfor balansen, 

gjennom gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 

291 i TEUV og i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

131) Av hensyn til særtrekkene ved og antallet av tekniske 

reguleringsstandarder som skal vedtas i henhold til 

denne forordning, bør tidsrommet der Europaparlamen-

tet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en teknisk 

reguleringsstandard, når Kommisjonen vedtar en teknisk 

reguleringsstandard som er den samme som det utkastet 

til teknisk reguleringsstandard som EBA har framlagt, 

forlenges med ytterligere én måned dersom det er 

hensiktsmessig. Dessuten bør Kommisjonen ta sikte på 

å vedta de tekniske reguleringsstandardene i god tid, slik 

at Europaparlamentet og Rådet kan foreta en full 

kontroll, idet det tas hensyn til mengden og 

kompleksiteten av de tekniske reguleringsstandardene 

og de nærmere bestemmelsene i Europaparlamentets og 

Rådets forretningsordener, deres arbeidsprogram og 

sammensetning. 

132) For å sikre en høy grad av gjennomsiktighet bør EBA 

holde høringer om de utkastene til tekniske standarder 

som er omhandlet i denne forordning. EBA og Kommi-

sjonen bør snarest mulig begynne å utarbeide de 

rapportene om likviditetskrav og gjeldsgrad som er 

omhandlet i denne forordning. 

133) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1). 

134) I samsvar med artikkel 345 i TEUV, der det er fastsatt at 

traktatene ikke på noen måte skal berøre medlems-

statenes regler for eiendomsretten, innebærer denne 

forordning verken fortrinns- eller forskjellsbehandling 

av de ulike typene av eierskap som omfattes av dens 

virkeområde. 

135) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 

28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt en 

uttalelse(2). 

136) Forordning (EF) nr. 648/2012 bør derfor endres.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EUT C 175 av 19.6.2012, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

FØRSTE DEL 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

AVDELING I 

FO RMÅL, VIRKEO MRÅDE O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

I denne forordning fastsettes ensartede bestemmelser om 

allmenne tilsynskrav som alle institusjoner som er underlagt 

tilsyn i henhold til direktiv 2013/36/EU, skal oppfylle på 

følgende områder: 

a) Krav til ansvarlig kapital i forbindelse med fullt ut målbare, 

ensartede og standardiserte deler av kredittrisiko, markeds-

risiko, operasjonell risiko og oppgjørsrisiko. 

b) Krav som begrenser store eksponeringer. 

c) Etter at den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 460 

har trådt i kraft: likviditetskrav i forbindelse med fullt ut 

målbare, ensartede og standardiserte deler av likvidi-

tetsrisiko. 

d) Rapporteringskrav i forbindelse med bokstav a)–c) og 

gjeldsgrad. 

e) Offentliggjøringskrav. 

Denne forordning inneholder ikke bestemmelser om 

offentliggjøringskrav for vedkommende myndigheter i 

forbindelse med regulering av og tilsyn med institusjoner som 

omhandlet i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 2 

Myndighet til å føre tilsyn 

For å sikre at denne forordning overholdes, skal vedkommende 

myndigheter utøve den myndigheten og følge de fram-

gangsmåtene som er fastsatt i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 3 

Institusjoners anvendelse av strengere krav 

Denne forordning skal ikke hindre institusjoner i å ha en 

ansvarlig kapital og bestanddeler i den ansvarlige kapitalen som 

overstiger kravene i denne forordning, eller i å anvende tiltak 

som er strengere enn dem som er fastsatt ved denne forordning. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

1. «kredittinstitusjon» et foretak hvis virksomhet består i å 

motta fra offentligheten innskudd eller andre midler som 

skal betales tilbake, og å yte kreditt for egen regning, 

2. «verdipapirforetak» en person som definert  i artikkel 4  

nr. 1 punkt 1 i direktiv 2004/39/EF, som omfattes av 

kravene fastsatt i nevnte direktiv, med unntak av 

a) kredittinstitusjoner, 

b) lokale foretak, 

c) foretak som ikke har tillatelse til å yte den tilknyttede 

tjenesten omhandlet i avsnitt B nr. 1 i vedlegg I til 

direktiv 2004/39/EF, som yter bare en eller flere av 

investeringstjenestene og formene for investerings-

virksomhet som er oppført i avsnitt A nr. 1, 2, 4 og 5 i 

vedlegg I til nevnte direktiv, og som ikke har tillatelse 

til å oppbevare penger eller verdipapirer som tilhører 

deres kunder, og som derfor ikke på noe tidspunkt kan 

komme i et gjeldsforhold til disse kundene, 

3. «institusjon» en kredittinstitusjon eller et verdipapir-

foretak, 

4. «lokalt foretak» et foretak som handler for egen regning 

på markeder for finansielle terminkontrakter eller 

opsjoner eller andre derivater, og på kontantmarkeder, 

utelukkende for å sikre posisjoner på derivatmarkeder, 

eller som handler på vegne av andre medlemmer på disse 

markedene og er garantert av clearingmedlemmer på de 

samme markedene, der ansvaret for å sikre at avtaler 

inngått av slike foretak overholdes, ligger hos clearing-

medlemmer på de samme markedene, 

5. «forsikringsforetak» et forsikringsforetak som definert i 

artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte 

og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

(Solvens II)(1), 

6. «gjenforsikringsforetak» et gjenforsikringsforetak som 

definert i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF,  

  

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 
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7. «innretning for kollektiv investering» eller «IKI» en 

UCITS som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om sam-

ordning av lover og forskrifter om innretninger for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 

(UCITS)(1), herunder, med mindre noe annet er fastsatt, 

enheter i tredjestater som utøver lignende virksomhet, og 

som er underlagt tilsyn i henhold til unionsretten eller 

lovgivningen i en tredjestat som anvender tilsyns- og 

reguleringskrav som minst tilsvarer kravene som 

anvendes i Unionen, et AIF som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU av 8. juni 2011 om AIF-forvaltere(2) eller et 

AIF etablert i en tredjestat som definert i artikkel 4 nr. 1 

aa) i nevnte direktiv, 

8. «offentlig foretak» et ikke-kommersielt administrasjons-

organ som er ansvarlig overfor sentralmyndigheter, 

regionale myndigheter eller lokale myndigheter, eller 

overfor myndigheter som utøver det samme ansvaret som 

regionale og lokale myndigheter, eller et ikke-kommersi-

elt foretak som er eid av eller etablert og støttet av 

sentralmyndigheter, regionale myndigheter eller lokale 

myndigheter, som har uttrykkelige garantiordninger, og 

som kan omfatte lovregulerte selvstyrte organer under 

offentlig tilsyn, 

9. «ledelsesorgan» et ledelsesorgan som definert i artikkel 3 

nr. 1 punkt 7 i direktiv 2013/36/EU, 

10. «øverste ledelse» øverste ledelse som definert i artikkel 3 

nr. 1 punkt 9 i direktiv 2013/36/EU, 

11. «systemrisiko» systemrisiko som definert i artikkel 3 nr. 1 

punkt 10 i direktiv 2013/36/EU, 

12. «modellrisiko» modellrisiko som definert i artikkel 3 nr. 1 

punkt 11 i direktiv 2013/36/EU, 

13. «initiativtakende institusjon» et foretak som 

a) enten selv eller gjennom tilknyttede foretak, direkte 

eller indirekte, var part i den opprinnelige avtalen som 

skapte en debitors eller potensiell debitors forpliktel-

ser eller potensielle forpliktelser, noe som fører til at 

eksponeringen blir verdipapirisert, eller 

b) kjøper en tredjeparts eksponeringer for egen regning 

og deretter verdipapiriserer dem, 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 

14. «organiserende institusjon» en annen institusjon enn en 

initiativtakende institusjon, som oppretter og forvalter et 

program for sertifikater med sikkerhet i eiendeler eller en 

annen verdipapiriseringsordning der eksponeringer kjøpes 

fra en tredjepart, 

15. «morforetak» 

a) et morforetak i henhold til artikkel 1 og 2 i direktiv 

83/349/EØF, 

b) ved anvendelsen av avdeling VII kapittel 3 og 4 

avsnitt II og avdeling VIII i direktiv 2013/36/EU samt 

femte del i denne forordning, et morforetak i samsvar 

med definisjonen i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 

83/349/EØF samt ethvert foretak som faktisk øver en 

dominerende innflytelse på et annet foretak, 

16. «datterforetak» 

a) et datterforetak i henhold til artikkel 1 og 2 i direktiv 

83/349/EØF, 

b) et datterforetak i henhold til artikkel 1 nr. 1 i direktiv 

83/349/EØF samt ethvert foretak som et morforetak 

etter vedkommende myndigheters oppfatning faktisk 

øver en dominerende innflytelse på. 

Datterforetak av andre datterforetak skal også anses som 

datterforetak av det foretaket som er disse foretakenes 

opprinnelige morforetak, 

17. «filial» et forretningssted uten selvstendig rettsevne som 

er en del av en institusjon og direkte utfører, helt eller 

delvis, de transaksjonene som inngår i institusjoners 

virksomhet, 

18. «foretak som yter tilknyttede tjenester» foretak som har 

som hovedvirksomhet å eie eller forvalte fast eiendom, yte 

databehandlingstjenester eller utøve lignende virksomhet 

som er knyttet til en eller flere institusjoners hoved-

virksomhet, 

19. «kapitalforvaltningsselskap» et kapitalforvaltningsselskap 

som definert i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2002/87/EF eller 

en AIF-forvalter som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) 

i direktiv 2011/61/EU, herunder, med mindre noe annet er 

fastsatt, enheter i tredjestater som utøver lignende 

virksomhet, og som er omfattet av lovgivningen i en 

tredjestat som anvender tilsyns- og reguleringskrav som 

minst tilsvarer kravene som anvendes i Unionen,  
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20. «finansielt holdingselskap» en finansinstitusjon hvis 

datterforetak helt eller hovedsakelig er institusjoner eller 

finansinstitusjoner, og der minst ett datterforetak er en 

institusjon, og som ikke er et blandet finansielt holdings-

elskap, 

21. «blandet finansielt holdingselskap» et blandet finansielt 

holdingselskap som definert i artikkel 2 nr. 15 i direktiv 

2002/87/EF, 

22. «blandet holdingselskap» et morforetak som ikke er et 

finansielt holdingselskap eller en institusjon eller et 

blandet finansielt holdingselskap, og som blant sine 

datterforetak har minst én institusjon, 

23. «forsikringsforetak i en tredjestat» et forsikringsforetak i 

en tredjestat som definert i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 

2009/138/EF, 

24. «gjenforsikringsforetak i en tredjestat» et gjenforsik-

ringsforetak i en tredjestat som definert i artikkel 13 nr. 6 i 

direktiv 2009/138/EF, 

25. «anerkjent verdipapirforetak i en tredjestat» et foretak 

som oppfyller følgende vilkår: 

a) dersom det var etablert i Unionen, ville det ha vært 

omfattet av definisjonen av et verdipapirforetak, 

b) det har tillatelse i en tredjestat, 

c) det er omfattet av og overholder tilsynsregler som 

vedkommende myndigheter anser for å være minst 

like strenge som reglene i denne forordning eller 

direktiv 2013/36/EU, 

26. «finansinstitusjon» et foretak som ikke er en institusjon, 

og som har som hovedvirksomhet å kjøpe eierandeler eller 

å utøve en eller flere typer av virksomhet som er oppført i 

nr. 2–12 og nr. 15 i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU, 

herunder et finansielt holdingselskap, et blandet finansielt 

holdingselskap, en betalingsinstitusjon som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av  

13. november 2007 om betalingstjenester i det indre 

marked(1) og et kapitalforvaltningsselskap, men ikke 

forsikringsholdingselskaper eller blandede forsikrings-

holdingselskaper som definert i henholdsvis bokstav f) og 

g) i artikkel 212 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, 

  

(1) EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1. 

27. «foretak i finanssektoren» noe av følgende: 

a) En institusjon. 

b) En finansinstitusjon. 

c) Et foretak som yter tilknyttede tjenester, og som 

inngår i en institusjons konsoliderte finansielle 

stilling. 

d) Et forsikringsforetak. 

e) Et forsikringsforetak i en tredjestat. 

f) Et gjenforsikringsforetak. 

g) Et gjenforsikringsforetak i en tredjestat. 

h) Et forsikringsholdingselskap som definert i artikkel 

212 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2009/138/EF. 

k) Et foretak som ikke er omfattet av virkeområdet for 

direktiv 2009/138/EF, i samsvar med artikkel 4 i 

nevnte direktiv, 

l) et tredjestatsforetak med en hovedvirksomhet som 

tilsvarer virksomheten i et av foretakene i bokstav a)–

k), 

28. «morinstitusjon i en medlemsstat» en institusjon i en 

medlemsstat som har en institusjon eller en finans-

institusjon som datterforetak, eller som har en deltaker-

interesse i en slik institusjon eller finansinstitusjon, og 

som ikke selv er et datterforetak av en annen institusjon 

med tillatelse i samme medlemsstat eller av et finansielt 

holdingselskap eller blandet finansielt holdingselskap 

opprettet i samme medlemsstat, 

29. «morinstitusjon i EU» en morinstitusjon i en medlemsstat 

som ikke er et datterforetak av en annen institusjon med 

tillatelse i en medlemsstat eller av et finansielt holdingsel-

skap eller blandet finansielt holdingselskap etablert i en 

medlemsstat, 

30. «finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» et 

finansielt holdingselskap som ikke selv er et datterforetak 

av en institusjon med tillatelse i samme medlemsstat eller 

av et finansielt holdingselskap eller blandet finansielt 

holdingselskap etablert i samme medlemsstat,  
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31. «finansielt morholdingselskap i EU» et finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat som ikke er et 

datterforetak av en institusjon med tillatelse i en 

medlemsstat eller av et annet finansielt holdingselskap 

eller blandet finansielt holdingselskap etablert i en 

medlemsstat, 

32. «blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» 

et blandet finansielt holdingselskap som ikke selv er et 

datterforetak av en institusjon med tillatelse i samme 

medlemsstat eller av et finansielt holdingselskap eller 

blandet finansielt holdingselskap etablert i samme 

medlemsstat, 

33. «blandet finansielt morholdingselskap i EU» et finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat som ikke er et 

datterforetak av en institusjon med tillatelse i en 

medlemsstat eller av et annet finansielt holdingselskap 

eller blandet finansielt holdingselskap etablert i en 

medlemsstat, 

34. «sentral motpart» eller «CCP» en sentral motpart  som 

definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

35. «deltakerinteresse» deltakerinteresse i henhold til artikkel 

17 første punktum i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av  

25. juli 1978 om årsregnskapene for visse selskaps-

former(1), eller direkte eller indirekte eierskap av 20 % 

eller mer av et foretaks stemmeretter eller kapital, 

36. «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte 

eierandel i et foretak som utgjør minst 10 % av kapitalen 

eller stemmerettene, eller som gjør det mulig å øve en 

betydelig innflytelse på ledelsen i vedkommende foretak, 

37. «kontroll» forbindelsen mellom et morforetak og et 

datterforetak som definert i artikkel 1 i direktiv 

83/349/EØF, eller regnskapsstandardene som en insti-

tusjon omfattes av i henhold til forordning (EF)  

nr. 1606/2002, eller en tilsvarende forbindelse mellom 

enhver fysisk eller juridisk person og et foretak, 

38. «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere fysiske 

eller juridiske personer er knyttet til hverandre ved 

a) en deltakerinteresse i form av eierskap, enten direkte 

eller gjennom kontroll av minst 20 % av et foretaks 

stemmeretter eller kapital, 

  

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 

b) kontroll, 

c) begge eller alle er varig knyttet til samme tredjepart 

gjennom kontroll, 

39. «gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter» 

a) enten to eller flere fysiske eller juridiske personer 

som, med mindre det motsatte er vist, ut fra et 

risikosynspunkt utgjør en enhet fordi en av dem 

direkte eller indirekte har kontroll over den eller de 

andre, 

b) to eller flere fysiske eller juridiske personer som det  

ikke er noen kontrollerende forbindelse mellom som 

beskrevet i bokstav a), men som ut fra et risiko-

synspunkt må anses å utgjøre en enhet fordi det er 

slike forbindelser mellom dem at dersom en av dem 

får økonomiske problemer, særlig vanskeligheter med 

finansiering eller tilbakebetaling, vil sannsynligvis 

også den andre eller de andre få vanskeligheter med 

finansiering eller tilbakebetaling. 

Uten hensyn til bokstav a) og b), dersom en sentral-

myndighet utøver direkte kontroll med eller har direkte 

innbyrdes forbindelser med flere enn en fysisk eller 

juridisk person, kan gruppen som består av sentral-

myndigheten og alle fysiske eller juridiske personer som 

sentralmyndigheten utøver direkte eller indirekte kontroll 

med i henhold til bokstav a), eller som har innbyrdes 

forbindelser med den i henhold til bokstav b), anses ikke å 

utgjøre en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter. 

Hvorvidt det eksisterer en gruppe av innbyrdes tilknyttede 

motparter som består av sentralmyndigheten og andre 

fysiske eller juridiske personer, kan i stedet vurderes 

særskilt for hver av personene som sentralmyndigheten 

utøver direkte kontroll med i henhold til bokstav a), eller 

som har direkte innbyrdes forbindelser med den i henhold 

til bokstav b), og alle fysiske og juridiske personer som 

den berørte personen utøver kontroll med i henhold til 

bokstav a), eller som har innbyrdes forbindelser med den 

berørte personen i henhold til bokstav b), herunder 

sentralmyndigheten. Det samme gjelder for regionale eller 

lokale myndigheter som artikkel 115 nr. 2 får anvendelse 

på, 

40. «vedkommende myndighet» en offentlig myndighet eller 

et offentlig organ som er offisielt anerkjent i henhold til 

nasjonal lovgivning, og som i henhold til nasjonal 

lovgivning har myndighet til å føre tilsyn med insti-

tusjoner som del av tilsynsordningen i den berørte 

medlemsstaten, 

41. «konsoliderende tilsynsmyndighet» vedkommende 

myndighet som har ansvar for å føre tilsyn på konsolidert 

grunnlag med morinstitusjoner i EU og med institusjoner 

kontrollert av finansielle morholdingselskaper i EU eller 

blandede finansielle morholdingselskaper i EU,  
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42. «tillatelse» et dokument, uansett form, som er utstedt av 

myndighetene, og som gir rett til å utøve virksomhet, 

43. «hjemstat» den medlemsstaten der en institusjon har fått 

tillatelse, 

44. «vertsstat» den medlemsstaten der en institusjon har en 

filial eller yter tjenester, 

45. «ESSB-sentralbanker» de nasjonale sentralbankene som 

er medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker 

(ESSB), og Den europeiske sentralbank (ESB), 

46. «sentralbanker» ESSB-sentralbanker og sentralbanker i 

tredjestater, 

47. «konsolidert stilling» stillingen som følger av anvendelsen 

av kravene i første del avdeling II kapittel 2 på en 

institusjon, som om denne institusjonen sammen med en 

eller flere andre enheter utgjorde en enkelt institusjon, 

48. «konsolidert grunnlag» på grunnlag av den konsoliderte 

stillingen, 

49. «delkonsolidert grunnlag» på grunnlag av den konsoliderte 

stillingen til en morinstitusjonen, et finansielt 

holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap, 

unntatt en undergruppe av enheter, eller på grunnlag av den 

konsoliderte stillingen til en morinstitusjon, et finansielt 

holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap 

som ikke er den overordnede morinstitusjonen, det 

overordnede finansielle holdingselskapet eller det 

overordnede blandede finansielle holdingselskapet, 

50. «finansielt instrument» 

a) en kontrakt som fører til både en finansiell eiendel for 

den ene parten og en finansiell forpliktelse eller et 

egenkapitalinstrument for den andre parten, 

b) et instrument som er oppført i avsnitt C i vedlegg I til 

direktiv 2004/39/EF, 

c) et finansielt derivat, 

d) et primært finansielt instrument, 

e) et kontantinstrument. 

Instrumentene omhandlet i bokstav a)–c) er finansielle 

instrumenter bare dersom deres verdi er avledet av prisen 

på et underliggende finansielt instrument eller en annen 

underliggende eiendel, en sats eller en indeks, 

51. «startkapital» størrelsen på og arten av den ansvarlige 

kapitalen omhandlet i artikkel 12 i direktiv 2013/36/EU 

for kredittinstitusjoner, og i avdeling IV i nevnte direktiv 

for verdipapirforetak, 

52. «operasjonell risiko» risiko for tap som følge av 

utilstrekkelige eller mislykkede interne framgangsmåter, 

menneskelige feil og systemfeil eller eksterne hendelser, 

og som omfatter juridisk risiko, 

53. «forringelsesrisiko» risikoen for at et utestående beløp blir 

redusert gjennom ytelse av kreditt i kontanter eller i annen 

form til skyldneren, 

54. «misligholdssannsynlighet» eller «PD» («probability of 

default») misligholdssannsynlighet hos en motpart over en 

ettårsperiode, 

55. «tapsgrad ved mislighold» eller «LGD» («loss given 

default») forholdet mellom tapet på en eksponering som 

følge av en motparts mislighold og det utestående beløpet 

på misligholdstidspunktet, 

56. «konverteringsfaktor» forholdet mellom den delen av en 

forpliktelse som på det nåværende tidspunkt ikke er 

utnyttet, men som kan bli utnyttet og i så fall være 

utestående på misligholdstidspunktet, og den delen av 

denne forpliktelsen som på det nåværende tidspunkt ikke 

er utnyttet, der omfanget av forpliktelsen bestemmes etter 

den meddelte grensen, med mindre den ikke-meddelte 

grensen er høyere, 

57. «kredittrisikoreduksjon» en teknikk som anvendes av en 

institusjon for å redusere kredittrisikoen knyttet til en eller 

flere eksponeringer som institusjonen fortsatt innehar, 

58. «finansiert kredittbeskyttelse» en teknikk for kreditt -

risikoreduksjon der reduksjonen av kredittrisikoen ved en 

institusjons eksponering følger av institusjonens rett til – i 

tilfelle av mislighold hos motparten eller dersom det 

inntreffer andre særlig angitte kreditthendelser som 

gjelder motparten – å realisere, få overført, erverve eller 

beholde visse eiendeler eller beløp, eller til å redusere 

beløpet for eksponeringen til, eller erstatte det med, det 

beløpet som tilsvarer forskjellen mellom beløpet for 

eksponeringen og beløpet for en fordring overfor 

institusjonen,  
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59. «ikke-finansiert kredittbeskyttelse» en teknikk for kreditt-

risikoreduksjon der reduksjonen av kredittrisikoen ved en 

institusjons eksponering følger av en tredjeparts for-

pliktelse til å betale et beløp i tilfelle av mislighold hos 

låntaker eller dersom det inntreffer andre særlig angitte 

kreditthendelser, 

60. «kontantlignende finansielt instrument» et innskudds-

bevis, en obligasjon, herunder en obligasjon med for-

trinnsrett eller et annet ikke-etterstilt instrument som er 

utstedt av en institusjon, som institusjonen allerede har 

mottatt full betaling for, og som skal tilbakebetales 

betingelsesløst av institusjonen til pålydende verdi, 

61. «verdipapirisering» en transaksjon eller en ordning der 

kredittrisikoen knyttet til en eksponering eller en gruppe 

av eksponeringer blir delt opp i transjer som har begge 

følgende kjennetegn: 

a) betalingene i forbindelse med transaksjonen eller 

ordningen avhenger av utviklingen av eksponeringen 

eller gruppen av eksponeringer, 

b) prioriteringen av transjer bestemmer fordelingen av 

tap i løpet av transaksjonens eller ordningens levetid, 

62. «verdipapiriseringsposisjon» en eksponering mot en 

verdipapirisering, 

63. «reverdipapirisering» verdipapirisering der risikoen 

knyttet til en underliggende gruppe av eksponeringer blir 

delt opp i transjer og minst én av de underliggende 

eksponeringene er en verdipapiriseringsposisjon, 

64. «reverdipapiriseringsposisjon» en eksponering mot en 

reverdipapirisering, 

65. «kredittforbedring» en avtalefestet ordning som forbedrer 

kredittkvaliteten til en posisjon i en verdipapirisering i 

forhold til den som den ville hatt dersom forbedringen 

ikke hadde skjedd, herunder forbedringer som skjer 

gjennom lavere prioriterte transjer i verdipapiriseringen 

og andre typer kredittbeskyttelse, 

66. «spesialforetak for verdipapirisering» et aksjeselskap eller 

et annet foretak, bortsett fra en institusjon, som er 

organisert for å utføre en eller flere verdipapiriseringer, 

hvis virksomhet er begrenset til det som er hensiktsmessig 

for å utføre denne oppgaven, hvis struktur har som formål 

å skille spesialforetakets forpliktelser fra den initia-

tivtakende institusjonens forpliktelser, og der de som har 

økonomiske interesser, har rett til å pantset te eller 

utveksle disse interessene uten begrensninger, 

67. «transje» et segment, fastsatt ved avtale, av den kreditt -

risikoen som er knyttet til en eller flere eksponeringer, der 

en posisjon i segmentet medfører en risiko for kredittap 

som er større eller mindre enn en posisjon på samme 

beløp i hvert av de andre av disse segmentene, uten at det 

tas hensyn til kredittbeskyttelse som en tredjepart yter 

direkte til innehaverne av posisjoner i segmentet eller i 

andre segmenter, 

68. «verdsetting til markedsverdi» verdsetting av posisjoner 

til lett tilgjengelige sluttkurser fra uavhengige kilder, 

herunder børskurser, elektroniske kurser eller noteringer 

fra flere uavhengige velrenommerte meglere, 

69. «verdsetting til modellverdi» enhver verdsetting som må 

referansemåles, ekstrapoleres eller på annen måte 

beregnes ut fra markedsdata, 

70. «uavhengig priskontroll» en framgangsmåte for regel-

messig kontroll av inndata ved verdsetting til markeds-

verdi eller modellverdi med hensyn til nøyaktighet og 

uavhengighet, 

71. «tellende kapital» følgende: 

a) med hensyn til andre del avdeling III summen av 

følgende: 

i) kjernekapital som nevnt i artikkel 25 uten 

anvendelse av fradraget i artikkel 36 nr. 1 bokstav 

k) i), 

ii) tilleggskapital som nevnt i artikkel 71 som er lik 

eller mindre enn en tredel av kjernekapitalen som 

beregnet i henhold til punkt i) i dette nummer, 

b) med hensyn til artikkel 97 og fjerde del summen av 

følgende: 

i) kjernekapital som omhandlet i artikkel 25, 

ii) tilleggskapital som omhandlet i artikkel 71, som 

utgjør høyst en tredel av kjernekapitalen, 

72. «anerkjent børs» en børs som oppfyller alle følgende 

vilkår: 

a) den er et regulert marked, 

b) den har en clearingordning som fastsetter at 

kontraktene oppført i vedlegg II skal underlegges 

daglige marginkrav som etter vedkommende 

myndigheters oppfatning gir tilstrekkelig beskyttelse, 

73. «skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser» høyere 

pensjonsytelser fastsatt på skjønnsmessig grunnlag av en 

institusjon for en ansatt som en del av den ansattes 

samlede variable godtgjøring, og som ikke omfatter 

påløpte ytelser som en ansatt har opptjent i henhold til 

selskapets pensjonsordning,  
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74. «pantelånsverdi» verdien av fast eiendom som fastsatt ved 

en forsiktig vurdering av eiendommens framtidige 

salgbarhet, der det tas hensyn til eiendommens holdbar-

hetsegenskaper på lang sikt, normale og lokale markeds-

forhold, nåværende bruk og alternativ egnet bruk av 

eiendommen, 

75. «boligeiendom» eiendom som er bebodd av eiendommens 

eier eller leasingtaker, herunder retten til å bo i en leilighet 

i et borettslag i Sverige, 

76. «markedsverdi», når det gjelder fast eiendom, det anslåtte 

beløpet som eiendommen på tidspunktet for verdsettingen 

vil kunne utveksles for mellom en villig kjøper og en 

villig selger i en transaksjon på armlengdes avstand etter 

korrekt markedsføring, der hver av partene har vært 

velinformert og handlet med forsiktighet og uten tvang, 

77. «gjeldende regnskapsregelverk» de regnskapsstandardene 

som institusjonen er omfattet av i henhold til forordning 

(EF) nr. 1606/2002 eller direktiv 86/635/EØF, 

78. «ettårig misligholdsrate» forholdet mellom antall tilfeller 

av mislighold i en periode som starter ett år før en dato T, 

og antall skyldnere som er klassifisert i denne klassen 

eller gruppen ett år før denne datoen, 

79. «spekulativ finansiering av fast eiendom» lån til å 

finansiere erverv av grunn, eller utvikling eller bygging av 

fast eiendom på grunn, eller av fast eiendom med sikte på 

videresalg med fortjeneste, 

80. «handelsfinansiering» finansiering, herunder garantier, 

knyttet til utveksling av varer og tjenester ved hjelp av 

finansielle produkter med fast kortsiktig løpetid, vanligvis 

på under ett år og uten automatisk fornyelse, 

81. «statsstøttet eksportkreditt» lån eller kreditter til finansie-

ring av eksport av varer og tjenester, som et statlig 

eksportkredittbyrå stiller garanti eller yter forsikring eller 

direkte finansiering for, 

82. «gjenkjøpsavtale» og «omvendt gjenkjøpsavtale» en 

avtale der en institusjon eller dens motpart overfører 

verdipapirer eller varer eller garanterte rettigheter som 

gjelder eiendomsrett til verdipapirer eller varer, dersom 

garantien gis av en anerkjent børs som har rettighetene til 

verdipapirene eller varene, og dersom avtalen ikke gir en 

institusjon mulighet til å overføre eller pantsette et 

bestemt verdipapir eller en bestemt vare til flere enn en 

motpart om gangen, og samtidig forplikter seg til å kjøpe 

dem tilbake, eller kjøpe tilbake andre verdipapirer eller 

varer av samme type til en nærmere angitt pris på et 

senere tidspunkt som er eller blir nærmere angitt av 

overdrageren, der avtalen er en gjenkjøpsavtale for 

institusjonen som selger verdipapirene eller varene, og en 

omvendt gjenkjøpsavtale for institusjonen som kjøper 

dem, 

83. «gjenkjøpstransaksjon» en transaksjon som er omfattet av 

en gjenkjøpsavtale eller en omvendt gjenkjøpsavtale, 

84. «enkel gjenkjøpsavtale» en gjenkjøpstransaksjon som 

omfatter en enkelt eiendel eller en lignende ikke-

sammensatt eiendel, i motsetning til en kurv av eiendeler, 

85. «posisjoner som innehas for handelsformål» ett av 

følgende: 

a) egenposisjoner og posisjoner knyttet til tjenester 

overfor kunder samt prisstilling, 

b) posisjoner beregnet på videresalg på kort sikt, 

c) posisjoner med sikte på å dra nytte av faktiske eller 

forventede kortsiktige forskjeller mellom kjøps- og 

salgspriser eller av andre pris- eller renteendringer, 

86. «handelsportefølje» alle posisjoner i finansielle 

instrumenter og varer som institusjonen har med sikte på 

videresalg eller for å sikre andre posisjoner som innehas 

for handelsformål, 

87. «multilateralt handelssystem» et multilateralt handels-

system som definert i artikkel 4 nr. 15 i direktiv 

2004/39/EF, 

88. «kvalifisert sentral motpart» en sentral motpart som enten 

har tillatelse i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 eller er anerkjent i samsvar med artikkel 25 i 

nevnte forordning, 

89. «misligholdsfond» et fond opprettet av en sentral motpart 

i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012 

og anvendt i samsvar med artikkel 45 i nevnte forordning,  
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90. «forhåndsfinansiert bidrag til en sentral motparts 

misligholdsfond» et bidrag som en institusjon har 

innbetalt til en sentral motparts misligholdsfond, 

91. «handelseksponering» et clearingmedlems eller en kundes 

aktuelle eksponering, herunder en variasjonsmargin som 

skal betales til et clearingmedlem, men som denne ennå 

ikke har mottatt, og enhver potensiell framtidig ekspo-

nering mot en sentral motpart som følge av kontrakter og 

transaksjoner som angitt i artikkel 301 nr. 1 bokstav a)-e), 

samt startmargin, 

92. «regulert marked» et regulert marked som definert i 

artikkel 4 nr. 14 i direktiv 2004/39/EF, 

93. «gjeldsgrad» den relative størrelsen på en institusjons 

eiendeler, forpliktelser utenfor balansen og betingede 

forpliktelser som betales eller stilles som sikkerhet, 

herunder forpliktelser i forbindelse med mottatt 

finansiering, inngåtte forpliktelser, derivater eller 

gjenkjøpsavtaler, men ikke forpliktelser som bare kan 

oppfylles gjennom avvikling av en institusjon, sammen-

lignet med institusjonens ansvarlige kapital, 

94. «risiko for overdreven gjeldsoppbygging» risiko som 

følge av en institusjons sårbarhet på grunn av gjeldsgrad 

eller mulig gjeldsgrad, som kan kreve uforutsette 

korrigerende tiltak i dens forretningsplan, herunder 

tvangssalg av eiendeler, som kan medføre tap eller 

justeringer i verdien av dens gjenværende eiendeler, 

95. «kredittrisikojustering» det beløpet som er avsatt til 

dekning av spesifikke og generelle tap på utlån for 

kredittrisikoer, og som er innregnet i institusjonens 

årsregnskap i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk, 

96. «intern sikring» en posisjon som i vesentlig grad utligner 

bestanddelsrisikoen ved en posisjon eller et sett av 

posisjoner utenfor handelsporteføljen, 

97. «referanseforpliktelse» en forpliktelse som anvendes for å 

fastsette et kredittderivats kontantoppgjørsverdi, 

98. «ekstern kredittvurderingsinstitusjon» eller «ECAI» et 

kredittvurderingsbyrå som er registrert eller har tillatelse i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(1), eller en sentralbank som utsteder 

kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av 

forordning (EF) nr. 1060/2009, 

99. «utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon» en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon som er utpekt av en insti-

tusjon, 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

100. «akkumulerte andre inntekter og kostnader» det samme 

som i internasjonal regnskapsstandard IAS 1, som 

anvendes i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, 

101. «basiskapital» basiskapital som definert i artikkel 88 i 

direktiv 2009/138/EF, 

102. «kapitalgruppe 1-poster i forsikringsforetak» basiskapi-

talposter i foretak som er omfattet av kravene i direktiv 

2009/138/EF, når disse postene klassifiseres som kjerne-

kapital i samsvar med artikkel 94 nr. 1 i nevnte direktiv, 

103. «øvrige kapitalgruppe 1-poster i forsikringsforetak» 

basiskapitalposter i foretak som er omfattet av kravene i 

direktiv 2009/138/EF, når disse postene klassifiseres som 

kjernekapital i henhold til artikkel 94 nr. 1 i direktiv 

2009/138/EF, og innregningen av disse postene er 

begrenset av de delegerte rettsaktene som vedtas i 

samsvar med artikkel 99 i nevnte direktiv, 

104. «kapitalgruppe 2-poster i forsikringsforetak» basiskapi-

talposter i foretak som er omfattet av kravene i direktiv 

2009/138/EF, når disse postene klassifiseres som kategori 

2-kapital i samsvar med artikkel 94 nr. 2 i nevnte direktiv, 

105. «kapitalgruppe 3-poster i forsikringsforetak» basiskapi-

talposter i foretak som er omfattet av kravene i direktiv 

2009/138/EF, når disse postene klassifiseres som kategori 

3-kapital i samsvar med artikkel 94 nr. 3 i nevnte direktiv, 

106. «eiendeler ved utsatt skatt» det samme som i gjeldende 

regnskapsregelverk, 

107. «eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet» eiendeler ved utsatt skatt hvis framtidige 

verdi kan realiseres bare dersom institusjonen får skattbart 

overskudd i framtiden, 

108. «forpliktelser ved utsatt skatt» det samme som i gjeldende 

regnskapsregelverk, 

109. «nettoeiendeler i en ytelsesbasert pensjonsordning» 

eiendeler i en ytelsesbasert pensjonsordning eller -plan, alt 

etter hva som er relevant, som beregnes etter fradrag av 

samme pensjonsordnings eller -plans forpliktelser,  
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110. «utdelinger» utbetaling av utbytte eller rente i enhver 

form, 

111. «finansforetak» det samme som i artikkel 13 nr. 25 

bokstav b) og d) i direktiv 2009/138/EF, 

112. «avsetning til dekning av generell bankrisiko» det samme 

som i artikkel 38 i direktiv 86/635/EØF, 

113. «goodwill» det samme som i gjeldende regnskaps-

regelverk, 

114. «indirekte beholdning» en eksponering mot en mellom-

liggende enhet som er eksponert mot kapitalinstrumenter 

utstedt av et foretak i finanssektoren, dersom en eventuell 

permanent nedskrivning av kapitalinstrumentene som er 

utstedt av foretaket i finanssektoren, ville påføre insti-

tusjonen et tap som ikke ville være vesentlig forskjellig 

fra det tapet institusjonen ville blitt påført gjennom en 

direkte beholdning av kapitalinstrumentene som er utstedt 

av foretaket i finanssektoren, 

115. «immaterielle eiendeler» det samme som i gjeldende 

regnskapsregelverk, og de omfatter goodwill, 

116. «andre kapitalinstrumenter» kapitalinstrumenter som er 

utstedt av foretak i finanssektoren, og som ikke anses som 

ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter, 

kapitalgruppe 1-poster i forsikringsforetak, øvrige kapital-

gruppe 1-poster i forsikringsforetak, kapitalgruppe  

2-poster i forsikringsforetak eller kapitalgruppe 3-poster i 

forsikringsforetak, 

117. «andre fond» reserver i henhold til gjeldende regn-

skapsregelverk som det skal opplyses om i henhold til 

gjeldende regnskapsstandard, med unntak av beløp som 

allerede inngår i akkumulerte andre inntekter og kostnader 

eller opptjent egenkapital, 

118. «ansvarlig kapital» summen av kjernekapital og til-

leggskapital, 

119. «ansvarlig kapital-instrumenter» kapitalinstrumenter som 

utstedes av institusjonen og anses som ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

eller tilleggskapitalinstrumenter, 

120. «minoritetsinteresse» den rene kjernekapitalen i en 

institusjons datterforetak som kan henføres til andre 

fysiske eller juridiske personer enn dem som er omfattet 

av institusjonens konsolideringsregler, 

121. «overskudd» det samme som i gjeldende regnskaps-

regelverk, 

122. «gjensidig beholdning» en institusjons beholdning av 

ansvarlig kapital-instrumenter eller andre kapital-

instrumenter utstedt av foretak i finanssektoren, når disse 

foretakene også innehar ansvarlig kapital-instrumenter 

utstedt av institusjonen, 

123. «opptjent egenkapital» resultat overført fra tidligere år 

som endelig overskudd eller tap i henhold til gjeldende 

regnskapsregelverk, 

124. «overkurs ved emisjon» det samme som i gjeldende 

regnskapsregelverk, 

125. «midlertidige forskjeller» det samme som i gjeldende 

regnskapsregelverk, 

126. «syntetisk beholdning» en institusjons investering i et 

finansielt instrument der verdien er direkte knyttet til 

verdien av de kapitalinstrumentene som utstedes av et 

foretak i finanssektoren, 

127. «ordning med gjensidige garantier» en ordning som 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a) institusjonene er omfattet av samme institusjonelle 

beskyttelsesordning som omhandlet i artikkel 113  

nr. 7, 

b) institusjonene er fullt konsolidert i samsvar med 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller artikkel 1 

nr. 2 i direktiv 83/349/EØF og er underlagt tilsynet på 

konsolidert grunnlag med en institusjon som er 

morinstitusjon i en medlemsstat, i samsvar med første 

del avdeling II kapittel 2 i denne forordning, og som 

omfattes av krav til ansvarlig kapital, 

c) morinstitusjonen i en medlemsstat og datterforetakene 

er etablert i samme medlemsstat og er omfattet av 

samme vedkommende myndighets tillatelser og 

tilsyn, 

d) morinstitusjonen i en medlemsstat og datterforetakene 

har inngått en kontrakts- eller lovfestet ansvars-

ordning som beskytter disse institusjonene og særlig 

sikrer deres likviditet og solvens for å unngå konkurs, 

dersom det blir nødvendig,  
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e) det er opprettet ordninger som kan sikre øyeblikkelig 

tilførsel av finansielle midler i form av kapital og 

likviditet, dersom det blir nødvendig under den 

kontrakts- eller lovfestede ansvarsordningen 

omhandlet i bokstav d), 

f) vedkommende myndighet kontrollerer regelmessig 

om ordningene omhandlet i bokstav d) og e) er 

hensiktsmessige, 

g) fristen for melding om et datterforetaks frivillige 

utmelding av ansvarsordningen er minst ti år, 

h) vedkommende myndighet har myndighet til å forby et 

datterforetaks frivillige utmelding av ansvars-

ordningen, 

128. «midler til utdeling» overskuddet ved slutten av foregåen-

de regnskapsår pluss eventuelt overført overskudd samt 

reserver som er tilgjengelige for dette formålet, før 

utdeling til eiere av ansvarlig kapital-instrumenter og 

minus overført tap, overskudd som i henhold til 

bestemmelsene i lovgivningen eller institusjonens 

vedtekter ikke kan utdeles, samt beløp plassert i reserver 

som i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller 

institusjonens vedtekter ikke kan utdeles, ettersom disse 

tapene og reservene fastsettes på grunnlag av insti-

tusjonens selskapsregnskaper, og ikke på grunnlag av det 

konsoliderte regnskapet. 

2. Når det i denne forordning vises til fast eiendom, bolig- 

eller næringseiendom eller pant i slik eiendom, skal det omfatte 

eierandeler i finske boligselskaper som utøver virksomhet i 

samsvar med den finske loven av 1991 om boligselskaper, eller 

senere tilsvarende lovgivning. Medlemsstatene eller deres 

vedkommende myndigheter kan tillate at eierandeler som utgjør 

en tilsvarende indirekte beholdning av fast eiendom, behandles 

som en direkte beholdning av fast eiendom, forutsatt at denne 

indirekte beholdningen er særlig omhandlet i den berørte 

medlemsstatens nasjonale lovgivning, og at den, når den stilles 

som sikkerhet, gir kreditorer tilsvarende vern. 

3. Handelsfinansiering som omhandlet i nr. 1 punkt 80 er 

vanligvis uforpliktet og krever tilfredsstillende transaksjons-

dokumentasjon i forbindelse med hver utbetalingsanmodning, 

slik at finansieringen kan nektes dersom det er tvil om 

kredittverdigheten eller den framlagte transaksjons-

dokumentasjonen. Tilbakebetaling av handelsfinansie-

ringseksponeringer skjer vanligvis uavhengig av låntakeren; 

midlene kommer i stedet fra kontanter mottatt fra importører, 

eller fra avkastningen av salget av de underliggende varene. 

Artikkel 5 

Definisjoner som gjelder spesifikt i forbindelse med 

kapitalkrav for kredittrisiko 

Ved anvendelsen av tredje del avdeling II menes med 

1) «eksponering» en eiendel eller en post utenfor balansen, 

2) «tap» økonomisk tap, herunder vesentlige diskonterings-

virkninger, samt vesentlige direkte og indirekte kostnader 

knyttet til innkreving i forbindelse med instrumentet, 

3) «forventet tap» eller «EL» (expected loss) forholdet 

mellom det beløpet som forventes å gå tapt i forbindelse 

med en eksponering på grunn av en motparts mulige 

mislighold eller forringelse over en ettårsperiode, og det 

utestående beløpet på misligholdstidspunktet. 

AVDELING II 

KRAVENES ANVENDELSESNIVÅ 

KAPITTEL I 

Anvendelse av krav på individuelt grunnlag 

Artikkel 6 

Alminnelige prinsipper 

1. Institusjonene skal oppfylle forpliktelsene fastsatt i andre 

til femte del og åttende del på individuelt grunnlag. 

2. Ingen institusjon som enten er et datterforetak i medlems-

staten der den har tillatelse og er underlagt tilsyn, eller et 

morforetak, og ingen institusjon som omfattes av konsoli-

deringen i henhold til artikkel 18, skal være pålagt å oppfylle 

forpliktelsene fastsatt i artikkel 89-91 på individuelt grunnlag. 

3. Ingen institusjon som enten er et morforetak eller et 

datterforetak, og ingen institusjon som omfattes av konsoli-

deringen i henhold til artikkel 18, skal være pålagt å oppfylle 

forpliktelsene fastsatt i åttende del på individuelt grunnlag. 

4. Kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som har tillatelse 

til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet 

som angitt i avsnitt A nr. 3 og 6 i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF, skal oppfylle forpliktelsene fastsatt i sjette del på 

individuelt grunnlag. I påvente av Kommisjonens rapport i 

henhold til artikkel 508 nr. 3 kan vedkommende myndigheter 

frita verdipapirforetak for kravet om å oppfylle forpliktelsene 

fastsatt i sjette del, idet det tas hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhet. 

5. Institusjoner, unntatt verdipapirforetak omhandlet i 

artikkel 95 nr. 1 og artikkel 96 nr. 1, og institusjoner som 

vedkommende myndigheter har gitt unntak i henhold til artikkel 

7 nr. 1 eller 3, skal oppfylle forpliktelsene fastsatt i sjuende del 

på individuelt grunnlag.  
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Artikkel 7 

Unntak fra anvendelsen av tilsynskrav på individuelt 

grunnlag 

1. Vedkommende myndigheter kan unnlate å anvende 

artikkel 6 nr. 1 på et datterforetak av en institusjon i tilfeller der 

både datterforetaket og institusjonen har tillatelse og er 

underlagt tilsyn av vedkommende medlemsstat, og datter-

foretaket omfattes av tilsynet på konsolidert grunnlag med 

institusjonen som er morforetaket, og alle følgende vilkår er 

oppfylt for å sikre at ansvarlig kapital blir tilstrekkelig fordelt 

mellom morforetaket og datterforetaket: 

a) Det foreligger ingen nåværende eller forutsette vesentlige 

praktiske eller juridiske hindringer for rask overføring av 

ansvarlig kapital til eller tilbakebetaling av forpliktelser fra 

morforetaket. 

b) Morforetaket oppfyller enten vedkommende myndighets 

krav til forsvarlig ledelse av datterforetaket og har erklært, 

med vedkommende myndighets tillatelse, at det garanterer 

for de forpliktelsene som datterforetaket har inngått, eller 

risikoen i datterforetaket er av ubetydelig interesse. 

c) Morforetakets framgangsmåter for risikovurdering, -måling 

og -kontroll omfatter datterforetaket. 

d) Morforetaket innehar mer enn 50 % av stemmerettene 

knyttet til aksjer i datterforetakets kapital eller har rett til å 

utpeke eller fjerne et flertall av medlemmene i datter-

foretakets ledelsesorgan. 

2. Vedkommende myndigheter kan benytte muligheten 

fastsatt i nr. 1 når morforetaket er et finansielt holdingselskap 

eller blandet finansielt holdingselskap som er etablert i samme 

medlemsstat som institusjonen, forutsatt at det er omfattet av 

samme tilsyn som institusjoner, og særlig standardene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 1. 

3. Vedkommende myndigheter kan unnlate å anvende 

artikkel 6 nr. 1 på en morinstitusjon i en medlemsstat i tilfeller 

der institusjonen har tillatelse og er underlagt tilsyn av 

vedkommende medlemsstat, og morinstitusjonen omfattes av 

tilsynet på konsolidert grunnlag, og alle følgende vilkår er 

oppfylt for å sikre at ansvarlig kapital blir tilstrekkelig fordelt 

på morforetaket og datterforetakene: 

a) Det foreligger ingen nåværende eller forutsette vesentlige 

praktiske eller juridiske hindringer for rask overføring av 

ansvarlig kapital til eller tilbakebetaling av forpliktelser til 

morinstitusjonen i en medlemsstat. 

b) De framgangsmåtene for risikovurdering, -måling og  

-kontroll som er relevante for konsolidert tilsyn, omfatter 

morinstitusjonen i en medlemsstat. 

Vedkommende myndighet som anvender bestemmelsene i dette 

nummer, skal underrette vedkommende myndigheter i de andre 

medlemsstatene. 

Artikkel 8 

Unntak fra anvendelsen av likviditetskrav på individuelt 

grunnlag 

1. Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis unnlate å 

anvende sjette del på en institusjon og på alle eller noen av dens 

datterforetak i Unionen, og føre tilsyn med dem som en enkelt 

likviditetsundergruppe, forutsatt at de oppfyller alle følgende 

vilkår: 

a) Morinstitusjonen på konsolidert grunnlag eller en datter-

institusjon på delkonsolidert grunnlag oppfyller forpliktel-

sene fastsatt i sjette del. 

b) Morinstitusjonen på konsolidert grunnlag eller datter-

institusjonen på delkonsolidert grunnlag overvåker og 

kontrollerer til enhver tid likviditetsposisjonene i alle 

gruppens eller undergruppens institusjoner som er omfattet 

av unntaket, og sikrer et tilstrekkelig likviditetsnivå for alle 

disse institusjonene. 

c) Institusjonene har inngått kontrakter som vedkommende 

myndigheter anser som tilfredsstillende, om fri overføring 

av midler seg imellom slik at de kan oppfylle sine 

individuelle og felles forpliktelser ved forfall. 

d) Det er ingen nåværende eller forutsette vesentlige praktiske 

eller juridiske hindringer for oppfyllelsen av kontraktene 

omhandlet i bokstav c). 

Innen 1. januar 2014 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om eventuelle juridiske 

hindringer for anvendelsen av nr. 1 bokstav c), og den 

oppfordres til å framlegge et forslag til regelverk innen  

31. desember 2015 om hindringer som bør fjernes, dersom det 

er hensiktsmessig. 

2. Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis unnlate å 

anvende sjette del på en institusjon og på alle eller noen av dens 

datterforetak dersom alle institusjonene i likviditetsunder-

gruppen har tillatelse i samme medlemsstat, og forutsatt at 

vilkårene i nr. 1 er oppfylt.  
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3. Dersom institusjonene i likviditetsundergruppen har 

tillatelse i flere medlemsstater, skal nr. 1 først anvendes etter at 

framgangsmåten i artikkel 21 er gjennomført, og bare på de 

institusjonene som vedkommende myndigheter har godkjent 

følgende for: 

a) Vurderingen av om institusjonens organisasjon og dens 

behandling av likviditetsrisiko oppfyller vilkårene i artikkel 

86 i direktiv 2013/36/EU for hele likviditetsundergruppen. 

b) Fordeling av beløp, plassering av og eierskap til de 

nødvendige likvide eiendelene i likviditetsundergruppen. 

c) Fastsettelsen av minstekrav til likvide eiendeler for 

institusjoner som unntas fra anvendelsen av sjette del. 

d) Behovet for strengere parametrer enn dem som er fastsatt i 

sjette del. 

e) Ubegrenset utveksling av fullstendige opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter. 

f) En full forståelse av følgene av et slikt unntak. 

4. Vedkommende myndigheter kan også anvende nr. 1-3 på 

institusjoner som deltar i den samme institusjonelle beskyttel-

sesordningen som omhandlet i artikkel 113 nr. 7, forutsatt at de 

oppfyller alle vilkårene i nevnte artikkel, og på andre 

institusjoner med en tilknytning som omhandlet i artikkel 113 

nr. 6, forutsatt at de oppfyller alle vilkårene i nevnte nummer. I 

slike tilfeller skal vedkommende myndigheter beslutte at en av 

institusjonene som omfattes av unntaket, oppfyller kravene i 

sjette del, på grunnlag av den konsoliderte stillingen til alle 

institusjonene i likviditetsundergruppen. 

5. Dersom et unntak er gitt i henhold til nr. 1 eller 2, kan 

vedkommende myndigheter også anvende hele eller deler av 

artikkel 86 i direktiv 2013/36/EU på likviditetsundergruppen og 

unnlate å anvende hele eller deler av nevnte artikkel på 

individuelt grunnlag. 

Artikkel 9 

Individuell konsolideringsmetode 

1. Med forbehold for nr. 2 og 3 i denne artikkel og artikkel 

144 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU kan vedkommende 

myndigheter i enkelttilfeller tillate at morinstitusjoner tar med i 

beregningen av sine krav i henhold til artikkel 6 nr. 1, de 

datterforetakene som oppfyller vilkårene i artikkel 7 nr. 1 

bokstav c) og d), og hvis vesentlige eksponeringer eller 

vesentlige forpliktelser er overfor vedkommende morinsti-

tusjon. 

2. Behandlingen omhandlet i nr. 1 skal tillates bare dersom 

morinstitusjonen fullt ut dokumenterer overfor vedkommende 

myndigheter at det foreligger omstendigheter og ordninger, 

herunder juridiske ordninger, som gjør at det verken er eller 

forutses vesentlige praktiske eller juridiske hindringer for rask 

overføring av ansvarlig kapital til eller tilbakebetaling av 

forpliktelser ved forfall fra datterforetaket til morforetaket. 

3. Dersom vedkommende myndighet utøver det skjønn som 

er fastsatt i nr. 1, skal den regelmessig og ikke sjeldnere enn én 

gang per år underrette vedkommende myndigheter i de andre 

medlemsstatene om at den har anvendt nr. 1, og om de 

omstendighetene og ordningene som er nevnt i nr. 2. Dersom 

datterforetaket ligger i en tredjestat, skal vedkommende 

myndigheter også gi de samme opplysningene til ved-

kommende myndigheter i denne tredjestaten. 

Artikkel 10 

Unntak for institusjoner som er fast tilknyttet et 

sentralorgan 

1. Vedkommende myndigheter kan i samsvar med nasjonal 

lovgivning helt eller delvis unnta en eller flere institusjoner som 

ligger i samme medlemsstat og er fast tilknyttet et sentralorgan 

som kontrollerer dem, og som er etablert i samme medlemsstat, 

fra kravene i andre til åttende del dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Sentralorganet og dets tilknyttede institusjoner har soli-

daransvar for sine forpliktelser, eller de tilknyttede insti-

tusjonenes forpliktelser garanteres fullt ut av sentralorganet. 

b) Solvensen og likviditeten til sentralorganet og alle dets 

tilknyttede institusjoner skal kontrolleres i sin helhet på 

grunnlag av disse institusjonenes konsoliderte regnskaper. 

c) Sentralorganets ledelse har myndighet til å gi instrukser til 

ledelsen i de tilknyttede institusjonene. 

Medlemsstatene kan beholde og anvende gjeldende nasjonal 

lovgivning om anvendelsen av unntaket omhandlet i første ledd, 

forutsatt at det ikke er i strid med denne forordning eller 

direktiv 2013/36/EU. 

2. Dersom vedkommende myndigheter er overbevist om at 

vilkårene i nr. 1 er oppfylt, og sentralorganets forpliktelser 

garanteres fullt ut av de tilknyttede institusjonene, kan 

vedkommende myndigheter unnta sentralorganet fra kravene i 

andre til åttende del på individuelt grunnlag.  
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KAPITTEL 2 

Konsolidering for tilsynsformål  

Avsnitt 1 

Anve nde l se  av krav på konsol i de rt grunnl ag  

Artikkel 11 

Generell behandling 

1. Morinstitusjoner i en medlemsstat skal, i den utstrekning 

og på den måten som er fastsatt i artikkel 18, oppfylle 

forpliktelsene som er fastsatt i andre til fjerde del og sjuende 

del, på grunnlag av sin konsoliderte stilling. Morforetak og 

deres datterforetak som er omfattet av denne forordning, skal 

opprette en egnet organisasjonsstruktur og egnede interne 

kontrollordninger for å sikre at dataene som er nødvendige for 

konsolidering, behandles og oversendes på egnet måte. De skal 

særlig sikre at datterforetak som ikke er omfattet av denne 

forordning, innfører bestemmelser, framgangsmåter og 

ordninger for å sikre tilfredsstillende konsolidering. 

2. Institusjoner som kontrolleres av et finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat skal, i den utstrekning og 

på den måten som er fastsatt i artikkel 18, oppfylle forpliktel-

sene som er fastsatt i andre til fjerde del og sjuende del, på 

grunnlag av det finansielle holdingselskapets eller det blandede 

finansielle holdingselskapets konsoliderte stilling. 

Dersom flere enn en institusjon blir kontrollert av et finansielt 

morholdingselskap eller av et blandet finansielt morholdingsel-

skap i en medlemsstat, får første ledd anvendelse bare på den 

institusjonen som skal omfattes av tilsyn på konsolidert 

grunnlag i samsvar med artikkel 111 i direktiv 2013/36/EU. 

3. Morinstitusjoner i EU, institusjoner som kontrolleres av et 

finansielt morholdingselskap i EU, og institusjoner som 

kontrolleres av et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

skal oppfylle forpliktelsene i sjette del på grunnlag av morinsti-

tusjonens, det finansielle holdingselskapets eller det blandede 

finansielle holdingselskapets konsoliderte stilling, dersom 

gruppen omfatter en/et eller flere institusjoner eller verdipapir-

foretak som har tillatelse til å yte investeringstjenester og utøve 

investeringsvirksomhet som er oppført i avsnitt A nr. 3 og 6 i 

vedlegg I til direktiv 2004/39/EF. I påvente av Kommisjonens 

rapport i samsvar med artikkel 508 nr. 2 i denne forordning, og 

dersom gruppen omfatter bare verdipapirforetak, kan ved-

kommende myndigheter unnta verdipapirforetak fra kravet om 

å oppfylle forpliktelsene fastsatt i sjette del på konsolidert 

grunnlag, idet det tas hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhet. 

4. Når artikkel 10 får anvendelse, skal sentralorganet 

omhandlet i nevnte artikkel oppfylle kravene i andre til åttende 

del på grunnlag av den konsoliderte stillingen til sentralorganet 

og dets tilknyttede institusjoner som helhet. 

5. I tillegg til kravene i nr. 1–4 og med forbehold for andre 

bestemmelser i denne forordning og direktiv 2013/36/EU kan 

vedkommende myndigheter, dersom det er berettiget for 

tilsynsformål på grunn av særtrekk ved risikoen eller ved en 

institusjons kapitalstruktur, eller når en medlemsstat vedtar 

nasjonal lovgivning som krever strukturell atskillelse av 

virksomhet innenfor en bankgruppe, kreve at de strukturelt 

atskilte institusjonene skal oppfylle forpliktelsene i andre til 

fjerde del og sjette til åttende del i denne forordning og i 

avdeling VII i direktiv 2013/36/EU på delkonsolidert grunnlag. 

Anvendelse av framgangsmåten omhandlet i første ledd 

påvirker ikke effektivt tilsyn på konsolidert grunnlag, og skal 

verken få uforholdsmessige negative virkninger for hele eller 

deler av finanssystemet i andre medlemsstater eller i Unionen 

som helhet, eller utgjøre eller skape en hindring for det indre 

markeds virkemåte. 

Artikkel 12 

Finansielle holdingselskaper eller blandede finansielle 

holdingselskaper som har både en kredittinstitusjon og et 

verdipapirforetak som datterforetak 

Dersom et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap har minst én kredittinstitusjon og et verdipapir-

foretak som datterforetak, skal kravene som får anvendelse på 

grunnlag av det finansielle holdingselskapets eller det blandede 

finansielle holdingselskapets konsoliderte stilling, anvendes på 

kredittinstitusjonen. 

Artikkel 13 

Anvendelse av offentliggjøringskrav på konsolidert 

grunnlag 

1. Morinstitusjoner i EU skal oppfylle forpliktelsene fastsatt 

i åttende del på grunnlag av sin konsoliderte stilling. 

Betydelige datterforetak av morinstitusjoner i EU og de 

datterforetakene som har vesentlig betydning for sitt lokale 

marked, skal offentliggjøre opplysningene angitt i artikkel 437, 

438, 440, 442, 450, 451 og 453 på individuelt eller delkon-

solidert grunnlag. 

2. Institusjoner som kontrolleres av et finansielt 

morholdingselskap i EU eller av et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU, skal oppfylle forpliktelsene fastsatt i 

åttende del på grunnlag av dette finansielle holdingselskapets 

eller blandede finansielle holdingselskapets konsoliderte 

stilling.  
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Betydelige datterforetak av finansielle morholdingselskaper i 

EU eller blandede finansielle morholdingselskaper i EU og de 

datterforetakene som har vesentlig betydning for sitt lokale 

marked, skal offentliggjøre opplysningene angitt i artikkel 437, 

438, 440, 442, 450, 451 og 453 på individuelt eller delkon-

solidert grunnlag. 

3. Nr. 1 og 2 får verken helt eller delvis anvendelse på 

morinstitusjoner i EU, institusjoner som kontrolleres av et 

finansielt morholdingselskap i EU, eller på et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU dersom de er omfattet av tilsvarende 

opplysninger som et morforetak etablert i en tredjestat har 

offentliggjort på konsolidert grunnlag. 

4. Når artikkel 10 får anvendelse, skal sentralorganet 

omhandlet i nevnte artikkel oppfylle kravene i åttende del på 

grunnlag av sentralorganets konsoliderte stilling. Artikkel 18 

nr. 1 får anvendelse på sentralorganet, og de tilknyttede 

institusjonene skal anses som datterforetak av sentralorganet. 

Artikkel 14 

Anvendelse av kravene i femte del på konsolidert grunnlag 

1. Morforetak og datterforetak som omfattes av denne 

forordning, skal oppfylle forpliktelsene fastsatt i femte del på 

konsolidert eller delkonsolidert grunnlag for å sikre at deres 

bestemmelser, framgangsmåter og ordninger som inngår i 

kravene, er ensartede og godt integrert, og at alle data og 

opplysninger som er relevante for tilsynet, kan legges fram. De 

skal særlig sikre at datterforetak som ikke er omfattet av denne 

forordning, innfører bestemmelser, framgangsmåter og 

ordninger for å sikre at disse kravene oppfylles. 

2. Når artikkel 92 anvendes på konsolidert eller delkon-

solidert grunnlag, skal institusjoner anvende en ytterligere 

risikovekt i samsvar med artikkel 407 dersom kravene i artikkel 

405 eller 406 ikke oppfylles av et foretak som er etablert i en 

tredjestat og inngår i konsolideringen i samsvar med artikkel 

18, såfremt overtredelsen er vesentlig i forhold til gruppens 

generelle risikoprofil. 

3. Forpliktelser i henhold til femte del som gjelder 

datterforetak som ikke selv er omfattet av denne forordning, får 

ikke anvendelse dersom morinstitusjonen i EU eller insti-

tusjoner som kontrolleres av et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, kan 

dokumentere overfor vedkommende myndigheter at anven-

delsen av femte del er i strid med lovgivningen i tredjestaten 

som datterforetaket er etablert i. 

Artikkel 15 

Unntak fra anvendelsen av krav til ansvarlig kapital på 

konsolidert grunnlag for grupper av verdipapirforetak 

1. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan i enkelt-

tilfeller unnlate å anvende tredje del i denne forordning og 

avdeling VII kapittel 4 i direktiv 2013/36/EU på konsolidert 

grunnlag på følgende vilkår: 

a) Alle EU-verdipapirforetak i gruppen anvender den 

alternative beregningen av det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet som er omhandlet i artikkel 95 nr. 2 

eller artikkel 96 nr. 2. 

b) Alle verdipapirforetak i gruppen omfattes av kategoriene i 

artikkel 95 nr. 1 eller artikkel 96 nr. 1. 

c) Alle EU-verdipapirforetak i gruppen oppfyller kravene i 

artikkel 95 eller 96 på individuelt grunnlag og trekker 

samtidig eventuelle betingede forpliktelser overfor 

verdipapirforetak, finansinstitusjoner, kapitalforvaltnings-

selskaper og foretak som yter tilknyttede tjenester, som 

ellers ville blitt konsolidert, fra sin rene kjernekapital. 

d) Ethvert finansielt holdingselskap som er finansielt 

morholdingselskap i en medlemsstat for et verdipapir-

foretak i gruppen, har minst nok kapital, her definert som 

summen av postene omhandlet i artikkel 26 nr. 1, artikkel 

51 nr. 1 og artikkel 62 nr. 1, for å dekke summen av 

følgende: 

1. Summen av den fulle bokførte verdien av alle 

beholdninger, etterstilte fordringer og instrumenter som 

er omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav h) og i), 

artikkel 56 nr. 1 bokstav c) og d) og artikkel 66 nr. 1 

bokstav c) og d), i verdipapirforetak, finansinstitu-

sjoner, kapitalforvaltningsselskaper og foretak som yter 

tilknyttede tjenester, som ellers ville blitt konsolidert. 

2. De samlede betingede forpliktelsene overfor verdi-

papirforetak, finansinstitusjoner, kapitalforvaltnings-

selskaper og foretak som yter tilknyttede tjenester, som 

ellers ville blitt konsolidert. 

e) Gruppen omfatter ikke kredittinstitusjoner. 

Når kriteriene i første ledd er oppfylt , skal alle verdipapir-

foretak i EU ha innført systemer for å overvåke og kontrollere 

kapital- og finansieringskildene til alle finansielle 

holdingselskaper, verdipapirforetak, finansinstitusjoner, kapi-

talforvaltningsselskaper og foretak som yter tilknyttede 

tjenester innenfor gruppen.  
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2. Vedkommende myndigheter kan også anvende unntaket 

dersom de finansielle holdingselskapene har en ansvarlig 

kapital som er mindre enn beløpet som ble beregnet i henhold 

til nr. 1 bokstav d), men ikke mindre enn summen av de 

kravene til ansvarlig kapital som er fastsatt på individuelt 

grunnlag for verdipapirforetak, finansinstitusjoner, kapitalfor-

valtningsselskaper og foretak som yter tilknyttede tjenester, 

som ellers ville blitt konsolidert, og det samlede beløpet for alle 

betingede forpliktelser overfor verdipapirforetak, finans-

institusjoner, kapitalforvaltningsselskaper og foretak som yter 

tilknyttede tjenester, som ellers ville blitt konsolidert. Ved 

anvendelsen av bestemmelsene i dette nummer er kravet til 

ansvarlig kapital for verdipapirforetak i tredjestater, finans-

institusjoner, kapitalforvaltningsselskaper og foretak som yter 

tilknyttede tjenester, et nominelt krav til ansvarlig kapital. 

Artikkel 16 

Unntak fra anvendelsen av kravene til uvektet 

kjernekapitalandel på konsolidert grunnlag for grupper av 

verdipapirforetak 

Dersom alle foretakene i en gruppe av verdipapirforetak, 

herunder morforetaket, er verdipapirforetak som er unntatt fra 

anvendelsen av kravene i sjuende del på individuelt grunnlag i 

samsvar med artikkel 6 nr. 5, kan morverdipapirforetaket velge 

ikke å anvende kravene i sjuende del på konsolidert grunnlag. 

Artikkel 17 

Tilsyn med verdipapirforetak som er unntatt fra 

anvendelsen av krav til ansvarlig kapital på konsolidert 

grunnlag 

1. Verdipapirforetak i en gruppe som er gitt unntak i henhold 

til artikkel 15, skal underrette vedkommende myndigheter om 

risiko som vil kunne skade verdipapirforetakenes finansielle 

stilling, herunder risiko knyttet til sammensetningen av og 

kildene til deres ansvarlige kapital og finansiering. 

2. Dersom vedkommende myndigheter som har ansvar for 

tilsynet med verdipapirforetaket, gir unntak fra plikten til å føre 

tilsyn på konsolidert grunnlag som fastsatt i artikkel 15, skal de 

treffe andre egnede tiltak for å overvåke risiko, særlig store 

eksponeringer, innenfor hele gruppen, herunder i foretak som 

ikke ligger i en medlemsstat. 

3. Dersom vedkommende myndigheter som har ansvar for 

tilsynet med verdipapirforetaket, unnlater å anvende krav til 

ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag som omhandlet i 

artikkel 15, får kravene i åttende del anvendelse på individuelt 

grunnlag. 

Avsnit t  2  

Me tode r for konsol i de ri ng for ti l synsformål  

Artikkel 18 

Metoder for konsolidering for tilsynsformål 

1. Institusjoner som skal oppfylle kravene i avsnitt 1 på 

grunnlag av sin konsoliderte stilling, skal foreta full konsoli-

dering av alle institusjoner og finansinstitusjoner som er deres 

datterforetak, eller, dersom det er relevant, datterforetak av 

samme finansielle morholdingselskap eller blandede finansielle 

morholdingselskap. Nr. 2–8 i denne artikkel får ikke anvendelse 

når sjette del får anvendelse på grunnlag av en institusjons 

konsoliderte stilling. 

2. Vedkommende myndigheter kan imidlertid i enkelttilfeller 

tillate forholdsmessig konsolidering på grunnlag av mor-

foretakets kapitalandel i datterforetaket. Forholdsmessig 

konsolidering kan tillates bare dersom alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Morforetakets ansvar er begrenset til morforetakets 

kapitalandel i datterforetaket med tanke på de øvrige 

aksjeeiernes eller deltakernes ansvar. 

b) De øvrige aksjeeiernes eller deltakernes solvens er 

tilfredsstillende. 

c) De øvrige aksjeeiernes og deltakernes ansvar er klart 

fastsatt og juridisk bindende. 

3. Når foretak har en tilknytning som omhandlet i artikkel 12 

nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, skal vedkommende myndigheter 

fastsette hvordan konsolidering skal foretas. 

4. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal kreve 

forholdsmessig konsolidering i henhold til deltakerinteressene 

som innehas i institusjoner og finansinstitusjoner som ledes i 

fellesskap av et foretak som inngår i konsolideringen sammen 

med ett eller flere foretak som ikke inngår i konsolideringen, 

når disse foretakenes forpliktelser er begrenset til den delen av 

kapitalen de innehar. 

5. Når det gjelder deltakerinteresser eller andre former for 

kapitalbindinger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 4, skal 

vedkommende myndigheter fastsette om og hvordan 

konsolidering skal finne sted. Særlig kan de tillate eller påby 

bruk av egenkapitalmetoden. Denne metoden skal imidlertid 

ikke innebære at de berørte foretakene omfattes av tilsyn på 

konsolidert grunnlag.  
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6. Vedkommende myndigheter skal i følgende tilfeller 

fastsette om og hvordan konsolideringen skal finne sted: 

a) Når en institusjon etter vedkommende myndigheters 

oppfatning øver en betydelig innflytelse på en eller flere 

institusjoner eller finansinstitusjoner, men uten å inneha en 

deltakerinteresse i eller ha andre kapitalbindinger til disse 

institusjonene. 

b) Når to eller flere institusjoner eller finansinstitusjoner er 

omfattet av en felles ledelse, uten at dette er fastsatt i en 

avtale eller i stiftelsesdokumenter eller vedtekter. 

Vedkommende myndigheter kan særlig tillate eller kreve bruk 

av metoden som er fastsatt i artikkel 12 i direktiv 83/349/EØF. 

Denne metoden skal imidlertid ikke innebære at de berørte 

foretakene omfattes av konsolidert tilsyn. 

7. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for konsolideringen i tilfellene 

omhandlet i nr. 2–6 i denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

8. Når tilsyn på konsolidert grunnlag kreves i henhold til 

artikkel 111 i direktiv 2013/36/EU, skal foretak som yter 

tilknyttede tjenester, og kapitalforvaltningsforetak som definert 

i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2002/87 EF tas med i konsoli-

deringen i de tilfellene og i samsvar med de metodene som er 

fastsatt i denne artikkel. 

Avsnit t  3  

Vi rke område  for konsol i de ri ng for 

ti l synsformål  

Artikkel 19 

Enheter som er unntatt fra virkeområdet for konsolidering 

for tilsynsformål 

1. En institusjon, en finansinstitusjon eller et foretak som 

yter tilknyttede tjenester, som er et datterforetak, eller som det 

innehas en deltakerinteresse i, kan unntas fra konsolideringen 

dersom det samlede beløpet for eiendeler og poster utenfor 

balansen i det aktuelle foretaket er lavere enn det laveste av 

følgende to beløp: 

a) 10 millioner euro. 

b) 1 % av det samlede beløpet for eiendeler og poster utenfor 

balansen til morforetaket eller det foretaket som innehar 

deltakerinteressen. 

2. Vedkommende myndigheter med ansvar for å føre tilsyn 

på konsolidert grunnlag i henhold til artikkel 111 i direktiv 

2013/36/EU kan i enkelttilfeller fastsette at en institusjon, en 

finansinstitusjon eller et foretak som yter tilknyttede tjenester, 

og som er datterforetak, eller som det innehas en deltaker-

interesse i, ikke skal tas med i konsolideringen 

a) dersom det aktuelle foretaket ligger i en tredjestat der det er 

juridiske hindringer for overføring av nødvendige opplys-

ninger, 

b) dersom det aktuelle foretaket har liten betydning når det 

gjelder formålet for tilsyn med institusjoner, 

c) dersom vedkommende myndigheter som har ansvar for å 

føre tilsyn på konsolidert grunnlag, finner at konsoli-

deringen av vedkommende foretaks finansielle stilling ville 

være uhensiktsmessig eller villedende med hensyn til 

formålet for tilsyn med institusjoner. 

3. Dersom flere foretak i tilfellene nevnt i nr. 1 og nr. 2 

bokstav b) oppfyller kriteriene som er fastsatt i nevnte numre, 

skal de likevel omfattes av konsolideringen i den utstrekning de 

samlet er av ikke ubetydelig interesse med hensyn til de nevnte 

formålene. 

Artikkel 20 

Felles beslutninger om tilsynskrav 

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide i fullt 

samråd 

a) når det gjelder søknader om tillatelsene som er omhandlet i 

henholdsvis artikkel 143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 og 9, 

artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 og artikkel 363, som inngis 

av en morinstitusjon i EU og dens datterforetak, eller i 

fellesskap av datterforetakene til et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU, for å avgjøre om den tillatelsen 

det er søkt om, skal gis, og for å fastsette eventuelle vilkår 

for en slik tillatelse,  
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b) for å avgjøre om kriteriene for en særlig gruppeintern 

behandling som omhandlet i artikkel 422 nr. 9 og artikkel 

425 nr. 5, utfylt med EBAs tekniske reguleringsstandarder 

omhandlet i artikkel 422 nr. 10 og artikkel 425 nr. 6, er 

oppfylt. 

Søknad skal inngis bare til den konsoliderende til-

synsmyndigheten. 

Søknaden omhandlet i artikkel 312 nr. 2 skal omfatte en 

beskrivelse av metoden som anvendes for å fordele kapital for 

operasjonell risiko mellom gruppens ulike enheter. I søknaden 

skal det angis om og hvordan virkningene av diversifisering vil 

bli tatt hensyn til i risikomålingssystemet. 

2. Vedkommende myndigheter skal gjøre alt de kan for å 

oppnå en felles beslutning innen seks måneder om 

a) søknaden omhandlet i nr. 1 bokstav a), 

b) vurderingen av kriterier og beslutning om særlig 

behandling, som omhandlet i nr. 1 bokstav b). 

Denne felles beslutningen skal foreligge i et dokument som 

inneholder den fullstendig begrunnede beslutningen, som skal 

oversendes søkeren av vedkommende myndighet nevnt i nr. 1. 

3. Perioden nevnt i nr. 2 skal regnes fra 

a) datoen da den konsoliderende tilsynsmyndigheten mottar en 

fullstendig søknad som omhandlet i nr. 1 bokstav a). Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten skal umiddelbart 

videresende den fullstendige søknaden til de øvrige 

tilsynsmyndighetene som berøres, 

b) datoen da vedkommende myndigheter mottar en rapport 

som er utarbeidet av den konsoliderende til-

synsmyndigheten, om forpliktelser innenfor gruppen. 

4. Dersom en felles beslutning fra vedkommende 

myndigheter ikke foreligger innen seks måneder, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten selv treffe beslutning om 

nr. 1 bokstav a). Den konsoliderende tilsynsmyndighetens 

beslutning skal ikke begrense vedkommende myndigheters 

myndighet i henhold til artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

Beslutningen skal foreligge i et dokument som inneholder 

beslutningen med fullstendig begrunnelse, og skal ta hensyn til 

de andre vedkommende myndighetenes synspunkter og 

forbehold som er kommet til uttrykk i løpet av 

seksmånedersperioden. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette 

morinstitusjonen i EU, det finansielle morholdingselskapet i EU 

eller det blandede finansielle morholdingselskapet i EU samt 

øvrige vedkommende myndigheter om beslutningen. 

Dersom noen av de berørte vedkommende myndighetene etter 

utløpet av seksmånedersperioden har henvist saken til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten utsette sin beslutning 

om nr. 1 bokstav a) i denne artikkel og avvente en eventuell 

beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i 

nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med 

EBAs beslutning. Seksmånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe 

sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til 

EBA etter utløpet av seksmånedersperioden eller etter at det er 

truffet en felles beslutning. 

5. Dersom en felles beslutning fra vedkommende 

myndigheter ikke foreligger innen seks måneder, skal 

vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet med 

datterforetaket på individuelt grunnlag, selv treffe beslutning 

om nr. 1 bokstav b). 

Beslutningen skal foreligge i et dokument som inneholder 

beslutningen med fullstendig begrunnelse, og skal ta hensyn til 

de andre vedkommende myndighetenes synspunkter og 

forbehold som er kommet til uttrykk i løpet av 

seksmånedersperioden. 

Beslutningen skal oversendes til den konsoliderende til-

synsmyndigheten, som underretter morinstitusjonen i EU, det 

finansielle morholdingselskapet i EU eller det blandede 

finansielle morholdingselskapet i EU. 

Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten etter utløpet av 

seksmånedersperioden har framlagt saken for EBA i samsvar 

med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal 

vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet med 

datterforetaket på individuelt grunnlag, utsette sin beslutning 

om nr. 1 bokstav b) i denne artikkel og avvente en eventuell 

beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i 

nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med 

EBAs beslutning. Seksmånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe 

sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til 

EBA etter utløpet av seksmånedersperioden eller etter at det er 

truffet en felles beslutning.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/259 

 

6. Når en morinstitusjon i EU og dens datterforetak, 

datterforetakene til et finansielt morholdingselskap i EU eller 

datterforetakene til et blandet finansielt morholdingselskap i EU 

benytter en metode med avansert måling som omhandlet i 

artikkel 312 nr. 2 eller en IRB-metode som omhandlet i artikkel 

143 på en ensartet måte, skal vedkommende myndigheter tillate 

at morforetaket og dets datterforetak samlet sett oppfyller 

kriteriene i artikkel 321 og 322 eller i tredje del avdeling II 

kapittel 3 avsnitt 6, på en måte som er forenlig med gruppens 

struktur og dens risikostyringssystemer, -prosesser og -metoder. 

7. Beslutningene nevnt i nr. 2, 4 og 5 skal anerkjennes som 

endelige og anvendes av vedkommende myndigheter i de 

medlemsstatene som berøres. 

8. For å lette den felles beslutningsprosessen skal EBA 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

angi den felles beslutningsprosessen omhandlet i nr. 1 bokstav 

a) i forbindelse med søknader om tillatelser omhandlet i artikkel 

143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 og 9, artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 

og artikkel 363. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 21 

Felles beslutninger om likviditetskravenes anvendelse  

1. Etter søknad fra en morinstitusjon i EU eller et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU eller et delkonsoliderende datterforetak 

av en morinstitusjon i EU eller et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende 

myndigheter som har ansvar for tilsynet med datterforetak av en 

morinstitusjon i EU eller et finansielt morholdingselskap i EU 

eller et blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, 

gjøre alt de kan for å nå fram til en felles beslutning om 

hvorvidt vilkårene i artikkel 8 nr. 1 bokstav a)–d) er oppfylt, og 

om identifisering av en enkelt likviditetsundergruppe med sikte 

på anvendelse av artikkel 8. 

Den felles beslutningen skal treffes innen seks måneder etter at 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten har framlagt en rapp ort 

som definerer enkelte likviditetsundergrupper på grunnlag av 

kriteriene i artikkel 8. Dersom det oppstår uenighet i løpet av 

seksmånedersperioden, skal den konsoliderende til-

synsmyndigheten på anmodning fra en annen relevant 

vedkommende myndighet rådføre seg med EBA. Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten kan rådføre seg med EBA 

på eget initiativ. 

Den felles beslutningen kan også pålegge begrensninger som 

gjelder plassering av og eierskap til likvide eiendeler, og kreve 

at det innføres minstekrav til likvide eiendeler som skal innehas 

av institusjoner som er unntatt fra anvendelsen av sjette del. 

Den felles beslutningen skal foreligge i et dokument som 

inneholder den fullstendig begrunnede beslutningen, som den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende til likvidi-

tetsundergruppens morinstitusjon. 

2. Dersom en felles beslutning fra vedkommende 

myndigheter ikke foreligger innen seks måneder, skal hver 

vedkommende myndighet som har ansvar for tilsyn på 

individuelt grunnlag, selv treffe beslutning. 

En vedkommende myndighet kan imidlertid i løpet av 

seksmånedersperioden framlegge for EBA spørsmålet om 

vilkårene i artikkel 8 nr. 1 bokstav a)–d) er oppfylt. I slike 

tilfeller kan EBA foreta en ikke-bindende megling i samsvar 

med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010, og 

alle involverte vedkommende myndigheter skal utsette sin 

beslutning til den ikke-bindende meglingen er avsluttet. 

Dersom vedkommende myndigheter under meglingen ikke har 

oppnådd enighet innen tre måneder, skal hver vedkommende 

myndighet som har ansvar for tilsynet på individuelt grunnlag, 

selv treffe beslutning, idet det tas hensyn til forholdet mellom 

fordeler og risikoer i medlemsstaten der morinstitusjonen er 

etablert, og forholdet mellom fordeler og risikoer i medlems-

staten der datterforetaket er etablert. Saken kan ikke henvises til 

EBA etter utløpet av seksmånedersperioden eller etter at det er 

truffet en felles beslutning. 

Den felles beslutningen omhandlet i nr. 1 og beslutningene 

omhandlet i annet ledd i dette nummer er bindende. 

3. En relevant vedkommende myndighet kan også i løpet av 

seksmånedersperioden rådføre seg med EBA dersom det er 

uenighet om vilkårene i artikkel 8 nr. 3 bokstav a)–d). I slike 

tilfeller kan EBA foreta en ikke-bindende megling i samsvar 

med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010, og 

alle berørte vedkommende myndigheter skal utsette sin 

beslutning til den ikke-bindende meglingen er avsluttet. 

Dersom vedkommende myndigheter under meglingen ikke 

oppnår enighet innen tre måneder, skal hver vedkommende 

myndighet som har ansvar for tilsynet på individuelt grunnlag, 

selv treffe beslutning. 

Artikkel 22 

Delkonsolidering i forbindelse med foretak i tredjestater 

Datterinstitusjoner skal anvende kravene i artikkel 89-91 og 

tredje og fjerde del på delkonsolidert grunnlag dersom disse 

institusjonene, eller morforetaket når det gjelder et finansielt 
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holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap, har en 

institusjon eller en finansinstitusjon som datterforetak i en 

tredjestat eller har en deltakerinteresse i et slikt foretak. 

Artikkel 23 

Foretak i tredjestater 

I forbindelse med konsolidert tilsyn i samsvar med dette 

kapittel får begrepene verdipapirforetak, kredittinstitusjon, 

finansinstitusjon og institusjon også anvendelse på foretak 

etablert i tredjestater som ville oppfylle definisjonene av disse 

begrepene i artikkel 4 dersom de hadde vært etablert i Unionen. 

Artikkel 24 

Verdsetting av eiendeler og poster utenfor balansen 

1. Eiendeler og poster utenfor balansen skal vurderes i 

samsvar med gjeldende regnskapsregelverk. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter 

kreve at institusjoner skal foreta verdsettingen av eiendeler og 

poster utenfor balansen samt fastsettelsen av ansvarlig kapital i 

samsvar med gjeldende internasjonale regnskapsstandarder i 

henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. 

ANDRE DEL 

ANSVARLIG KAPITAL 

AVDELING I 

ANSVARLIG KAPITAL-PO STER 

KAPITTEL 1 

Kjernekapital 

Artikkel 25 

Kjernekapital 

En institusjons kjernekapital er summen av institusjonens rene 

kjernekapital og annen godkjent kjernekapital. 

KAPITTEL 2 

Ren kjernekapital 

Avsnit t  1  

Re n kje rne kapi tal -poste r og -i nstrume nte r 

Artikkel 26 

Ren kjernekapital-poster 

1. Institusjonenes ren kjernekapital-poster består av 

følgende: 

a) Kapitalinstrumenter, forutsatt at vilkårene i artikkel 28 eller 

eventuelt artikkel 29 er oppfylt. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

nevnt i bokstav a). 

c) Opptjent egenkapital. 

d) Akkumulerte andre inntekter og kostnader. 

e) Andre fond. 

f) Avsetning til dekning av generell bankrisiko. 

Postene omhandlet i bokstav c)–f) skal anerkjennes som ren 

kjernekapital bare når institusjonen umiddelbart og uten 

begrensning kan anvende dem til dekning av risikoer eller tap 

på det tidspunktet de oppstår. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) kan institusjoner ta 

med delårsoverskudd og overskudd ved årets slutt i den rene 

kjernekapitalen før institusjonen har truffet en formell 

beslutning om sitt endelige overskudd eller tap for året, men 

bare med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet skal gi tillatelse dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Overskuddet er bekreftet av uavhengige personer som har 

ansvar for revisjonen av institusjonens regnskaper. 

b) Institusjonen har dokumentert overfor vedkommende 

myndighet at forventede utgifter eller utbytter er trukket fra 

overskuddet. 

En kontroll av delårsoverskuddet og overskuddet ved årets slutt 

skal gi tilstrekkelig sikkerhet for at disse overskuddene er 

vurdert i samsvar med prinsippene i gjeldende regnskaps-

regelverk. 

3. Vedkommende myndigheter skal vurdere om utstedelser 

av ren kjernekapital-instrumenter oppfyller kriteriene i artikkel 

28 eller eventuelt artikkel 29. Når det gjelder utstedelser etter 

28. juni 2013, skal institusjoner klassifisere kapitalinstrumenter 

som ren kjernekapital-instrumenter bare dersom tillatelse er gitt 

av vedkommende myndigheter, som kan rådføre seg med EBA.  
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Når det gjelder kapitalinstrumenter, unntatt statsstøtte, som av 

vedkommende myndighet anses å kunne klassifiseres som ren 

kjernekapital-instrumenter, men som ifølge EBA gjør det svært 

vanskelig å fastslå om kriteriene i artikkel 28 eller eventuelt 

artikkel 29 er oppfylt, skal vedkommende myndigheter gi EBA 

en begrunnelse. 

EBA skal på grunnlag av opplysninger fra hver vedkommende 

myndighet utarbeide, ajourføre og offentliggjøre en liste over 

alle former for kapitalinstrumenter i hver medlemsstat som 

anses som ren kjernekapital-instrumenter. EBA skal utarbeide 

denne listen og offentliggjøre den første gang innen 28. juli 2013. 

EBA kan etter kontrollen omhandlet i artikkel 80, og dersom 

det foreligger vesentlig belegg for at disse instrumentene ikke 

oppfyller kriteriene i artikkel 28 eller eventuelt artikkel 29, 

beslutte å fjerne kapitalinstrumenter som ikke er statsstøtte, og 

som er utstedt etter 28. juni 2013, fra listen, og kan 

offentliggjøre dette. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å presisere betydningen av «forventet» når det 

skal fastslås om en forventet utgift eller et forventet utbytte er 

blitt fratrukket. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 27 

Gjensidige foretaks, samvirkeforetaks, sparebankers og 

lignende institusjoners kapitalinstrumenter som ren 

kjernekapital-poster 

1. Ren kjernekapital-poster skal omfatte ethvert kapital-

instrument utstedt av en institusjon i henhold til dens vedtekter, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen er av en type som er definert i gjeldende 

nasjonal lovgivning, og som vedkommende myndigheter 

anser som et av følgende: 

i. Et gjensidig foretak. 

ii. Et samvirkeforetak. 

iii. En sparebank. 

iv. En lignende institusjon. 

v. En kredittinstitusjon som er heleid av en av insti-

tusjonene omhandlet i punkt i)–iv), og som har 

vedkommende myndigheters tillatelse til å anvende 

bestemmelsene i denne artikkel, forutsatt at og så lenge 

100 % av de utstedte ordinære aksjene i kreditt-

institusjonen eies direkte eller indirekte av en insti-

tusjon omhandlet i nevnte numre. 

b) Vilkårene i artikkel 28 eller eventuelt artikkel 29 er oppfylt. 

Nevnte gjensidige foretak, samvirkeforetak eller sparebanker 

som i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning er anerkjent 

som slike før 31. desember 2012, skal fortsatt anses som slike i 

henhold til denne del, forutsatt at de fortsatt oppfyller kriteriene 

for anerkjennelsen. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene som skal ligge til grunn for at 

vedkommende myndigheter skal fastslå om en foretakstype som 

er anerkjent i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, kan 

anses som et gjensidig foretak, et samvirkeforetak, en 

sparebank eller en lignende institusjon i henhold til denne del. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 28 

Ren kjernekapital-instrumenter 

1. Kapitalinstrumenter skal anses som ren kjernekapital-

instrumenter bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Instrumentene er utstedt direkte av institusjonen med 

forhåndsgodkjenning fra institusjonens eiere, eller fra 

institusjonens ledelsesorgan dersom nasjonal lovgivning gir 

mulighet for det. 

b) Instrumentene er innbetalt, og kjøpet av dem er ikke direkte 

eller indirekte finansiert av institusjonen. 

c) Instrumentene oppfyller alle følgende vilkår med hensyn til 

klassifisering: 

i. De anses som kapital i henhold til artikkel 22 i direktiv 

86/635/EØF.  
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ii.  De anses som egenkapital i henhold til gjeldende 

regnskapsregelverk. 

iii.  De anses som egenkapital ved vurderingen av om det 

foreligger insolvens i balansen, når dette får anvendelse 

i henhold til nasjonal lovgivning om insolvens. 

d) Instrumentene er oppført tydelig og atskilt i balansen i 

institusjonens regnskaper. 

e) Instrumentene er evigvarende. 

f) Instrumentenes hovedstol kan ikke reduseres eller til-

bakebetales, unntatt i et av følgende tilfeller: 

i. Institusjonens avvikling. 

ii.  Skjønnsmessige gjenkjøp av instrumentene eller andre 

skjønnsmessige måter å redusere kapitalen på, dersom 

institusjonen har fått vedkommende myndigheters 

forhåndstillatelse i samsvar med artikkel 77. 

g) Bestemmelsene om instrumentene angir verken uttrykkelig 

eller underforstått at instrumentenes hovedstol vil eller kan 

bli redusert eller tilbakebetalt i andre tilfeller enn ved 

institusjonens avvikling, og institusjonen gir ikke på annen 

måte slike opplysninger før eller ved utstedelsen av 

instrumentene, unntatt i forbindelse med instrumenter 

omhandlet i artikkel 27, dersom institusjonen i henhold til 

gjeldende nasjonal lovgivning ikke kan nekte å innløse 

slike instrumenter. 

h) Instrumentene oppfyller alle følgende vilkår for utdelinger: 

i. Det er ingen fortrinnsbehandling når det gjelder 

rekkefølgen av utdelingene, heller ikke i forhold til 

andre ren kjernekapital-instrumenter, og bestemmel-

sene som gjelder for instrumentene, gir ikke fortrinns-

rett ved utdeling. 

ii. Utdelinger til innehavere av instrumenter kan bare 

utbetales fra midler til utdeling. 

iii.  Vilkårene som gjelder for instrumentene, omfatter ikke 

et tak eller en annen begrensning for det høyeste 

beløpet som kan deles ut, unntatt når det gjelder 

instrumentene omhandlet i artikkel 27. 

iv. Utdelingenes størrelse fastsettes ikke på grunnlag av 

det beløpet instrumentene ble kjøpt for ved utstedelsen, 

unntatt når det gjelder instrumentene omhandlet i 

artikkel 27. 

v. Vilkårene som gjelder for instrumentene, pålegger ikke 

institusjonen en forpliktelse til å foreta utdelinger til 

innehaverne, og institusjonen er ikke på annen måte 

omfattet av en slik forpliktelse. 

vi. Manglende utdeling anses ikke som mislighold fra 

institusjonens side. 

vii.  Annullering av utdelinger pålegger ikke institusjonen 

begrensninger. 

i) Sammenlignet med alle kapitalinstrumenter som er utstedt 

av institusjonen, dekker instrumentene den første og 

forholdsmessig største andelen av tap etter hvert som de 

oppstår, og hvert instrument dekker tap i samme utstrekning 

som alle andre ren kjernekapital-instrumenter. 

j) Instrumentene er etterstilt alle andre fordringer dersom 

institusjonen blir insolvent eller avvikles. 

k) Instrumentene gir innehaverne en fordring på institusjonens 

gjenværende eiendeler, som ved institusjonens avvikling og 

etter betaling av alle foranstående fordringer, står i forhold 

til summen av slike utstedte instrumenter, ikke er fast og 

ikke begrenses av et tak, unntatt når det gjelder kapital-

instrumentene omhandlet i artikkel 27. 

l) Ingen av følgende har stilt sikkerhet for instrumentene eller 

en garanti for dem som forbedrer fordringens prioritet: 

i. Institusjonen eller dens datterforetak. 

ii. Morforetaket for institusjonen eller dets datterforetak. 

iii. Det finansielle morholdingselskapet eller dets datter-

foretak. 

iv. Det blandede holdingselskapet eller dets datterforetak. 

v. Det blandede finansielle holdingselskapet eller dets 

datterforetak. 

vi. Ethvert foretak som har nære forbindelser til foretakene 

omhandlet i punkt i)–v). 

m) Instrumentene er ikke omfattet av avtalefestede ordninger 

eller andre ordninger som forbedrer fordringenes prioritet 

ved insolvens eller avvikling.  
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Vilkåret fastsatt i første ledd bokstav j) skal anses som oppfylt 

selv om instrumentene inngår i annen godkjent kjernekapital 

eller tilleggskapital i henhold til artikkel 484 nr. 3, forutsatt at 

de har samme prioritet. 

2. Vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav i) skal anses som oppfylt 

selv om det er foretatt en permanent nedskrivning av andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenters eller tilleggskapital-

instrumenters hovedstol. 

Vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav f) skal anses som oppfylt selv 

om kapitalinstrumentets hovedstol er redusert i forbindelse med 

en framgangsmåte for krisehåndtering eller som følge av en 

nedskrivning av kapitalinstrumenter etter krav fra den 

krisehåndteringsmyndigheten som har ansvar for institusjonen. 

Vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav g) skal anses som oppfylt selv 

om bestemmelsene som gjelder for kapitalinstrumentet, 

uttrykkelig eller underforstått angir at instrumentets hovedstol 

vil eller kan bli redusert i forbindelse med en framgangsmåte 

for krisehåndtering eller som følge av en nedskrivning av 

kapitalinstrumenter etter krav fra den krisehåndte-

ringsmyndigheten som har ansvar for institusjonen. 

3. Vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav h) iii) skal anses som 

oppfylt selv om utbyttet multipliseres med en faktor, forutsatt at 

dette ikke resulterer i en utdeling som gjør et uforholdsmessig 

stort innhugg i den ansvarlige kapitalen. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav h) i) skal en differen-

siert utdeling bare gjenspeile differensierte stemmeretter. I den 

forbindelse skal større utdelinger bare foretas for ren 

kjernekapital-instrumenter med få eller ingen stemmeretter. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Gjeldende former for indirekte finansiering av ansvarlig 

kapital-instrumenter. 

b) Hvorvidt og når utdeling av utbytte som multipliseres med 

en faktor, vil gjøre et uforholdsmessig stort innhugg i den 

ansvarlige kapitalen. 

c) Betydningen av fortrinnsbehandling ved utdeling. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 29 

Kapitalinstrumenter utstedt av gjensidige foretak, 

samvirkeforetak, sparebanker og lignende institusjoner 

1. Kapitalinstrumenter utstedt av gjensidige foretak, 

samvirkeforetak, sparebanker og lignende institusjoner skal 

anses som ren kjernekapital-instrumenter bare dersom vilkårene 

i artikkel 28, med endringer som følger av anvendelsen av 

denne artikkel, er oppfylt. 

2. Følgende vilkår skal oppfylles når det gjelder innløsning 

av kapitalinstrumenter: 

a) Institusjonen skal kunne nekte å innløse instrumenter, 

unntatt dersom det er forbudt i henhold til gjeldende 

nasjonal lovgivning. 

b) Dersom det i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning er 

forbudt å nekte innløsning av instrumenter, skal bestemmel-

sene som gjelder for instrumentene, gjøre det mulig for 

institusjonen å begrense innløsningen. 

c) Dersom institusjonen nekter å innløse instrumenter eller 

eventuelt begrenser innløsningen av instrumentene, skal 

dette ikke anses som mislighold fra dens side. 

3. Kapitalinstrumenter kan ha et tak eller en annen 

begrensning for det høyeste beløpet som kan deles ut, bare 

dersom dette er fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning eller 

institusjonens vedtekter. 

4. Når kapitalinstrumentene gir innehaveren rett til en andel 

av institusjonens reserver ved insolvens eller avvikling, og 

denne andelen er begrenset til instrumentenes pålydende verdi, 

skal denne begrensningen gjelde i samme utstrekning for 

innehavere av alle andre ren kjernekapital-instrumenter utstedt 

av institusjonen. 

Vilkåret som er fastsatt i første ledd, påvirker ikke muligheten 

for at et gjensidig foretak, et samvirkeforetak, en sparebank 

eller en lignende institusjon anerkjenner instrumenter som ikke 

gir innehaveren stemmerett, og som oppfyller alle følgende 

vilkår, som kjernekapital-instrumenter: 

a) Den fordringen som innehaverne av instrumentene uten 

stemmerett har ved institusjonens insolvens eller avvikling, 

står i forhold til den andelen av alle ren kjernekapital-

instrumenter som disse instrumentene uten stemmerett 

utgjør. 

b) Instrumentene anses for øvrig som ren kjernekapital-

instrumenter.  



Nr. 13/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

5. Når kapitalinstrumentene gir innehaveren rett til å gjøre 

krav på institusjonens eiendeler ved insolvens eller avvikling, 

og denne andelen er fast eller begrenset av et tak, skal denne 

begrensningen gjelde i samme utstrekning for alle innehavere 

av alle ren kjernekapital-instrumenter utstedt av institusjonen. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi arten av de begrensningene for innløsning 

som er nødvendige når det i henhold til gjeldende nasjonal rett 

er forbudt for institusjonen å nekte innløsning av ansvarlig 

kapital-instrumenter. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 30 

Følger av at vilkårene for ren kjernekapital-instrumenter 

ikke lenger er oppfylt 

Følgende bestemmelser får anvendelse når vilkårene for ren 

kjernekapital-instrumenter i artikkel 28 eller eventuelt artikkel 

29 ikke lenger er oppfylt: 

a) Instrumentet skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som et ren kjernekapital-instrument. 

b) Overkursen ved emisjon i forbindelse med dette 

instrumentet skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som ren kjernekapital-poster. 

Artikkel 31 

Kapitalinstrumenter som tegnes av offentlige myndigheter i 

krisesituasjoner 

1. I krisesituasjoner kan vedkommende myndigheter tillate 

at institusjoner regner kapitalinstrumenter som minst oppfyller 

vilkårene i artikkel 28 nr. 1 bokstav b)–e), som ren kjerne-

kapital-instrumenter dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kapitalinstrumentene er utstedt etter 1. januar 2014. 

b) Kapitalinstrumentene anses som statsstøtte av Kommi-

sjonen. 

c) Kapitalinstrumentene er utstedt i forbindelse med 

rekapitaliseringstiltak i samsvar med de statsstøttereglene 

som gjelder på det tidspunktet. 

d) Kapitalinstrumentene er fulltegnet av og innehas av staten, 

en berørt offentlig myndighet eller en offentlig eid enhet. 

e) Kapitalinstrumentene kan dekke tap. 

f) Med unntak av kapitalinstrumentene omhandlet i artikkel 

27, gir kapitalinstrumentene ved avvikling innehaverne rett 

til en fordring på institusjonens gjenværende eiendeler etter 

betaling av alle foranstående fordringer. 

g) Det er egnede uttredelsesordninger for staten eller eventuelt 

for den berørte offentlige myndighet eller det offentlig eide 

foretaket. 

h) Vedkommende myndighet har gitt sin forhåndstillatelse og 

har offentliggjort sin beslutning sammen med en 

begrunnelse for beslutningen. 

2. Etter begrunnet anmodning fra og i samarbeid med den 

relevante vedkommende myndighet skal EBA anse kapital-

instrumentene omhandlet i nr. 1 som likestilt med ren 

kjernekapital-instrumenter i henhold til denne forordning. 

Avsnit t  2  

Re gul atori ske  fi l tre  for ti l synsformål  

Artikkel 32 

Verdipapiriserte eiendeler 

1. En institusjon skal for alle ansvarlig kapital-poster 

utelukke enhver økning av egenkapitalen i henhold til gjeldende 

regnskapsregelverk som oppstår som følge av verdipapiriserte 

eiendeler, herunder følgende: 

a) En slik økning knyttet til framtidig margininntekt som gir 

institusjonen en gevinst ved salg. 

b) Når en institusjon tar initiativ til en verdipapirisering: 

nettogevinst som oppnås ved kapitalisering av framtidig 

inntekt fra verdipapiriserte eiendeler, som medfører en 

kredittforbedring for verdipapiriseringsposisjonene. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å presisere begrepet «gevinst ved salg» som 

anvendes i nr. 1 bokstav a). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 33 

Kontantstrømsikring og endringer i verdien av egne 

forpliktelser 

1. Institusjonene skal ikke innregne følgende poster i den 

ansvarlige kapitalen: 

a) Fond for urealiserte gevinster knyttet til gevinst eller tap på 

kontantstrømsikring av finansielle instrumenter som ikke er 

verdsatt til virkelig verdi, herunder forventede kontant-

strømmer. 

b) Gevinster eller tap på institusjonens forpliktelser verdsatt til 

virkelig verdi som oppstår som følge av endringer i insti-

tusjonens egen kredittverdighet. 

c) Gevinster og tap på institusjonens derivatforpliktelser som 

oppstår som følge av endringer i institusjonens egen kreditt -

verdighet. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) skal institusjonene 

ikke motregne gevinster og tap fra verdsetting til virkelig verdi 

som oppstår som følge av institusjonens egen kredittrisiko, mot 

gevinster eller tap som oppstår som følge av motpartsrisiko. 

3. Med forbehold for nr. 1 bokstav b) kan institusjoner ta 

med gevinster og tap på forpliktelser i den ansvarlige kapitalen 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forpliktelsene har form av obligasjoner som omhandlet i 

artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF. 

b) Endringene i verdien av institusjonens eiendeler og 

forpliktelser skyldes de samme endringene i institusjonens 

egen kredittverdighet. 

c) Det er nær sammenheng mellom verdien av obligasjonene 

omhandlet i bokstav a) og verdien av institusjonens 

eiendeler. 

d) Det er mulig å innløse pantelån ved å tilbakekjøpe 

obligasjonene som finansierer pantelånene, til markedsverdi 

eller pålydende verdi. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hva som utgjør en nær sammenheng 

mellom verdien av obligasjoner og verdien av eiendeler, som 

omhandlet i nr. 3 bokstav c). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 30. september 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 34 

Ytterligere verdijusteringer 

Institusjonene skal ved beregning av ansvarlig kapital anvende 

kravene i artikkel 105 på alle sine eiendeler målt til virkelig 

verdi og trekke eventuelle ytterligere nødvendige verdijuste-

ringer fra den rene kjernekapitalen. 

Artikkel 35 

Urealiserte gevinster og tap målt til virkelig verdi  

Institusjonene skal ikke trekke urealiserte gevinster og tap i 

forbindelse med sine eiendeler og forpliktelser målt til virkelig 

verdi fra den ansvarlige kapitalen, unntatt i tilfellene omhandlet 

i artikkel 33. 

Avsnit t  3  

Fradrag fra re n kje rne kapi tal -poste r, unntak 

og al te rnati ve r 

Un derav sn it t  1  

Fra dra g  f ra  re n  k je rn e k a pi ta l -po s te r  

Artikkel 36 

Fradrag fra ren kjernekapital-poster 

1. Institusjonene skal foreta følgende fradrag fra ren 

kjernekapital-poster: 

a) Tap i inneværende regnskapsår. 

b) Immaterielle eiendeler. 

c) Eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet. 

d) For institusjoner som beregner risikovektede eksponerings-

beløp ved hjelp av IRB-metoden, negative beløp som følger 

av beregningen av forventet tapt beløp i henhold til artikkel 

158 og 159. 

e) Institusjonens balanseførte nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning. 

f) En institusjons direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av egne ren kjernekapital-instrumenter, herunder av egne 

ren kjernekapital-instrumenter som en institusjon er 

forpliktet til å kjøpe i henhold til en faktisk eller betinget 

forpliktelse i henhold til en eksisterende kontrakt.  
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g) Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren 

kjernekapital-instrumenter i foretak i finanssektoren når 

disse foretakene har en gjensidig beholdning i institusjonen 

som vedkommende myndigheter mener har til hensikt 

kunstig å øke institusjonens ansvarlige kapital. 

h) Institusjonens relevante direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i foretak i 

finanssektoren, når institusjonen ikke har betydelige 

investeringer i disse foretakene. 

i) Institusjonens relevante direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i foretak i 

finanssektoren, når institusjonen har betydelige investe-

ringer i disse foretakene. 

j) Summen som skal trekkes fra andre godkjente kjerne-

kapitalposter i henhold til artikkel 56 som overstiger 

institusjonens annen godkjente kjernekapital. 

k) Eksponeringsbeløpet for følgende poster som oppfyller 

vilkårene for å tildeles en risikovekt på 1 250 %, dersom 

institusjonen trekker dette eksponeringsbeløpet fra beløpet 

for ren kjernekapital-poster som et alternativ til å anvende 

en risikovekt på 1 250 %: 

i. Kvalifiserende eierandeler utenfor finanssektoren. 

ii.  Verdipapiriseringsposisjoner i samsvar med artikkel 

243 nr. 1 bokstav b), artikkel 244 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 258. 

iii.  Uoppgjorte transaksjoner i samsvar med artikkel 379 

nr. 3. 

iv. Posisjoner i en kurv som en institusjon ikke kan 

fastsette risikovekt for i henhold til IRB-metoden, i 

samsvar med artikkel 153 nr. 8. 

v. Egenkapitalposisjoner etter en metode med interne 

modeller i samsvar med artikkel 155 nr. 4. 

l) Enhver form for skatt på ren kjernekapital-poster som kan 

forutses på beregningstidspunktet, unntatt når institusjonen 

på egnet måte justerer beløpet for ren kjernekapital-poster i 

den grad skatten reduserer det øvre beløpet som kan 

benyttes for disse postenes dekning av risikoer eller tap. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å spesifisere anvendelsen av fradragene 

omhandlet i nr. 1 bokstav a), c), e), f), h), i) og l) i denne 

artikkel, og tilknyttede fradrag omhandlet i artikkel 56 bokstav 

a), c), d) og f) og artikkel 66 bokstav a), c) og d). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke typer av kapitalinstrumenter i 

finansinstitusjoner og, i samråd med Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske myndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner) (EIOPA), opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010(1), i 

forsikrings- og -gjenforsikringsforetak i en tredjestat, samt i 

foretak som ikke er omfattet av direktiv 2009/138/EF i samsvar 

med artikkel 4 i nevnte direktiv, som skal trekkes fra følgende 

ansvarlig kapital-poster: 

a) Ren kjernekapital-poster. 

b) Andre godkjente kjernekapitalposter. 

c) Tilleggskapitalposter. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 37 

Fradrag for immaterielle eiendeler 

Institusjonene skal fastsette verdien av immaterielle eiendeler 

som skal trekkes fra, etter følgende prinsipper: 

a) Beløpet som skal trekkes fra, skal reduseres med beløpet for 

tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt, som ville falt bort 

dersom de immaterielle eiendelene ble forringet eller 

fraregnet i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

b) Beløpet som skal trekkes fra, skal omfatte goodwill som 

inngår i verdsettingen av institusjonens betydelige 

investeringer.  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 
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Artikkel 38 

Fradrag for eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet 

1. Institusjonene skal fastsette verdien av eiendeler ved utsatt 

skatt som er avhengige av framtidig lønnsomhet, og som skal 

trekkes fra i samsvar med denne artikkel. 

2. Verdien av eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet, skal beregnes uten fradrag av verdien av 

institusjonens tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt, unntatt 

når vilkårene i nr. 3 er oppfylt. 

3. Verdien av eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet, kan reduseres med verdien av insti-

tusjonens tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Foretaket har i henhold til gjeldende nasjonal rett en 

juridisk rett til å motregne slike aktuelle skatteeiendeler mot 

aktuelle skatteforpliktelser. 

b) Eiendeler ved utsatt skatt og forpliktelser ved utsatt skatt 

gjelder skatt som innkreves av samme skattemyndighet og 

gjelder samme skattepliktige foretak. 

4. Institusjonens tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt som 

anvendes i henhold til nr. 3, kan ikke omfatte forpliktelser ved 

utsatt skatt som reduserer verdien av immaterielle eiendeler 

eller nettoeiendeler i en ytelsesbasert pensjonsordning som skal 

trekkes fra. 

5. Verdien av tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt 

omhandlet i nr. 4 skal fordeles på følgende måte: 

a) Eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, som ikke 

trekkes fra i samsvar med artikkel 48 nr. 1. 

b) Alle øvrige eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet. 

Institusjonene skal fordele tilhørende forpliktelser ved utsatt 

skatt etter andelen av eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet, som postene omhandlet i 

bokstav a) og b) utgjør. 

Artikkel 39 

For mye innbetalt skatt, tilbakeføring av skattemessige 

underskudd og eiendeler ved utsatt skatt som ikke er 

avhengige av framtidig lønnsomhet 

1. Følgende poster skal ikke trekkes fra ansvarlig kapital og 

skal risikovektes i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2 

eller 3, alt etter hva som er relevant: 

a) Institusjonens for mye innbetalte skatt i inneværende år. 

b) Institusjonens skattemessige underskudd i inneværende år 

tilbakeført til tidligere år, som utløser et krav mot eller en 

fordring overfor en sentralmyndighet, regional myndighet 

eller lokal skattemyndighet. 

2. Eiendeler ved utsatt skatt som ikke er avhengige av 

framtidig lønnsomhet, er begrenset til eiendeler ved utsatt skatt 

som skyldes midlertidige forskjeller, dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) De erstattes umiddelbart automatisk og obligatorisk av et 

skattefradrag dersom institusjonen rapporterer et tap i 

forbindelse med den formelle godkjenningen av årsregn-

skapet, eller ved institusjonens avvikling eller insolvens. 

b) En institusjon kan i henhold til gjeldende nasjonal skatterett 

motregne skattefradraget omhandlet i bokstav a) mot 

eventuelle skatteforpliktelser i institusjonen eller i andre 

foretak som inngår i samme konsolidering som insti-

tusjonen av skattemessige grunner i henhold til gjeldende 

skatterett, eller i andre foretak som er omfattet av tilsyn på 

konsolidert grunnlag i samsvar med første del avdeling II 

kapittel 2. 

c) Dersom størrelsen på skattefradragene omhandlet i bokstav 

b) overstiger skatteforpliktelsene som er omhandlet i nevnte 

bokstav, erstattes et slikt overskytende beløp umiddelbart 

av et direkte krav mot sentralmyndigheten i den medlems-

staten der institusjonen er registrert. 

Institusjonene skal anvende en risikovekt på 100 % på eiendeler 

ved utsatt skatt når vilkårene i bokstav a)–c) er oppfylt. 

Artikkel 40 

Fradrag for negative beløp som følger av beregningen av 

forventet tapt beløp 

Beløpet som skal trekkes fra i samsvar med artikkel 36 nr. 1 

bokstav d), skal ikke reduseres gjennom en økning av eiendeler 

ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig lønnsomhet, eller 

gjennom andre ytterligere skatteeffekter, som kunne oppstå 

dersom avsetningene steg til samme nivå som forventede tap 

omhandlet i tredje del avdeling II kapittel 3 avsnitt 3. 

Artikkel 41 

Fradrag for nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning 

1. Ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1 bokstav e) skal 

verdien av nettoeiendeler i en ytelsesbasert pensjonsordning 

som skal trekkes fra, reduseres med følgende: 

a) Verdien av tilhørende forpliktelser ved utsatt skatt som 

kunne falt bort dersom eiendelene ble forringet eller 

fraregnet etter gjeldende regnskapsregelverk.  
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b) Verdien av nettoeiendeler i en ytelsesbasert pensjons-

ordning som institusjonen har ubegrenset rett til å anvende, 

forutsatt at institusjonen har fått vedkommende myndighets 

forhåndstillatelse. 

Eiendelene som skal anvendes for å redusere verdien som skal 

trekkes fra, skal risikovektes i samsvar med tredje del avdeling 

II kapittel 2 eller 3, alt etter hva som er relevant. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi kriteriene som gjelder når en ved-

kommende myndighet skal tillate en institusjon å redusere 

verdien av nettoeiendeler i en ytelsesbasert pensjonsordning, 

som angitt i nr. 1 bokstav b). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 42 

Fradrag for beholdninger av egne ren kjernekapital -

instrumenter 

Ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1 bokstav f) skal insti-

tusjonene beregne beholdninger av egne ren kjernekapital-

instrumenter på grunnlag av lange bruttoposisjoner, med 

følgende unntak: 

a) Institusjonene kan beregne verdien av beholdningene av 

egne ren kjernekapital-instrumenter på grunnlag av lange 

nettoposisjoner, forutsatt at begge følgende vilkår er 

oppfylt: 

i) De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende eksponering, og de korte posisjonene innebæ-

rer ikke motpartsrisiko. 

ii) Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) Institusjonene skal fastsette verdien som skal trekkes fra for 

direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av indeks-

instrumenter, ved å beregne den underliggende ekspo-

neringen for egne ren kjernekapital-instrumenter som 

inngår i disse indeksene. 

c) Institusjonene kan motregne lange bruttoposisjoner i egne 

ren kjernekapital-instrumenter som oppstår i forbindelse 

med beholdninger av indeksinstrumenter, mot korte 

posisjoner i egne ren kjernekapital-instrumenter som 

oppstår i forbindelse med korte posisjoner i de under-

liggende indeksene, herunder når disse korte posisjonene 

innebærer motpartsrisiko, forutsatt at begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

i) De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende indeks. 

ii) Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

Artikkel 43 

Betydelig investering i et foretak i finanssektoren 

Når det gjelder fradrag, skal en institusjon anses å ha betydelige 

investeringer i et foretak i finanssektoren når et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen eier over 10 % av ren kjernekapital-

instrumentene som er utstedt av foretaket. 

b) Institusjonen har nære forbindelser til foretaket og eier ren 

kjernekapital-instrumenter utstedt av foretaket. 

c) Institusjonen eier ren kjernekapital-instrumenter utstedt av 

foretaket, og foretaket inngår ikke i konsolideringen i 

henhold til første del avdeling II kapittel 2, men inngår i 

samme regnskapskonsolidering som institusjonen ved 

finansiell rapportering i henhold til gjeldende regnskaps-

regelverk. 

Artikkel 44 

Fradrag av beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter 

i foretak i finanssektoren når en institusjon har en gjensidig 

beholdning for kunstig å øke den ansvarlige kapitalen 

Institusjonene skal foreta fradragene omhandlet i artikkel 36  

nr. 1 bokstav g)–i) i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter og andre 

kapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren skal beregnes 

på grunnlag av de lange bruttoposisjonene. 

b) Kapitalgruppe 1-poster i forsikringsforetak skal anses som 

beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter når det 

gjelder fradrag.  
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Artikkel 45 

Fradrag for beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter i foretak i finanssektoren 

Institusjonene skal foreta fradragene omhandlet i artikkel 36  

nr. 1 bokstav h) og i) i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) De kan beregne direkte, indirekte og syntetiske behold-

ninger av ren kjernekapital-instrumenter i foretakene i 

finanssektoren på grunnlag av lange nettoposisjoner i 

samme underliggende eksponering, forutsatt at begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

i. Den korte posisjonens løpetid sammenfaller med den 

lange posisjonens løpetid eller har en gjenværende 

løpetid på minst ett år. 

ii. Både den lange og den korte posisjonen inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) De skal fastsette verdien som skal trekkes fra for direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av indeksinstrumenter, 

ved å beregne den underliggende eksponeringen for 

kapitalinstrumentene i foretakene i finanssektoren i disse 

indeksene. 

Artikkel 46 

Fradrag for beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter når en institusjon ikke har betydelige 

investeringer i et foretak i finanssektoren 

1. Ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1 bokstav h) skal 

institusjonene beregne det relevante beløpet som skal trekkes 

fra, ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette 

nummer med faktoren som følger av beregningen omhandlet i 

bokstav b) i dette nummer: 

a) Det samlede beløpet med hvilket institusjonens direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og 

tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren som 

institusjonen ikke har betydelige investeringer i, overstiger 

10 % av det samlede beløpet for institusjonens ren 

kjernekapital-poster, beregnet ved anvendelse av følgende 

for ren kjernekapital-poster: 

i. Artikkel 32–35. 

ii. Fradragene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–g) 

bokstav k) ii)–v) og bokstav l), unntatt beløpet som skal 

trekkes fra for eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet, og som skyldes 

midlertidige forskjeller. 

iii. Artikkel 44 og 45. 

b) Institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av ren kjernekapital-instrumenter i foretak i finanssektoren 

som institusjonen ikke har betydelige investeringer i, 

dividert med den samlede verdien av alle institusjonens 

direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren 

kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjernekapital-

instrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i disse 

foretakene. 

2. Institusjonene skal ikke ta med tegningsgarantiposisjoner 

som innehas i høyst fem virkedager, i beløpet omhandlet i nr. 1 

bokstav a) og ved beregningen av faktoren omhandlet i nr. 1 

bokstav b). 

3. Beløpet som skal trekkes fra i henhold til nr. 1, skal 

fordeles på alle ren kjernekapital-instrumenter som innehas. 

Institusjonene skal beregne beløpet for hvert ren kjernekapital-

instrument som trekkes fra i henhold til nr. 1, ved å multiplisere 

beløpet omhandlet i bokstav a) i dette nummer med andelen 

omhandlet i bokstav b) i dette nummer: 

a) Verdien av beholdninger som skal trekkes fra i henhold til 

nr. 1. 

b) Andelen av institusjonens samlede direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i 

foretak i finanssektoren som institusjonen ikke har 

betydelige investeringer i, og som utgjøres av de enkelte ren 

kjernekapital-instrumentene som innehas. 

4. Verdien av beholdningene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 

bokstav h), som er lik eller mindre enn 10 % av institusjonens 

ren kjernekapital-poster etter anvendelse av bestemmelsene i  

nr. 1 bokstav a) i)–iii), skal ikke trekkes fra og skal tildeles 

gjeldende risikovekt i samsvar med tredje del avdeling II 

kapittel 2 eller 3 og kravene i tredje del avdeling IV, alt etter 

hva som er relevant. 

5. Institusjonene skal beregne beløpet for hvert ren kjerne-

kapital-instrument som risikovektes i henhold til nr. 4, ved å 

multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette nummer med 

beløpet omhandlet i bokstav b) i dette nummer: 

a) Beholdningene som skal risikovektes i henhold til nr. 4. 

b) Den andelen som følger av beregningen i nr. 3 bokstav b).  
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Artikkel 47 

Fradrag av beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter 

når en institusjon har betydelige investeringer i et foretak i 

finanssektoren 

Ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1 bokstav i) skal beløpet 

som skal trekkes fra for ren kjernekapital-poster, ikke omfatte 

tegningsgarantiposisjoner som innehas i høyst fem virkedager, 

og som skal beregnes i samsvar med artikkel 44 og 45 og 

underavsnitt 2. 

Un derav sn it t  2  

Un n ta k  f ra  o g  a l t e rn a t i ve r t i l  f ra dra g  fo r re n  

k je rn e k a pi ta l -po s te r  

Artikkel 48 

Terskelverdier for unntak fra fradrag for ren 

kjernekapital-poster 

1. Når det gjelder fradragene som kreves i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 bokstav c) og i), kreves det ikke at insti-

tusjonene trekker fra beløpene for poster omhandlet i bokstav a) 

og b) i dette nummer, som samlet utgjør høyst terskelverdien 

angitt i nr. 2: 

a) Eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, og som 

samlet utgjør høyst 10 % av institusjonens ren kjerne-

kapital-poster beregnet ved anvendelse av følgende: 

i. Artikkel 32–35. 

ii. Artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–h), bokstav k) ii)–v) og 

bokstav l), unntatt eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes 

midlertidige forskjeller. 

b) Dersom en institusjon har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren: institusjonens direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av disse foretakenes ren kjerne-

kapital-instrumenter, som samlet utgjør høyst 10 % av 

institusjonens ren kjernekapital-poster beregnet ved 

anvendelse av følgende: 

i. Artikkel 32–35. 

ii. Artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–h), bokstav k) ii)–v) og 

bokstav l), unntatt eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes 

midlertidige forskjeller. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal terskelverdien være lik 

beløpet omhandlet i bokstav a) i dette nummer multiplisert med 

prosentdelen angitt i bokstav b) i dette nummer: 

a) Restbeløpet for ren kjernekapital-poster ved anvendelse av 

justeringene og fradragene i artikkel 32–36 i fullt omfang, 

og uten anvendelse av terskelverdiene for unntak som er 

fastsatt i denne artikkel. 

b) 17,65 %. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 skal en institusjon fastslå den 

andelen av eiendeler ved utsatt skatt i de samlede postene som 

ikke skal trekkes fra, ved å dividere beløpet omhandlet i 

bokstav a) i dette nummer med beløpet omhandlet i bokstav b) i 

dette nummer: 

a) Andelen av eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, 

og som samlet utgjør høyst 10 % av institusjonens ren 

kjernekapital-poster. 

b) Summen av følgende: 

i. Beløpet omhandlet i bokstav a). 

ii. Verdien av institusjonens direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av ansvarlig kapital-

instrumenter i foretak i finanssektoren som insti-

tusjonen har betydelige investeringer i, og som samlet 

utgjør høyst 10 % av institusjonens ren kjernekapital-

poster. 

De betydelige investeringenes andel av de samlede postene, 

som ikke skal trekkes fra, er lik 1 minus andelen omhandlet i 

første ledd. 

4. Beløp for poster som ikke trekkes fra i henhold til nr. 1, 

skal risikovektes med 250 %.  
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Artikkel 49 

Krav til fradrag ved anvendelse av konsolidering, utvidet 

tilsyn eller institusjonelle beskyttelsesordninger 

1. Dersom vedkommende myndigheter krever eller tillater at 

institusjoner anvender metode 1, 2 eller 3 i vedlegg I til direktiv 

2002/87/EF ved beregning av ansvarlig kapital på individuelt, 

delkonsolidert eller konsolidert grunnlag, kan vedkommende 

myndigheter tillate at institusjonene ikke trekker fra behold-

ninger av ansvarlig kapital-instrumenter i et foretak i 

finanssektoren som morinstitusjonen, det finansielle 

morholdingselskapet eller det blandede finansielle 

morholdingselskapet eller institusjonen har betydelige 

investeringer i, forutsatt at vilkårene i bokstav a)–e) i dette 

nummer er oppfylt: 

a) Foretaket i finanssektoren er et forsikringsforetak, et 

gjenforsikringsforetak eller et forsikringsholdingselskap. 

b) Dette forsikringsforetaket, gjenforsikringsforetaket eller 

forsikringsholdingselskapet er omfattet av samme utvidede 

tilsyn i henhold til direktiv 2002/87/EF som morinsti-

tusjonen, det finansielle morholdingselskapet eller det 

blandede finansielle morholdingselskapet eller institusjonen 

som har beholdningen. 

c) Institusjonen har på forhånd innhentet vedkommende 

myndigheters tillatelse. 

d) Vedkommende myndigheter forsikrer seg før de gir 

tillatelsen omhandlet i bokstav c), og deretter kontinuerlig, 

om at omfanget av integrert ledelse, risikostyring og intern 

kontroll er tilstrekkelig når det gjelder foretakene som vil 

være omfattet av konsolideringen etter metode 1, 2 eller 3. 

e) Beholdningene i foretaket tilhører et av følgende: 

i. Morkredittinstitusjonen. 

ii.  Det finansielle morholdingselskapet. 

iii.  Det blandede finansielle morholdingselskapet. 

iv. Institusjonen. 

v. Et datterforetak av et av foretakene omhandlet i punkt 

i)–iv) som er omfattet av konsolideringen i henhold til 

første del avdeling II kapittel 2. 

Den valgte metoden skal anvendes konsekvent over tid. 

2. Ved beregning av ansvarlig kapital på individuelt og 

delkonsolidert grunnlag skal institusjoner som er omfattet av 

tilsyn på konsolidert grunnlag i samsvar med første del 

avdeling II kapittel 2, ikke trekke fra beholdninger av ansvarlig 

kapital-instrumenter utstedt av foretak i finanssektoren som er 

omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, med mindre 

vedkommende myndigheter fastslår at disse fradragene er 

nødvendige i særlige tilfeller, særlig med sikte på strukturell 

atskillelse av bankvirksomhet og krisehåndteringsplanlegging. 

Anvendelse av framgangsmåten omhandlet i første ledd skal 

ikke medføre uforholdsmessige negative virkninger for hele 

eller deler av finanssystemet i andre medlemsstater eller i 

Unionen som helhet ved å utgjøre eller skape en hindring for 

det indre markeds virkemåte. 

3. Vedkommende myndigheter kan ved beregning av 

ansvarlig kapital på individuelt eller delkonsolidert grunnlag 

tillate at institusjoner ikke trekker fra beholdninger av ansvarlig 

kapital-instrumenter i følgende tilfeller: 

a) Dersom en institusjon har en eierandel i en annen 

institusjon, og vilkårene i i)–v) er oppfylt: 

i. Institusjonene er omfattet av samme institusjonelle 

beskyttelsesordning som omhandlet i artikkel 113 nr. 7. 

ii. Vedkommende myndighet har gitt tillatelsen omhandlet 

i artikkel 113 nr. 7. 

iii. Vilkårene i nr. 113 nr. 7 er oppfylt. 

iv. Det utarbeides innenfor rammen av den institusjonelle 

beskyttelsesordningen en konsolidert balanse som 

omhandlet i artikkel 113 nr. 7 bokstav e), eller, dersom 

det ikke kreves utarbeiding av konsoliderte regnskaper, 

en utvidet samlet beregning som tilfredsstiller ved-

kommende myndigheter og er likeverdig med 

bestemmelsene i direktiv 86/635/EØF, som omfatter 

visse tilpasninger av bestemmelsene om konsoliderte 

regnskaper for grupper av kredittinstitusjoner i direktiv 

83/349/EØF eller i forordning (EF) nr. 1606/2002. En 

ekstern revisor skal bekrefte at denne utvidede samlede 

beregningen er likeverdig, og vedkommende skal særlig 

sikre at innregning av elementer i den ansvarlige 

kapitalen mer enn en gang, samt enhver utilbørlig 

etablering av ansvarlig kapital mellom deltakerne i den 

institusjonelle beskyttelsesordningen, ikke tas med i 

beregningen. Den konsoliderte balansen eller den 

utvidede samlede beregningen skal rapporteres til 

vedkommende myndigheter minst like ofte som 

hyppigheten fastsatt i artikkel 99.  
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v. De institusjonene som inngår i en institusjonell 

beskyttelsesordning, oppfyller sammen på konsolidert 

eller utvidet samlet nivå kravene som er fastsatt i 

artikkel 92, og rapporterer om oppfyllelsen av disse 

kravene i samsvar med artikkel 99. I en institusjonell 

beskyttelsesordning kreves ikke fradrag for interesser 

eid av medlemmer av samvirkeforetak eller rettssub-

jekter som ikke inngår i den institusjonelle beskyttel-

sesordningen, forutsatt at innregning av elementer i den 

ansvarlige kapitalen mer enn en gang, samt enhver 

utilbørlig etablering av ansvarlig kapital mellom 

deltakerne i den institusjonelle beskyttelsesordningen 

og mindretallsaksjeeieren, når det gjelder en institusjon, 

er utelukket. 

b) Dersom en regional kredittinstitusjon har en beholdning i 

sin sentrale eller en annen regional kredittinstitusjon, og 

vilkårene i bokstav a) i)–v) er oppfylt. 

4. De beholdningene som ikke er fratrukket i samsvar med 

nr. 1, 2 eller 3, skal anses som eksponeringer og risikovektes i 

samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, alt etter 

hva som er relevant. 

5. Dersom en institusjon anvender metode 1, 2 eller 3 i 

vedlegg I til direktiv 2002/87/EF, skal institusjonen opplyse om 

det finansielle konglomeratets krav om ytterligere ansvarlig 

kapital og dets kapitaldekning beregnet i samsvar med artikkel 

6 i og vedlegg I til nevnte direktiv. 

6. EBA, EIOPA og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA), 

som er opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010 av 24. november 2010(1), skal gjennom 

Felleskomiteen utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for med sikte på anvendelsen av denne artikkel å 

angi vilkårene for anvendelse av beregningsmetodene i del II i 

vedlegg I til direktiv 2002/87/EF når det gjelder alternativene til 

fradrag som omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. 

EBA, EIOPA og ESMA skal framlegge disse utkastene til 

tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

Avsnit t  4  

Re n kje rne kapi tal  

Artikkel 50 

Ren kjernekapital 

En institusjons rene kjernekapital skal bestå av ren kjerne-

kapital-poster etter justeringene som kreves i henhold til 

artikkel 32–35, fradragene i artikkel 36 og unntakene og 

alternativene i artikkel 48, 49 og 79. 

KAPITTEL 3 

Annen godkjent kjernekapital  

Avsnit t  1  

Andre  godkje nte  kje rne kapi tal poste r og -

i nstrume nte r 

Artikkel 51 

Andre godkjente kjernekapitalposter 

Andre godkjente kjernekapitalposter skal bestå av følgende: 

a) Kapitalinstrumenter, forutsatt at vilkårene i artikkel 52 nr. 1 

er oppfylt. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav a). 

Instrumenter omhandlet i bokstav a) skal ikke anses som ren 

kjernekapital-poster eller tilleggskapitalposter. 

Artikkel 52 

Andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

1. Kapitalinstrumenter skal anses som andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter bare dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Instrumentene er utstedt og innbetalt. 

b) Ingen av følgende har kjøpt instrumentene: 

i. Institusjonen eller dens datterforetak. 

ii. Et foretak der institusjonen har en deltakerinteresse i 

form av eierskap, enten direkte eller gjennom kontroll 

av minst 20 % av dette foretakets stemmeretter eller 

kapital. 

c) Kjøpet av instrumentene er ikke direkte eller indirekte 

finansiert av institusjonen. 

d) Instrumentene er etterstilt tilleggskapitalinstrumenter ved 

insolvens i institusjonen.  
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e) Ingen av følgende har stilt sikkerhet for instrumentene eller 

en garanti for som forbedrer fordringenes prioritet: 

i. Institusjonen eller dens datterforetak. 

ii.  Morforetaket for institusjonen eller dets datterforetak. 

iii.  Det finansielle morholdingselskapet eller dets 

datterforetak. 

iv. Det blandede holdingselskapet eller dets datterforetak. 

v. Det blandede finansielle holdingselskapet eller dets 

datterforetak. 

vi. Ethvert foretak som har nære forbindelser til foretak 

omhandlet i punkt i)–v). 

f) Instrumentene er ikke omfattet av avtalefestede ordninger 

eller andre ordninger som forbedrer fordringenes prioritet 

ved insolvens eller avvikling. 

g) Instrumentene er evigvarende, og bestemmelsene som 

gjelder for dem, omfatter ikke noe incitament for insti-

tusjonen til å innløse dem. 

h) Dersom bestemmelsene som gjelder for instrumentene, 

inneholder en eller flere kjøpsopsjoner, er det utelukkende 

utstederen som kan treffe beslutning om kjøp. 

i) Instrumentene kan innløses ved benyttelse av innløs-

ningsrett, innfris eller gjenkjøpes bare dersom vilkårene i 

artikkel 77 er oppfylt, og tidligst fem år etter utstedelses-

datoen, unntatt i tilfeller der vilkårene i artikkel 78 nr. 4 er 

oppfylt. 

j) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene, angir verken 

uttrykkelig eller underforstått at instrumentene vil eller kan 

bli innløst ved benyttelse av innløsningsrett, innfridd eller 

gjenkjøpt, og institusjonen gir ikke på annen måte slike 

opplysninger, unntatt i følgende tilfeller: 

i. Institusjonens avvikling. 

ii. Skjønnsmessige gjenkjøp av instrumentene eller annen 

skjønnsmessig måte å redusere annen godkjent 

kjernekapital på, dersom institusjonen har fått ved-

kommende myndigheters forhåndstillatelse i samsvar 

med artikkel 77. 

k) Institusjonen angir verken uttrykkelig eller underforstått at 

vedkommende myndighet vil godkjenne innløsning ved 

benyttelse av innløsningsrett, innfrielse eller gjenkjøp av 

instrumentene. 

l) Utdelingene fra instrumentene oppfyller følgende vilkår: 

i. De utbetales fra midler til utdeling. 

ii.  Størrelsen på utdelingene fra instrumentene vil ikke bli 

endret på grunnlag av institusjonens eller dens 

morforetaks kredittverdighet. 

iii.  Bestemmelsene som gjelder for instrumentene, gir 

institusjonen full rett til når som helst å annullere 

utdelingene for instrumentene for en ubegrenset 

periode og på et ikke-kumulativt grunnlag, og insti-

tusjonen kan anvende slike annullerte utbetalinger uten 

begrensning til å innfri sine forpliktelser når de 

forfaller. 

iv. Annullering av utdelinger anses ikke som mislighold 

fra institusjonens side. 

v. Annullering av utdelinger pålegger ikke institusjonen 

begrensninger. 

m) Instrumentene bidrar ikke til en beslutning om at en 

institusjons forpliktelser overstiger dens eiendeler, dersom 

en slik beslutning er en insolvensprøving i henhold til 

nasjonal lovgivning. 

n) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene, krever at 

instrumentenes hovedstol ved en utløsende hendelse skal 

nedskrives permanent eller midlertidig, eller at 

instrumentene skal konverteres til ren kjernekapital-

instrumenter. 

o) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene, inneholder 

ikke noe som er til hinder for en rekapitalisering av 

institusjonen. 

p) Dersom instrumentene ikke er utstedt direkte av en 

institusjon, skal begge følgende vilkår være oppfylt: 

i. Instrumentene er utstedt av et foretak som inngår i 

konsolideringen i henhold til første del avdeling II 

kapittel 2. 

ii. Det innbetalte beløpet for instrumentene er umiddelbart 

tilgjengelig for institusjonen uten begrensning og i en 

form som oppfyller vilkårene i dette nummer.  
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Vilkåret fastsatt i første ledd bokstav d) skal anses som oppfylt 

selv om instrumentene inngår i annen godkjent kjernekapital 

eller tilleggskapital i henhold til artikkel 484 nr. 3, forutsatt at 

de har samme prioritet. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Formen og arten av incitamenter til innfrielse. 

b) Arten av en eventuell oppskrivning av et annet godkjent 

kjernekapitalinstruments hovedstol etter en midlertidig 

nedskrivning. 

c) Framgangsmåtene og tidspunktet for å 

i. fastslå at den utløsende hendelsen har inntruffet, 

ii. oppskrive et annet godkjent kjernekapitalinstruments 

hovedstol etter en midlertidig nedskrivning. 

d) Egenskaper ved instrumentene, som kan være til hinder for 

rekapitalisering av institusjonen. 

e) Anvendelse av spesialforetak for utstedelse av ansvarlig 

kapital-instrumenter. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 53 

Begrensning av annullering av utdelinger for andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter og egenskaper som 

kan være til hinder for rekapitalisering av institusjonen 

Ved anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 bokstav l) v) og bokstav o) 

skal bestemmelsene som gjelder for andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter, særlig ikke omfatte følgende: 

a) Et krav om at utdelinger for instrumentene skal foretas når 

en utdeling foretas for et instrument utstedt av institusjonen, 

med samme eller lavere prioritet enn et annet godkjent 

kjernekapitalinstrument, herunder et ren kjernekapital-

instrument. 

b) Et krav om at utbetaling av utdelinger for ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

eller tilleggskapitalinstrumenter skal annulleres, når det 

ikke foretas utdelinger for disse andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumentene. 

c) En forpliktelse til å erstatte utbetaling av renter eller utbytte 

med en annen form for utbetaling. Institusjonen skal ellers 

ikke være omfattet av en slik forpliktelse. 

Artikkel 54 

Nedskrivning eller konvertering av andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter 

1. Ved anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 bokstav n) får 

følgende bestemmelser anvendelse på andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter: 

a) En utløsende hendelse inntreffer når institusjonens ren 

kjernekapital-dekning som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 

bokstav a) er lavere enn et av følgende: 

i. 5,125 %. 

ii. Et nivå høyere enn 5,125 % når det fastsettes av 

institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som 

gjelder for instrumentet. 

b) Institusjonene kan i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet, angi en eller flere utløsende hendelser i tillegg 

til den som er omhandlet i bokstav a). 

c) Dersom instrumentene i henhold til bestemmelsene som 

gjelder for dem, skal konverteres til ren kjernekapital-

instrumenter dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal 

bestemmelsene nærmere angi ett av følgende: 

i. Konverteringskursen og en grenseverdi for beløpet som 

kan konverteres. 

ii Et intervall som instrumentene vil bli konvertert til ren 

kjernekapital-instrumenter innenfor. 

d) Dersom instrumentenes hovedstol i henhold til 

bestemmelsene som gjelder for instrumentene, skal 

nedskrives dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal 

nedskrivningen redusere alle følgende beløp: 

i. Instrumentinnehaverens fordring ved institusjonens 

insolvens eller avvikling. 

ii. Beløpet som skal utbetales dersom instrumentet 

innløses ved benyttelse av innløsningsrett eller innfris. 

iii. Utdelingene for instrumentet.  
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2. Nedskrivning eller konvertering av et annet godkjent 

kjernekapitalinstrument skal i henhold til gjeldende regnskaps-

regelverk generere poster som anses som ren kjernekapital-

poster. 

3. Verdien av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

som anerkjennes som andre godkjente kjernekapitalposter, er 

begrenset til minsteverdien av ren kjernekapital-poster som 

ville bli generert dersom hovedstolen av de andre godkjente 

kjernekapitalinstrumentene ble nedskrevet fullt ut eller 

konvertert til ren kjernekapital-instrumenter. 

4. Den samlede verdien av andre godkjente kjernekapital-

instrumenter som skal nedskrives eller konverteres dersom en 

utløsende hendelse inntreffer, skal ikke være mindre enn det 

laveste av følgende beløp: 

a) Beløpet som kreves for å gjenopprette institusjonens ren 

kjernekapital-dekning til 5,125 %. 

b) Hele hovedstolen for instrumentet. 

5. Når en utløsende hendelse inntreffer, skal institusjonene 

gjøre følgende: 

a) Umiddelbart underrette vedkommende myndigheter. 

b) Underrette innehaverne av de andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumentene. 

c) Umiddelbart eller senest innen én måned nedskrive 

instrumentenes hovedstol eller konvertere instrumentene til 

ren kjernekapital-instrumenter i samsvar med kravet i denne 

artikkel. 

6. En institusjon som utsteder andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres 

til ren kjernekapital-instrumenter, skal til enhver tid sikre at det 

er godkjent tilstrekkelig aksjekapital for konverteringen av alle 

slike konvertible andre godkjente kjernekapitalinstrumenter til 

aksjer, dersom en utløsende hendelse inntreffer. Alle 

nødvendige tillatelser skal være innhentet på datoen for 

utstedelsen av de nevnte konvertible andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumentene. Institusjonen skal til enhver tid ha 

nødvendig forhåndstillatelse til å utstede ren kjernekapital-

instrumentene som de andre godkjente kjernekapital-

instrumentene vil bli konvertert til dersom en utløsende 

hendelse inntreffer. 

7. En institusjon som utsteder andre godkjente kjernekapital-

instrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres til ren 

kjernekapital-instrumenter, skal sikre at det ikke finnes noen 

prosedyremessige hindringer for denne konverteringen i dens 

stiftelsesdokument eller vedtekter eller avtalefestede ordninger. 

Artikkel 55 

Følger av at vilkårene for andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter ikke lenger er oppfylt 

Følgende bestemmelser får anvendelse når vilkårene for andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter i artikkel 52 nr. 1 ikke 

lenger er oppfylt: 

a) Instrumentet skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som et annet godkjent kjernekapitalinstrument. 

b) Den delen av overkursen ved emisjon som gjelder dette 

instrumentet, skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som en annen godkjent kjernekapitalpost. 

Avsnit t  2  

Fradrag fra andre  godkje nte  

kje rne kapi tal poste r  

Artikkel 56 

Fradrag fra andre godkjente kjernekapitalposter 

Institusjonene skal trekke følgende fra andre godkjente kjerne-

kapitalposter: 

a) En institusjons direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av egne andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, herunder 

egne andre godkjente kjernekapitalinstrumenter som en 

institusjon kan være forpliktet til å kjøpe i henhold til 

eksisterende avtaleforpliktelser. 

b) Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter i foretak i finans-

sektoren, når disse foretakene har en gjensidig beholdning i 

institusjonen som vedkommende myndigheter mener er 

inngått for kunstig å øke institusjonens ansvarlige kapital. 

c) Gjeldende beløp for direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

i foretak i finanssektoren, fastsatt i henhold til artikkel 60, 

dersom institusjonen ikke har betydelige investeringer i 

disse foretakene. 

d) Institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter i foretak i 

finanssektoren, dersom institusjonen har betydelige investe-

ringer i disse foretakene, unntatt tegningsgarantiposisjoner 

som innehas i høyst fem virkedager. 

e) Summen av postene som i henhold til artikkel 66 skal 

trekkes fra i tilleggskapitalposter som overstiger insti-

tusjonens tilleggskapitalposter.  
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f) Enhver form for skatt på andre godkjente kjerne-

kapitalposter som kan forutses på beregningstidspunktet, 

unntatt når institusjonen på egnet måte justerer beløpet for 

andre godkjente kjernekapitalposter i den grad skatten 

reduserer det øvre beløpet som kan benyttes for disse 

postenes dekning av risikoer eller tap. 

Artikkel 57 

Fradrag av beholdninger av andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter 

Ved anvendelsen av artikkel 56 bokstav a) skal institusjonene 

beregne beholdninger av egne andre godkjente kjernekapital-

instrumenter på grunnlag av lange bruttoposisjoner, med 

følgende unntak: 

a) Institusjonene kan beregne verdien av beholdningene av 

egne andre godkjente kjernekapitalinstrumenter på grunnlag 

av lange nettoposisjoner, forutsatt at begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

i. De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende eksponering, og de korte posisjonene innebæ-

rer ikke motpartsrisiko. 

ii Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) Institusjonene skal fastsette beløpet som skal trekkes fra for 

direkte, indirekte eller syntetiske beholdninger av indeks-

instrumenter, ved å beregne den underliggende ekspo-

neringen for egne andre godkjente kjernekapital-

instrumenter i disse indeksene. 

c) Institusjonene kan motregne lange bruttoposisjoner i egne 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter som oppstår i 

forbindelse med eierandeler i indeksinstrumenter, mot korte 

posisjoner i egne andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

som oppstår i forbindelse med korte posisjoner i de 

underliggende indeksene, herunder når disse korte posisjo-

nene innebærer motpartsrisiko, forutsatt at begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

i. De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende indeks. 

ii. Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

Artikkel 58 

Fradrag av beholdninger av andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren når en 

institusjon har en gjensidig beholdning for kunstig å øke 

den ansvarlige kapitalen 

Institusjonene skal foreta fradragene som kreves i henhold til 

artikkel 56 bokstav b)–d), i samsvar med følgende bestemmel-

ser: 

a) Beholdninger av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

skal beregnes på grunnlag av lange bruttoposisjoner. 

b) Øvrige kapitalgruppe 1-poster i forsikringsforetak skal 

anses som beholdninger av andre godkjente kjernekapital-

instrumenter i forbindelse med fradrag. 

Artikkel 59 

Fradrag av beholdninger av andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren 

Institusjonene skal foreta fradragene som kreves i artikkel 56 

bokstav c) og d), i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) De kan beregne direkte, indirekte og syntetiske behold-

ninger av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter i 

foretakene i finanssektoren på grunnlag av lange netto-

posisjoner i samme underliggende eksponering, forutsatt at 

begge følgende vilkår er oppfylt: 

i. Den korte posisjonens løpetid sammenfaller med den 

lange posisjonens løpetid eller har en gjenværende 

løpetid på minst ett år. 

ii. Både den lange og den korte posisjonen inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) De skal fastsette verdien som skal trekkes fra for direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av indeksinstrumenter, 

ved å beregne den underliggende eksponeringen for kapital-

instrumentene i foretakene i finanssektoren i disse 

indeksene. 

Artikkel 60 

Fradrag av beholdninger av andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter når en institusjon ikke har 

betydelige investeringer i et foretak i finanssektoren 

1. Ved anvendelsen av artikkel 56 bokstav c) skal insti-

tusjonene beregne det relevante beløpet som skal trekkes fra, 

ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette 

nummer med den faktoren som følger av beregningen omhand-

let i bokstav b) i dette nummer: 

a) Det samlede beløpet med hvilket institusjonens direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og 

tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren som 

institusjonen ikke har betydelige investeringer i, overstiger 

10 % av institusjonens ren kjernekapital-poster, beregnet 

ved anvendelse av følgende: 

i. Artikkel 32–35.  
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ii.  Artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–g), bokstav k) ii)–v) og 

bokstav l), unntatt eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes 

midlertidige forskjeller. 

iii.  Artikkel 44 og 45. 

b) Institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter i foretak i 

finanssektoren som institusjonen ikke har betydelige 

investeringer i, dividert med den samlede verdien av alle 

institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i disse 

foretakene. 

2. Institusjonene skal ikke ta med tegningsgarantiposisjoner 

som innehas i høyst fem virkedager, i beløpet omhandlet i nr. 1 

bokstav a) og ved beregningen av faktoren omhandlet i nr. 1 

bokstav b). 

3. Beløpet som skal trekkes fra i henhold til nr. 1, skal 

fordeles på alle de andre godkjente kjernekapitalinstrumentene 

som innehas. Institusjonene skal beregne beløpet for hvert av de 

andre godkjente kjernekapitalinstrumentene som trekkes fra i 

henhold til nr. 1, ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav 

a) i dette nummer med andelen omhandlet i bokstav b) i dette 

nummer: 

a) Verdien av beholdninger som skal trekkes fra i henhold til 

nr. 1. 

b) Andelen av institusjonens samlede direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av andre godkjente kjernekapital-

instrumenter i foretak i finanssektoren som institusjonen 

ikke har betydelige investeringer i, og som utgjøres av de 

enkelte andre godkjente kjernekapitalinstrumentene som 

innehas. 

4. Verdien av beholdningene omhandlet i artikkel 56 bokstav 

c), som er lik eller mindre enn 10 % av institusjonens ren 

kjernekapital-poster etter anvendelse av bestemmelsene i nr. 1 

bokstav a) i)–iii), skal ikke trekkes fra og skal tildeles gjeldende 

risikovekt i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3 

eller kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant. 

5. Institusjonene skal beregne beløpet for hvert av de andre 

godkjente kjernekapitalinstrumentene som risikovektes i 

henhold til nr. 4, ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav 

a) i dette nummer med beløpet omhandlet i bokstav b) i dette 

nummer: 

a) Beholdningene som skal risikovektes i henhold til nr. 4. 

b) Den andelen som følger av beregningen i nr. 3 bokstav b). 

Avsnit t  3  

Anne n godkje nt kje rne kapi tal  

Artikkel 61 

Annen godkjent kjernekapital 

En institusjons annen godkjente kjernekapital skal bestå av 

andre godkjente kjernekapitalposter etter fradrag av postene 

omhandlet i artikkel 56 og ved anvendelse av artikkel 79. 

KAPITTEL 4 

Tilleggskapital 

Avsnitt 1 

Ti l l e ggskapi tal poste r og -i nstrume nte r 

Artikkel 62 

Tilleggskapitalposter 

Tilleggskapitalpostene skal bestå av følgende: 

a) Kapitalinstrumenter og etterstilte lån, dersom vilkårene i 

artikkel 63 er oppfylt. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

nevnt i bokstav a). 

c) For institusjoner som beregner risikovektede ekspo-

neringsbeløp i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2, 

generelle kredittrisikojusteringer, før innregning av skatte-

effekten, på opptil 1,25 % av de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene beregnet i henhold til tredje del avdeling II 

kapittel 2. 

d) For institusjoner som beregner risikovektede ekspo-

neringsbeløp i henhold til tredje del avdeling II kapittel 3, de 

positive beløpene, før innregning av skatteeffekten, som 

følger av beregningen i henhold til artikkel 158 og 159, på 

opptil 0,6 % av de risikovektede eksponeringsbeløpene 

beregnet i henhold til tredje del avdeling II kapittel 3.  
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Postene angitt i bokstav a) skal ikke anses som ren kjerne-

kapital-poster eller andre godkjente kjernekapitalposter. 

Artikkel 63 

Tilleggskapitalinstrumenter 

Kapitalinstrumenter og etterstilte lån skal anses som 

tilleggskapitalinstrumenter dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Instrumentene er utstedt eller de etterstilte lånene er tatt  

opp, alt etter hva som er relevant, og fullt innbetalt. 

b) Ingen av følgende har kjøpt instrumentene eller gitt de 

etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant: 

i. Institusjonen eller dens datterforetak. 

ii. Et foretak der institusjonen har en deltakerinteresse i 

form av eierskap, enten direkte eller gjennom kontroll 

av minst 20 % av dette foretakets stemmeretter eller 

kapital. 

c) Kjøpet av instrumentene eller utstedelsen av de etterstilte 

lånene, alt etter hva som er relevant, er ikke direkte eller 

indirekte finansiert av institusjonen. 

d) Fordringen på instrumentenes hovedstol i henhold til 

bestemmelsene som gjelder for instrumentene, eller 

fordringen på de etterstilte lånenes hovedstol i henhold til 

bestemmelsene som gjelder for de etterstilte lånene, alt etter 

hva som er relevant, er etterstilt alle ikke-etterstilte 

fordringer. 

e) Ingen av følgende har stilt sikkerhet for instrumentene eller 

de etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant, eller 

underlagt dem en garanti som forbedrer fordringens 

prioritet: 

i. Institusjonen eller dens datterforetak. 

ii.  Morforetaket for institusjonen eller dets datterforetak. 

iii.  Det finansielle morholdingselskapet eller dets datter-

foretak. 

iv. Det blandede holdingselskapet eller dets datterforetak. 

v. Det blandede finansielle holdingselskapet eller dets 

datterforetak. 

vi. Ethvert foretak som har nære forbindelser til foretak 

omhandlet i punkt i)–v). 

f) Instrumentene eller de etterstilte lånene, alt etter hva som er 

relevant, er ikke omfattet av ordninger som på annen 

måte forbedrer fordringens eller de etterstilte lånenes 

prioritet. 

g) Instrumentene eller de etterstilte lånene, alt etter hva som er 

relevant, har en opprinnelig løpetid på minst fem år. 

h) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene eller de 

etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant, inneholder 

ingen incitamenter for institusjonen til å innløse eller 

tilbakebetale deres hovedstol, alt etter hva som er relevant, 

før forfall. 

i) Dersom instrumentene eller de etterstilte lånene, alt etter 

hva som er relevant, omfatter en eller flere kjøpsopsjoner 

eller opsjoner på tilbakebetaling før forfall, kan opsjonene 

utnyttes bare etter utstederens eller debitorens valg, alt etter 

hva som er relevant. 

j) Instrumentene eller de etterstilte lånene, alt etter hva som er 

relevant, kan kreves innløst ved benyttelse av innløs-

ningsrett, innfris, gjenkjøpes eller tilbakebetales før forfall 

bare dersom vilkårene i artikkel 77 er oppfylt, og først fem 

år etter datoen for utstedelse eller opptak, alt etter hva som 

er relevant, unntatt når vilkårene i artikkel 78 nr. 4 er 

oppfylt. 

k) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene eller de 

etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant, angir verken 

uttrykkelig eller underforstått at instrumentene eller de 

etterstilte lånene vil eller kan bli innløst ved benyttelse av 

innløsningsrett, innfridd, gjenkjøpt eller tilbakebetalt før 

forfall, alt etter hva som er relevant, av institusjonen på 

annen måte enn i forbindelse med institusjonens insolvens 

eller avvikling, og institusjonen ikke på annen måte gir 

slike opplysninger. 

l) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene eller de 

etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant, gir ikke 

innehaveren eller eventuelt långiveren rett til å framskynde 

den planlagte betalingen av renter og hovedstol, unntatt ved 

institusjonens insolvens eller avvikling. 

m) Størrelsen på forfalte renter eller utbytte på instrumentene 

eller de etterstilte lånene, alt etter hva som er relevant, vil 

ikke bli endret på grunnlag av institusjonens eller dens 

morforetaks kredittverdighet. 

n) Dersom instrumentene ikke er utstedt direkte av en 

institusjon, eller dersom de etterstilte lånene ikke er tatt opp 

direkte av en institusjon, alt etter hva som er relevant, er 

begge følgende vilkår oppfylt: 

i. Instrumentene er utstedt eller de etterstilte lånene er tatt 

opp, alt etter hva som er relevant, av et foretak som 

inngår i konsolideringen i henhold til første del 

avdeling II kapittel 2.  
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ii. Det innbetalte beløpet for instrumentene er umiddelbart 

tilgjengelig for institusjonen uten begrensning, i en 

form som oppfyller vilkårene i dette nummer. 

Artikkel 64 

Redusert innregning av tilleggskapitalinstrumenter 

I hvilket omfang tilleggskapitalinstrumenter kan anses som 

tilleggskapitalposter i løpet av de siste fem årene av instrumen-

tenes løpetid, beregnes ved å multiplisere resultatet som følger av 

beregningen i bokstav a), med antallet omhandlet i bokstav b): 

a) Det nominelle beløpet for instrumentene eller de etterstilte 

lånene på den første dagen i den siste femårsperioden av den 

avtalefestede løpetiden, dividert med antall kalenderdager i 

denne perioden. 

b) De gjenværende kalenderdagene i den avtalefestede 

løpetiden for instrumentene eller de etterstilte lånene. 

Artikkel 65 

Følger av at vilkårene for tilleggskapitalinstrumenter ikke 

lenger er oppfylt 

Når vilkårene for et tilleggskapitalinstrument, som omhandlet i 

artikkel 63, ikke lenger er oppfylt, får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a) Instrumentet skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som et tilleggskapitalinstrument. 

b) Den delen av overkursen ved emisjon som gjelder dette 

instrumentet, skal med umiddelbar virkning ikke lenger 

anses som tilleggskapitalposter. 

Avsnit t  2  

Fradrag fra ti l l e ggskapi tal poste r  

Artikkel 66 

Fradrag fra tilleggskapitalposter 

Følgende skal trekkes fra tilleggskapitalposter: 

a) En institusjons direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av egne tilleggskapitalinstrumenter, herunder egne til-

leggskapitalinstrumenter som en institusjon kan være 

forpliktet til å kjøpe i henhold til eksisterende avtalefor-

pliktelser. 

b) Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av til-

leggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren, når disse 

foretakene har gjensidige beholdninger i institusjonen som 

vedkommende myndigheter mener er inngått for kunstig å 

øke institusjonens ansvarlige kapital. 

c) Gjeldende beløp for direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i foretak i 

finanssektoren, fastsatt i henhold til artikkel 70, dersom 

institusjonen ikke har en betydelig investering i disse 

foretakene. 

d) Institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren, 

dersom institusjonen har en betydelig investering i disse 

foretakene, unntatt tegningsgarantiposisjoner som innehas i 

høyst fem virkedager. 

Artikkel 67 

Fradrag for beholdninger av egne 

tilleggskapitalinstrumenter 

Ved anvendelsen av artikkel 66 bokstav a) skal institusjonene 

beregne beholdninger på grunnlag av lange bruttoposisjoner, 

med følgende unntak: 

a) Institusjonene kan beregne verdien av beholdningene på 

grunnlag av lange nettoposisjoner, forutsatt at begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

i. De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende eksponering, og de korte posisjonene innebæ-

rer ikke motpartsrisiko. 

ii. Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) Institusjonene skal fastsette verdien som skal trekkes fra for 

direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av indeks-

instrumenter, ved å beregne den underliggende ekspo-

neringen for egne tilleggskapitalinstrumenter i disse 

indeksene. 

c) Institusjonene kan motregne lange bruttoposisjoner i egne 

tilleggskapitalinstrumenter som oppstår i forbindelse med 

eierandeler i indeksinstrumenter, mot korte posisjoner i egne 

tilleggskapitalinstrumenter som oppstår i forbindelse med 

korte posisjoner i de underliggende indeksene, herunder 

også når disse korte posisjonene innebærer motpartsrisiko, 

forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

i. De lange og korte posisjonene er i samme under-

liggende indeks. 

ii. Både de lange og de korte posisjonene inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen.  
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Artikkel 68 

Fradrag for beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i 

foretak i finanssektoren når en institusjon har en gjensidig 

beholdning for kunstig å øke den ansvarlige kapitalen 

Institusjonene skal foreta fradragene som kreves i henhold til 

artikkel 66 bokstav b)–d), i samsvar med følgende 

bestemmelser: 

a) Beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter skal beregnes 

på grunnlag av lange bruttoposisjoner. 

b) Eierandeler i kapitalgruppe 2-poster i forsikringsforetak og 

kapitalgruppe 3-poster i forsikringsforetak skal anses som 

tilleggskapitalinstrumenter i forbindelse med fradrag. 

Artikkel 69 

Fradrag for beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i 

foretak i finanssektoren 

Institusjonene skal foreta fradragene som kreves i artikkel 66 

bokstav c) og d), i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) De kan beregne direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av tilleggskapitalinstrumenter i foretakene i finanssektoren 

på grunnlag av lange nettoposisjoner i samme underliggende 

eksponering, forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

i. Den korte posisjonens løpetid sammenfaller med den 

lange posisjonens løpetid eller har en gjenværende 

løpetid på minst ett år. 

ii. Både den lange og den korte posisjonen inngår enten i 

eller utenfor handelsporteføljen. 

b) De skal fastsette verdien som skal trekkes fra for direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av indeksinstrumenter, 

idet det tas hensyn til den underliggende eksponeringen for 

kapitalinstrumentene i foretakene i finanssektoren i disse 

indeksene. 

Artikkel 70 

Fradrag for tilleggskapitalinstrumenter når en institusjon 

ikke har en betydelig investering i et relevant foretak 

1. Ved anvendelsen av artikkel 66 bokstav c) skal insti-

tusjonene beregne det relevante beløpet som skal trekkes fra, 

ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette 

nummer med den faktoren som følger av beregningen 

omhandlet i bokstav b) i dette nummer: 

a) Det samlede beløpet med hvilket institusjonens direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og 

tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren som 

institusjonen ikke har betydelige investeringer i, overstiger 

10 % av institusjonens ren kjernekapital-poster, beregnet 

ved anvendelse av følgende: 

i. Artikkel 32–35. 

ii. Artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–g), bokstav k) ii)–v) og 

bokstav l), unntatt beløpet som skal trekkes fra for 

eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller. 

iii. Artikkel 44 og 45. 

b) Institusjonens direkte, indirekte og syntetiske beholdninger 

av tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren som 

institusjonen ikke har betydelige investeringer i, dividert 

med den samlede verdien av alle institusjonens direkte, 

indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og 

tilleggskapitalinstrumenter i disse foretakene. 

2. Institusjonene skal ikke ta med tegningsgarantiposisjoner 

som innehas i høyst fem virkedager, i beløpet omhandlet i nr. 1 

bokstav a) og ved beregningen av faktoren omhandlet i nr. 1 

bokstav b). 

3. Beløpet som skal trekkes fra i henhold til nr. 1, skal 

fordeles på alle tilleggskapitalinstrumenter som innehas. 

Institusjonene skal beregne det beløpet som skal trekkes fra 

hvert tilleggskapitalinstrument som trekkes fra i henhold til nr. 

1, ved å multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette 

nummer med andelen omhandlet i bokstav b) i dette nummer: 

a) Det samlede beløpet for beholdningene som skal trekkes fra 

i henhold til nr. 1. 

b) Andelen av institusjonens samlede direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i 

foretak i finanssektoren som institusjonen ikke har 

betydelige investeringer i, og som utgjøres av de enkelte 

tilleggskapitalinstrumentene som innehas. 

4. Verdien av beholdningene omhandlet i artikkel 66 nr. 1 

bokstav c), som er lik eller mindre enn 10 % av institusjonens 

ren kjernekapital-poster ved anvendelse av bestemmelsene i  

nr. 1 bokstav a) i)–iii), skal ikke trekkes fra og skal tildeles 

gjeldende risikovekt i samsvar med tredje del avdeling II 

kapittel 2 eller 3 eller kravene i tredje del avdeling IV, alt etter 

hva som er relevant.  
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5. Institusjonene skal beregne beløpet for hvert tilleggskapi-

talinstrument som risikovektes i henhold til nr. 4, ved å 

multiplisere beløpet omhandlet i bokstav a) i dette nummer med 

beløpet omhandlet i bokstav b) i dette nummer: 

a) Beholdningene som skal risikovektes i henhold til nr. 4. 

b) Den andelen som følger av beregningen i nr. 3 bokstav b). 

Avsnit t  3  

Ti l l e ggskapi tal  

Artikkel 71 

Tilleggskapital 

En institusjons tilleggskapital skal bestå av institusjonens 

tilleggskapitalposter etter fradrag av postene omhandlet i 

artikkel 66 og etter anvendelse av artikkel 79. 

KAPITTEL 5 

Ansvarlig kapital 

Artikkel 72 

Ansvarlig kapital 

En institusjons ansvarlige kapital skal bestå av summen av dens 

kjernekapital og tilleggskapital. 

KAPITTEL 6 

Alminnelige krav 

Artikkel 73 

Utdelinger for ansvarlig kapital-instrumenter 

1. Kapitalinstrumenter som en institusjon etter eget valg kan 

foreta utdelinger for i en annen form enn kontanter eller et 

ansvarlig kapital-instrument, skal ikke anses som ren kjerne-

kapital-instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

eller tilleggskapitalinstrumenter, med mindre institusjonen på 

forhånd har innhentet vedkommende myndigheters tillatelse. 

2. Vedkommende myndigheter skal gi tillatelsen omhandlet i 

nr. 1 bare dersom de anser at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonens evne til å annullere utbetalinger i forbindelse 

med instrumentet vil ikke bli negativt påvirket av valget 

omhandlet i nr. 1 eller av formen utdelingene kan foretas i. 

b) Instrumentets evne til å dekke tap vil ikke bli negativt 

påvirket av valget omhandlet i nr. 1 eller av formen 

utdelingene kan foretas i. 

c) Kapitalinstrumentets kvalitet vil ikke på annen måte bli 

negativt påvirket av valget omhandlet i nr. 1 eller av formen 

utdelingene kan foretas i. 

3. Kapitalinstrumenter for hvilke en annen juridisk person 

enn den utstedende institusjonen etter eget valg kan beslutte 

eller kreve at utbetalingen av utdelinger for instrumentet foretas 

i en annen form enn kontanter eller et ansvarlig kapital-

instrument, skal ikke anses som ren kjernekapital-instrumenter, 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapital-

instrumenter. 

4. Institusjonene kan anvende en bred markedsindeks som et 

av grunnlagene for fastsettelsen av størrelsen på utdelinger fra 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapital-

instrumenter. 

5. Nr. 4 får ikke anvendelse dersom institusjonen er en 

referanseenhet i den brede markedsindeksen, med mindre begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen anser at det ikke foreligger en vesentlig 

korrelasjon mellom bevegelsene i den brede markeds-

indeksen og institusjonens, morinstitusjonens, det finansielle 

morholdingselskapets, det blandede finansielle 

morholdingselskapets eller det blandede morforetakets 

kredittverdighet. 

b) Vedkommende myndighet har ikke truffet en annen 

beslutning enn den som er omhandlet i bokstav a). 

6. Institusjonene skal rapportere om og offentliggjøre de 

brede markedsindeksene som deres kapitalinstrumenter 

avhenger av. 

7. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for at indekser skal kunne anses 

som brede markedsindekser med henblikk på nr. 4. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 74 

Beholdninger av kapitalinstrumenter utstedt av regulerte 

foretak i finanssektoren som ikke anses som lovfestet 

kapital 

Institusjonene skal fra den ansvarlige kapitalen ikke trekke 

direkte, indirekte eller syntetiske beholdninger av kapital-

instrumenter utstedt av et regulert foretak i finanssektoren som 

ikke anses som dette foretakets lovfestede kapital. Insti-

tusjonene skal risikovekte slike beholdninger i samsvar med 

tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, alt etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 75 

Fradrag og krav om løpetid for korte posisjoner 

Krav om løpetid for korte posisjoner omhandlet i artikkel 45 

bokstav a), artikkel 59 bokstav a) og artikkel 69 bokstav a) skal 

anses som oppfylt med hensyn til posisjoner som innehas, når 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har avtalefestet rett til på en bestemt framtidig 

dato å selge den sikrede lange posisjonen til motparten som 

foretar sikringen. 

b) Motparten som foretar sikringen for institusjonen, er 

avtaleforpliktet til på en bestemt framtidig dato å kjøpe den 

lange posisjonen omhandlet i bokstav a) av institusjonen. 

Artikkel 76 

Indeksbeholdninger av kapitalinstrumenter 

1. Ved anvendelsen av artikkel 42 bokstav a), artikkel 45 

bokstav a), artikkel 57 bokstav a), artikkel 59 bokstav a), 

artikkel 67 bokstav a) og artikkel 69 bokstav a) kan insti-

tusjonene redusere verdien av en lang posisjon i et kapital-

instrument med den delen av indeksen som består av samme 

underliggende eksponering som sikres, dersom følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Enten inngår både den lange posisjonen som sikres, og den 

korte posisjonen i en indeks som anvendes til sikring av den 

lange posisjonen, i handelsporteføljen, eller så inngår begge 

utenfor handelsporteføljen. 

b) Posisjonene omhandlet i bokstav a) står oppført med virkelig 

verdi i institusjonens balanse. 

c) Den korte posisjonen omhandlet i bokstav a) anses som en 

effektiv sikring i forbindelse med institusjonens intern-

kontroller. 

d) Vedkommende myndigheter vurderer minst én gang i året at 

kontrollprosessene omhandlet i bokstav c) er tilstrekkelige 

og fortsatt hensiktsmessige. 

2. Når vedkommende myndigheter på forhånd har gitt 

tillatelse, kan en institusjon anvende et forsiktig estimat for 

institusjonens underliggende eksponering for kapital-

instrumenter som inngår i indeksene, som et alternativ til å 

beregne eksponeringen mot postene omhandlet i bokstav a) 

og/eller bokstav b): 

a) Egne ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter som 

inngår i indekser. 

b) Ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i foretak i 

finanssektoren som inngår i indekser. 

3. Vedkommende myndigheter skal gi tillatelsen omhandlet i 

nr. 2 bare dersom institusjonen har dokumentert overfor dem at 

det vil være en stor administrativ byrde for institusjonen å 

overvåke sin underliggende eksponering mot kapital-

instrumentene i nr. 2 bokstav a) og/eller bokstav b), alt etter hva 

som er relevant. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a) når et estimat som anvendes som alternativ til beregningen 

av den underliggende eksponeringen omhandlet i nr. 2, er 

tilstrekkelig forsiktig, 

b) betydningen av stor administrativ byrde ved anvendelsen av 

nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 77 

Vilkår for reduksjon av den ansvarlige kapitalen 

En institusjon skal innhente vedkommende myndighets 

forhåndstillatelse til å gjøre følgende: 

a) Redusere, innfri eller gjenkjøpe ren kjernekapital-

instrumenter utstedt av institusjonen på en måte som er 

tillatt i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning.  
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b) Iverksette innløsning, innfrielse, tilbakebetaling eller 

gjenkjøp av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller 

tilleggskapitalinstrumenter, alt etter hva som er relevant, før 

utgangen av den avtalefestede løpetiden. 

Artikkel 78 

Tillatelse fra tilsynsmyndigheten til å redusere den 

ansvarlige kapitalen 

1. Vedkommende myndighet skal gi en institusjon tillatelse 

til å redusere, gjenkjøpe, innløse ved benyttelse av innløsnings-

rett eller innfri ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen erstatter instrumentene omhandlet i artikkel 77 

med ansvarlig kapital-instrumenter av samme eller høyere 

kvalitet på vilkår som er forsvarlige med hensyn til insti-

tusjonens inntjeningsevne, før eller samtidig med tiltaket 

omhandlet i artikkel 77. 

b) Institusjonen har dokumentert overfor vedkommende 

myndighet at institusjonens ansvarlige kapital etter det 

aktuelle tiltaket vil overstige kravene fastsatt i artikkel 92  

nr. 1 i denne forordning og det kombinerte bufferkravet som 

er definert i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 2013/36/EU, med en 

margin som vedkommende myndighet anser som nødvendig 

på grunnlag av artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

2. Ved vurderingen av erstatningsinstrumentenes bærekraft i 

forbindelse med institusjonens inntjeningsevne i henhold til nr. 

1 bokstav a), skal vedkommende myndigheter vurdere i hvilken 

utstrekning disse erstatningskapitalinstrumentene vil koste mer 

for institusjonen enn de instrumentene som de skal erstatte. 

3. Dersom en institusjon treffer et tiltak som omhandlet i 

artikkel 77 bokstav a), og det i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning er forbudt å nekte innløsning av ren kjernekapital-

instrumenter som omhandlet i artikkel 27, kan vedkommende 

myndighet tillate unntak fra vilkårene i nr. 1 i denne artikkel, 

forutsatt at vedkommende myndighet krever at institusjonen på 

egnet måte begrenser innløsningen av slike instrumenter. 

4. Vedkommende myndigheter kan gi institusjoner tillatelse 

til å innløse andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller 

tilleggskapitalinstrumenter før fem år etter utstedelsesdatoen, 

bare dersom vilkårene i nr. 1 og i bokstav a) eller b) i dette 

nummer er oppfylt: 

a) Det har skjedd en endring i den lovmessige klassifiseringen 

av disse instrumentene, som sannsynligvis vil medføre at de 

utelukkes fra den ansvarlige kapitalen eller omklassifiseres 

til ansvarlig kapital av lavere kvalitet, og begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

i Vedkommende myndighet anser denne endringen som 

tilstrekkelig sikker. 

ii Institusjonen dokumenterer overfor vedkommende 

myndigheter at den lovmessige omklassifiseringen av 

disse instrumentene ikke med rimelighet kunne forutses 

på det tidspunkt de ble utstedt. 

b) Det har skjedd en endring i den gjeldende skattebehand-

lingen av disse instrumentene som institusjonen overfor 

vedkommende myndigheter dokumenterer er vesentlig og 

ikke med rimelighet kunne forutses på det tidspunkt de ble 

utstedt. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Betydningen av bærekraft i forbindelse med institusjonens 

inntjeningsevne. 

b) Egnet måte i forbindelse med begrensningen av innløs-

ningen som omhandlet i nr. 3. 

c) Framgangsmåten og datakravene i forbindelse med en 

institusjons søknad om vedkommende myndighets tillatelse 

til å gjennomføre et tiltak som omhandlet i artikkel 77, 

herunder framgangsmåten som skal anvendes ved innløsning 

av aksjer utstedt til medlemmer av samvirkeforetak, og 

fristen for behandling av en slik søknad. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 79 

Midlertidig unntak fra bestemmelsene om fradrag fra den 

ansvarlige kapitalen 

1. Dersom en institusjon midlertidig innehar kapital-

instrumenter eller har gitt etterstilte lån, alt etter hva som er 

relevant, som anses som ren kjernekapital-instrumenter, andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapital-

instrumenter i et foretak i finanssektoren, og vedkommende 

myndighet anser at hensikten med disse beholdningene er å 

anvende dem som ledd i en finansiell bistandstransaksjon med 

sikte på å omorganisere og redde dette foretaket, kan 

vedkommende myndighet midlertidig tillate unntak fra de 

bestemmelsene om fradrag som ellers ville få anvendelse på 

disse instrumentene. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å presisere begrepet midlertidig med sikte på 

anvendelsen av nr. 1, og skal angi på hvilke vilkår en 

vedkommende myndighet kan anse at hensikten med disse 

midlertidige beholdningene er å anvende dem som ledd i en 

finansiell bistandstransaksjon med sikte på å omorganisere og 

redde et berørt foretak.  
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EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 80 

Løpende kontroll av den ansvarlige kapitalens kvalitet 

1. EBA skal overvåke kvaliteten på ansvarlig kapital-

instrumenter som er utstedt av institusjoner i hele Unionen, og 

skal umiddelbart underrette Kommisjonen dersom det 

foreligger vesentlig bevis på at disse instrumentene ikke 

oppfyller kriteriene i artikkel 28 eller, dersom det er relevant, 

artikkel 29. 

Vedkommende myndigheter skal etter anmodning fra EBA 

umiddelbart oversende alle opplysninger som EBA anser som 

relevante i forbindelse med nye kapitalinstrumenter som 

utstedes, for at EBA skal kunne overvåke kvaliteten på 

ansvarlig kapital-instrumenter som utstedes av institusjoner i 

hele Unionen. 

2. En melding skal inneholde følgende: 

a) En nærmere beskrivelse av den påviste mangelens art og 

omfang. 

b) Teknisk rådgivning om det tiltaket EBA anser det nødvendig 

at Kommisjonen treffer. 

c) Vesentlige endringer av EBAs metoder for stresstesting av 

institusjoners solvens. 

3. EBA skal gi teknisk rådgivning til Kommisjonen om alle 

vesentlige endringer som den anser det nødvendig å foreta av 

definisjonen av ansvarlig kapital som følge av 

a) relevante endringer av markedsstandarder eller markeds-

praksis, 

b) endringer av relevante rettsregler eller regnskapsstandarder, 

c) vesentlige endringer av EBAs metoder for stresstesting av 

institusjoners solvens. 

4. EBA skal innen 1. januar 2014 gi teknisk rådgivning til 

Kommisjonen om annen mulig behandling av urealiserte 

gevinster målt til virkelig verdi enn innregning i ren kjerne-

kapital uten justering. I slike anbefalinger skal det tas hensyn til 

relevante endringer av internasjonale regnskapsstandarder og av 

internasjonale avtaler om tilsynsstandarder for banker. 

AVDELING II 

MINO RITETSINTERESSER O G ANDRE GO DKJENTE 

KJERNEKAPITALINSTRUMENTER O G 

TILLEGGSKAPITALINSTRUMENTER UTSTEDT AV 

DATTERFO RETAK 

Artikkel 81 

Minoritetsinteresser som oppfyller vilkårene for innregning 

i konsolidert ren kjernekapital 

1. Minoritetsinteresser skal omfatte summen av et datter-

foretaks ren kjernekapital-instrumenter, overkurs ved emisjon i 

tilknytning til disse instrumentene, opptjent egenkapital og 

andre fond, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Datterforetaket er et av følgende: 

i. En institusjon. 

ii. Et foretak som i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning er omfattet av kravene i denne forordning og 

i direktiv 2013/36/EU. 

b) Datterforetaket inngår fullt ut i konsolideringen i henhold til 

første del avdeling II kapittel 2. 

c) Ren kjernekapital-postene omhandlet i den innledende 

teksten til dette nummer eies av andre personer enn 

foretakene som inngår i konsolideringen i henhold til første 

del avdeling II kapittel 2. 

2. Minoritetsinteresser som finansieres direkte eller indirekte 

gjennom et spesialforetak eller på annen måte av morforetaket 

for institusjonen eller dens datterforetak, skal ikke anses som 

konsolidert ren kjernekapital. 

Artikkel 82 

Kvalifiserende annen godkjent kjernekapital, kjernekapital, 

tilleggskapital og kvalifiserende ansvarlig kapital  

Kvalifiserende annen godkjent kjernekapital, kjernekapital, 

tilleggskapital og kvalifiserende ansvarlig kapital skal omfatte 

et datterforetaks minoritetsinteresser, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter, alt etter 

hva som er relevant, pluss tilknyttet opptjent egenkapital og 

overkurs ved emisjon, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Datterforetaket er et av følgende: 

i En institusjon. 

ii. Et foretak som i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning er omfattet av kravene i denne forordning og 

i direktiv 2013/36/EU. 

b) Datterforetaket inngår fullt ut i konsolideringen i henhold til 

første del avdeling II kapittel 2.  
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c) Instrumentene eies av andre personer enn foretakene som 

inngår i konsolideringen i henhold til første del avdeling II 

kapittel 2. 

Artikkel 83 

Kvalifiserende annen godkjent kjernekapital og 

tilleggskapital utstedt av et spesialforetak 

1. Andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og til-

leggskapitalinstrumenter utstedt av et spesialforetak, og 

tilknyttet overkurs ved emisjon, kan bare innregnes i kvalifise-

rende annen godkjent kjernekapital, kjernekapital eller 

tilleggskapital eller kvalifiserende ansvarlig kapital, alt etter 

hva som er relevant, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Spesialforetaket som har utstedt disse instrumentene, inngår 

fullt ut i konsolideringen i henhold til første del avdeling II 

kapittel 2. 

b) Instrumentene og tilknyttet overkurs ved emisjon innregnes i 

kvalifiserende annen godkjent kjernekapital bare dersom 

vilkårene i artikkel 52 nr. 1 er oppfylt. 

c) Instrumentene og tilknyttet overkurs ved emisjon innregnes i 

kvalifiserende tilleggskapital bare dersom vilkårene i 

artikkel 63 er oppfylt. 

d) Spesialforetakets eneste eiendel er dets investering i den 

ansvarlige kapitalen i morforetaket eller et datterforetak av 

dette, som inngår fullt ut i konsolideringen i henhold til 

første del avdeling II kapittel 2, og som har en form som 

oppfyller de relevante vilkårene i artikkel 52 nr. 1 eller 

artikkel 63, alt etter hva som er relevant. 

Dersom vedkommende myndighet anser at et spesialforetaks 

eiendeler, unntatt dets investering i den ansvarlige kapitalen i 

morforetaket eller et datterforetak av dette som inngår fullt ut i 

konsolideringen i henhold til første del avdeling II kapittel 2, er 

av beskjeden størrelse og ubetydelige for et slikt foretak, kan 

vedkommende myndighet unnlate å anvende vilkåret i første 

ledd bokstav d). 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å presisere hvilke typer eiendeler som kan 

knyttes til driften av spesialforetak, samt begrepene beskjeden 

størrelse og ubetydelig i nr. 1 annet ledd. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 84 

Minoritetsinteresser som inngår i konsolidert ren 

kjernekapital 

1. Institusjonene skal beregne verdien av et datterforetaks 

minoritetsinteresser som inngår i konsolidert ren kjernekapital, 

ved å trekke resultatet som følger av å multiplisere verdien 

omhandlet i bokstav a) med prosentdelen omhandlet i bokstav 

b), fra dette foretakets minoritetsinteresser: 

a) Datterforetakets rene kjernekapital minus den laveste 

verdien av følgende: 

i. Den verdien av datterforetakets rene kjernekapital som 

kreves for å oppfylle summen av kravet fastsatt i 

artikkel 92 nr. 1 bokstav a), kravene i artikkel 458 og 

459, de særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i 

artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerte 

bufferkravet definert i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU, kravene i artikkel 500 samt eventuelle 

utfyllende lokale tilsynsbestemmelser i tredjestater, i 

den utstrekning disse kravene skal oppfylles ved hjelp 

av ren kjernekapital. 

ii. Den verdien av konsolidert ren kjernekapital som 

gjelder dette datterforetaket, og som kreves på 

konsolidert grunnlag for å oppfylle summen av kravet 

fastsatt i artikkel 92 nr. 1 bokstav a), kravene i artikkel 

458 og 459, de særlige kravene til ansvarlig kapital 

omhandlet i artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU, det 

kombinerte bufferkravet definert i artikkel 128 nr. 6 i 

direktiv 2013/36/EU, kravene i artikkel 500 samt 

eventuelle utfyllende lokale tilsynsbestemmelser i 

tredjestater, i den utstrekning disse kravene skal 

oppfylles ved hjelp av ren kjernekapital. 

b) Datterforetakets minoritetsinteresser uttrykt som en 

prosentdel av foretakets samlede ren kjernekapital-

instrumenter pluss tilknyttet overkurs ved emisjon, opptjent 

egenkapital og andre fond. 

2. Beregningen i nr. 1 skal foretas på delkonsolidert 

grunnlag for hvert av datterforetakene omhandlet i artikkel 81 

nr. 1. 

En institusjon kan velge ikke å foreta denne beregningen for et 

datterforetak omhandlet i artikkel 81 nr. 1. Dersom en insti-

tusjon treffer en slik beslutning, kan dette datterforetakets 

minoritetsinteresser ikke inngå i konsolidert ren kjernekapital.  
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3. Dersom en vedkommende myndighet benytter seg av 

unntaket fra anvendelsen av tilsynskrav på individuelt grunnlag, 

som omhandlet i artikkel 7, skal minoritetsinteresser i datter-

foretak som er omfattet av unntaket, ikke innregnes i ansvarlige 

kapital på delkonsolidert eller konsolidert grunnlag, alt etter hva 

som er relevant. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å presisere beregningen på delkonsolidert 

grunnlag som kreves i henhold til nr. 2 i denne artikkel samt 

artikkel 85 og 87. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5. Vedkommende myndigheter kan unnta et finansielt 

morholdingselskap fra anvendelsen av denne artikkel dersom 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Dets hovedvirksomhet består i å erverve eierandeler. 

b) Det er underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag. 

c) Det konsoliderer en datterinstitusjon der det bare har minori-

tetsinteresser gjennom kontroll, som definert i artikkel 1 i 

direktiv 83/349/EØF. 

d) Mer enn 90 % av den konsoliderte rene kjernekapitalen som 

kreves, kommer fra datterinstitusjonen omhandlet i bokstav 

c) og beregnes på delkonsolidert grunnlag. 

Dersom et finansielt morholdingselskap som oppfyller 

vilkårene i første ledd, blir et blandet finansielt morholdingsel-

skap etter 28. juni 2013, kan vedkommende myndigheter la 

dette blandede finansielle morholdingselskapet være omfattet 

av unntaket omhandlet i første ledd, forutsatt at det oppfyller 

vilkårene fastsatt i nevnte første ledd. 

6. Dersom kredittinstitusjoner som er fast tilknyttet et 

sentralorgan i et nettverk, og institusjoner som er etablert 

innenfor en institusjonell beskyttelsesordning og omfattes av 

vilkårene i artikkel 113 nr. 7, har etablert en ordning med 

gjensidige garantier som fastsetter at det ikke er noen 

nåværende eller forutsette vesentlige praktiske eller juridiske 

hindringer for overføringen av den delen av den ansvarlige 

kapitalen som overstiger de lovfestede kravene, fra motparten 

til institusjonen, unntas disse institusjonene fra bestemmelsene i 

denne artikkel når det gjelder fradrag, og de kan fullt ut 

innregne minoritetsinteresser i en ordning med gjensidige 

garantier. 

Artikkel 85 

Kvalifiserende kjernekapitalinstrumenter som inngår i 

konsolidert kjernekapital 

1. Institusjonene skal beregne verdien av et datterforetaks 

kvalifiserende kjernekapital som inngår i konsolidert ansvarlig 

kapital, ved å trekke resultatet som følger av å multiplisere 

verdien omhandlet i bokstav a) med prosentdelen omhandlet i 

bokstav b), fra dette foretakets kvalifiserende kjernekapital: 

a) Datterforetakets kjernekapital minus den laveste av følgende 

verdier: 

i. Den verdien av datterforetakets kjernekapital som 

kreves for å oppfylle summen av kravet fastsatt i 

artikkel 92 nr. 1 bokstav b), kravene i artikkel 458 og 

459, de særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i 

artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerte 

bufferkravet fastsatt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU, kravene i artikkel 500 samt eventuelle 

utfyllende lokale tilsynsbestemmelser i tredjestater, i 

den utstrekning disse kravene skal oppfylles ved hjelp 

av kjernekapital. 

ii. Verdien av konsolidert kjernekapital som gjelder 

datterforetaket, og som kreves på konsolidert grunnlag 

for å oppfylle summen av kravet fastsatt i artikkel 92  

nr. 1 bokstav b), kravene i artikkel 458 og 459, de 

særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i artikkel 

104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerte bufferkravet 

fastsatt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 2013/36/EU, 

kravene i artikkel 500 samt eventuelle utfyllende lokale 

tilsynsbestemmelser i tredjestater, i den utstrekning 

disse kravene skal oppfylles ved hjelp av kjernekapital. 

b) Datterforetakets kvalifiserende kjernekapital uttrykt som en 

prosentdel av dette foretakets samlede kjernekapital-

instrumenter pluss tilknyttet overkurs ved emisjon, opptjent 

egenkapital og andre fond. 

2. Beregningen i nr. 1 skal foretas på delkonsolidert 

grunnlag for hvert av datterforetakene omhandlet i artikkel 81 

nr. 1. 

En institusjon kan velge ikke å foreta denne beregningen for et 

datterforetak omhandlet i artikkel 81 nr. 1. Dersom en 

institusjon treffer en slik beslutning, kan dette datterforetakets 

kvalifiserende kjernekapital ikke inngå i konsolidert kjerne-

kapital.  
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3. Dersom en vedkommende myndighet benytter seg av 

unntaket fra anvendelsen av tilsynskrav på individuelt grunnlag, 

som omhandlet i artikkel 7, skal kjernekapitalinstrumenter i 

datterforetak som er omfattet av unntaket, ikke innregnes som 

ansvarlig kapital på delkonsolidert eller konsolidert grunnlag, 

alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 86 

Kvalifiserende kjernekapital som inngår i konsolidert 

annen godkjent kjernekapital 

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 84 nr. 5 eller 6 skal 

institusjonene beregne verdien av et datterforetaks kvalifise-

rende kjernekapital som inngår i konsolidert annen godkjent 

kjernekapital, ved å trekke dette foretakets minoritetsinteresser 

som inngår i konsolidert kjernekapital, fra dette foretakets 

kvalifiserende kjernekapital som inngår i konsolidert kjerne-

kapital. 

Artikkel 87 

Kvalifiserende ansvarlig kapital som inngår i konsolidert 

ansvarlig kapital 

1. Institusjonene skal beregne verdien av et datterforetaks 

kvalifiserende ansvarlige kapital som inngår i konsolidert 

ansvarlig kapital, ved å trekke resultatet som følger av å 

multiplisere verdien omhandlet i bokstav a) med prosentdelen 

omhandlet i bokstav b), fra dette foretakets kvalifiserende 

ansvarlige kapital: 

a) Datterforetakets ansvarlige kapital minus den laveste av 

følgende verdier: 

i. Verdien av datterforetakets ansvarlige kapital som 

kreves for å oppfylle summen av kravet fastsatt i 

artikkel 92 nr. 1 bokstav c), kravene i artikkel 458 og 

459, de særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i 

artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerte 

bufferkravet fastsatt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU, kravene i artikkel 500 samt eventuelle 

utfyllende lokale tilsynsbestemmelser i tredjestater. 

ii. Verdien av den ansvarlige kapitalen som gjelder 

datterforetaket, og som kreves på konsolidert grunnlag 

for å oppfylle summen av kravet fastsatt i artikkel 92  

nr. 1 bokstav c), kravene i artikkel 458 og 459, de 

særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i artikkel 

104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerte bufferkravet 

fastsatt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 2013/36/EU, 

kravene i artikkel 500 samt eventuelle utfyllende krav til 

ansvarlig kapital i lokale tilsynsbestemmelser i 

tredjestater. 

b) Foretakets kvalifiserende ansvarlige kapital uttrykt som en 

prosentdel av alle datterforetakets ansvarlig kapital-

instrumenter som inngår i ren kjernekapital-poster, andre 

godkjente kjernekapitalposter og tilleggskapitalposter, og 

tilknyttet overkurs ved emisjon, opptjent egenkapital og 

andre fond. 

2. Beregningen i nr. 1 skal foretas på delkonsolidert 

grunnlag for hvert av datterforetakene omhandlet i artikkel 81 

nr. 1. 

En institusjon kan velge ikke å foreta denne beregningen for et 

datterforetak omhandlet i artikkel 81 nr. 1. Dersom en 

institusjon treffer en slik beslutning, kan dette datterforetakets 

kvalifiserende ansvarlige kapital ikke inngå i konsolidert 

ansvarlig kapital. 

3. Dersom en vedkommende myndighet benytter seg av 

unntaket fra anvendelsen av tilsynskrav på individuelt grunnlag, 

som omhandlet i artikkel 7, skal ansvarlig kapital-instrumenter i 

datterforetak som er omfattet av unntaket, ikke innregnes som 

ansvarlige kapital på delkonsolidert eller konsolidert grunnlag, 

alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 88 

Kvalifiserende ansvarlig kapital-instrumenter som inngår i 

konsolidert tilleggskapital 

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 84 nr. 5 eller 6 skal 

institusjonene beregne verdien av et datterforetaks kvalifise-

rende ansvarlige kapital som inngår i konsolidert 

tilleggskapital, ved å trekke dette foretakets kvalifiserende 

kjernekapital som inngår i konsolidert kjernekapital, fra dette 

foretakets kvalifiserende ansvarlige kapital som inngår i 

konsolidert ansvarlig kapital. 

AVDELING III 

KVALIFISERENDE EIERANDELER UTENFO R 

FINANSSEKTO REN 

Artikkel 89 

Risikovekting og forbud mot kvalifiserende eierandeler 

utenfor finanssektoren 

1. En kvalifiserende eierandel som overstiger 15 % av 

institusjonens tellende kapital i et foretak som ikke er et av 

følgende, skal være omfattet av bestemmelsene i nr. 3: 

a) Et foretak i finanssektoren. 

b) Et foretak som ikke er et foretak i finanssektoren, og som 

utøver virksomhet som vedkommende myndighet anser som 

i. direkte forbundet med bankvirksomhet, 

ii. knyttet til bankvirksomhet,  
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iii. leasing, fordringskreditt, forvaltning av verdipapirfond 

og databehandlingstjenester eller annen lignende virk-

somhet. 

2. En institusjons samlede kvalifiserende eierandeler i andre 

foretak enn dem som er omhandlet i nr. 1 bokstav a) og b), som 

overstiger 60 % av dens tellende kapital, skal være omfattet av 

bestemmelsene i nr. 3. 

3. Vedkommende myndigheter skal anvende kravene i 

bokstav a) eller b) på institusjoners kvalifiserende eierandeler 

som omhandlet i nr. 1 og 2: 

a) Ved beregningen av kapitalkravet i samsvar med tredje del 

skal institusjonene risikovekte den høyeste verdien av 

følgende med 1 250 %: 

i. Den verdien av de kvalifiserende eierandelene 

omhandlet i nr. 1 som overstiger 15 % av den tellende 

kapitalen. 

ii. Den samlede verdien av de kvalifiserende eierandelene 

omhandlet i nr. 2 som overstiger 60 % av institusjonens 

tellende kapital. 

b) Vedkommende myndigheter skal forby institusjoner å ha 

kvalifiserende eierandeler som omhandlet i nr. 1 og 2 

dersom verdien overstiger den prosentdelen av den tellende 

kapitalen som er fastsatt i nevnte numre. 

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre om de velger å 

anvende bokstav a) eller b). 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) skal EBA utstede 

retningslinjer for å presisere følgende begreper: 

a) Virksomhet som er direkte forbundet med bankvirksomhet. 

b) Virksomhet knyttet til bankvirksomhet. 

c) Lignende virksomhet. 

Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 90 

Alternativer til risikovekten på 1 250 % 

Som et alternativ til å risikovekte beløp som overstiger 

grensene fastsatt i artikkel 89 nr. 1 og 2, med 1 250 %, kan 

institusjonene trekke disse beløpene fra ren kjernekapital-poster 

i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav k). 

Artikkel 91 

Unntak 

1. Aksjer i foretak som ikke er omhandlet i artikkel 89 nr. 1 

bokstav a) og b), skal ikke tas med ved beregningen av 

grensene for den tellende kapitalen, som fastsatt i nevnte 

artikkel, dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Aksjene innehas midlertidig som ledd i en finansiell 

bistandstransaksjon som omhandlet i artikkel 79. 

b) Innehavet av aksjene er en tegningsgarantiposisjon som 

innehas i høyst fem virkedager. 

c) Aksjene innehas i institusjonens navn og for andres regning. 

2. Aksjer som ikke er finansielle anleggsmidler som 

omhandlet i artikkel 35 nr. 2 i direktiv 86/635/EØF, skal ikke 

tas med i beregningen som angis i artikkel 89. 

TREDJE DEL 

KAPITALKRAV 

AVDELING I 

GENERELLE KRAV, VERDSETTING O G RAPPO RTERING  

KAPITTEL 1 

Krav til den ansvarlige kapitalens størrelse 

Avsnit t  1  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  for i nsti tusjone r  

Artikkel 92 

Krav til ansvarlig kapital 

1. Med forbehold for artikkel 93 og 94 skal institusjonene til 

enhver tid oppfylle følgende krav til ansvarlig kapital: 

a) En ren kjernekapital-dekning på 4,5 %. 

b) En kjernekapitaldekning på 6 %. 

c) En samlet kapitaldekning på 8 %. 

2. Institusjonene skal beregne sin kapitaldekning på følgende 

måte: 

a) Ren kjernekapital-dekningen er institusjonens rene kjerne-

kapital uttrykt som en prosentdel av det samlede risiko-

vektede eksponeringsbeløpet. 

b) Kjernekapitaldekningen er institusjonens kjernekapital 

uttrykt som en prosentdel av det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet.  
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c) Den samlede kapitaldekningen er institusjonens ansvarlige 

kapital uttrykt som en prosentdel av det samlede risiko-

vektede eksponeringsbeløpet. 

3. Det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet skal 

beregnes som summen av bokstav a)–f) i dette nummer, idet det 

tas hensyn til bestemmelsene i nr. 4: 

a) De risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og 

forringelsesrisiko fastsatt i samsvar med i avdeling II og 

artikkel 379, når det gjelder all forretningsvirksomhet i en 

institusjon, unntatt risikovektede eksponeringsbeløp i 

institusjonens handelsporteføljevirksomhet. 

b) Kravene til ansvarlig kapital fastsatt i samsvar med avdeling 

IV i denne del eller fjerde del, alt etter hva som er relevant, 

for en institusjons handelsporteføljevirksomhet med hensyn 

til følgende: 

i. Posisjonsrisiko. 

ii. Store eksponeringer som overskrider grensene fastsatt i 

artikkel 395–401, forutsatt at en institusjon har fått 

tillatelse til å overskride disse grensene. 

c) Kravene til ansvarlig kapital fastsatt i samsvar med avdeling 

IV eller avdeling V, med unntak av artikkel 379, alt etter hva 

som er relevant, med hensyn til følgende: 

i. Valutarisiko. 

ii. Oppgjørsrisiko. 

iii. Varerisiko. 

d) Kravene til ansvarlig kapital beregnet i samsvar med 

avdeling VI når det gjelder kredittverdijusteringsrisikoen 

(CVA-risikoen) for OTC-derivater, unntatt kredittderivater 

som kan redusere risikovektede eksponeringsbeløp for 

kredittrisiko. 

e) Kravene til ansvarlig kapital fastsatt i samsvar med avdeling 

III for operasjonell risiko. 

f) De risikovektede eksponeringsbeløpene fastsatt i samsvar 

med avdeling II for motpartsrisiko som oppstår i forbindelse 

med institusjonens handelsporteføljevirksomhet, for 

følgende typer transaksjoner og avtaler: 

i. Kontrakter oppført i vedlegg II og kredittderivater. 

ii.  Gjenkjøpstransaksjoner og innlån og utlån av verdi-

papirer eller varer. 

iii. Marginlånstransaksjoner (margin lending transactions) 

som er basert på verdipapirer eller varer. 

iv. Transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 

4. Følgende bestemmelser får anvendelse ved beregningen 

av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet omhandlet i 

nr. 3: 

a) Kravene til ansvarlig kapital som er omhandlet i nr. 3 

bokstav c)–e), skal omfatte kravene som oppstår i forbin-

delse med all forretningsvirksomhet i en institusjon. 

b) Institusjonene skal multiplisere kravene til ansvarlig kapital i 

nr. 3 bokstav b)–e) med 12,5. 

Artikkel 93 

Startkapitalkrav for institusjoner i fortsatt drift 

1. En institusjons ansvarlige kapital skal ikke falle under 

beløpet for startkapitalen som ble krevd på det tidspunktet 

tillatelsen ble gitt. 

2. Kredittinstitusjoner som allerede eksisterte 1. januar 1993, 

kan fortsette sin virksomhet selv om den ansvarlige kapitalens 

verdi ikke oppfyller startkapitalkravet. I så fall skal den 

ansvarlige kapitalen ikke falle under det høyeste nivået som er 

nådd etter 22. desember 1989. 

3. Verdipapirforetak og foretak med tillatelse som var 

omfattet av artikkel 6 i direktiv 2006/49/EF, og som eksisterte 

før 31. desember 1995, kan fortsette sin virksomhet selv om 

den ansvarlige kapitalens verdi ikke oppfyller startkapital-

kravet. Den ansvarlige kapitalen for slike foretak eller verdi-

papirforetak skal ikke falle under det høyeste referansenivået 

som er beregnet etter datoen for underretning i direktiv 

93/6/EØF av 15. mars 1993 om investeringsforetaks og kreditt-

institusjoners kapitaldekningsgrad(1). Referansenivået skal være 

den ansvarlige kapitalens daglige gjennomsnittsnivå beregnet 

over en seksmånedersperiode som går forut for beregnings-

datoen. Referansenivået skal beregnes hver sjette måned for det 

tilsvarende foregående tidsrommet. 

4. Dersom kontrollen over en institusjon som omfattes av 

kategorien nevnt i nr. 2 eller 3, blir overtatt av en annen fysisk 

eller juridisk person enn den som tidligere kontrollerte insti-

tusjonen, skal institusjonens ansvarlige kapital oppfylle start -

kapitalkravet.  

  

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. 
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5. Ved en fusjon mellom to eller flere institusjoner som 

faller inn under kategorien nevnt i nr. 2 eller 3, skal insti-

tusjonens ansvarlige kapital som er et resultat av fusjonen, ikke 

falle under de fusjonerte institusjonenes samlede ansvarlige 

kapital på tidspunktet for fusjonen, forutsatt at startkapital-

kravet ikke er oppfylt. 

6. Dersom vedkommende myndigheter anser oppfyllelsen av 

kravet i nr. 1 som nødvendig for å sikre en institusjons solvens, 

får bestemmelsene i nr. 2–5 ikke anvendelse. 

Artikkel 94 

Unntak for mindre handelsporteføljevirksomhet 

1. Institusjonene kan erstatte kapitalkravet i artikkel 92 nr. 3 

bokstav b) med kapitalkrav beregnet etter bokstav a) i nevnte 

nummer når det gjelder deres handelsporteføljevirksomhet, 

forutsatt at omfanget av deres handelsporteføljevirksomhet i og 

utenfor balansen oppfyller begge følgende vilkår: 

a) Virksomheten utgjør vanligvis mindre enn 5 % av de 

samlede eiendelene og 15 millioner euro. 

b) Virksomheten overstiger aldri 6 % av de samlede eiendelene 

og 20 millioner euro. 

2. Ved beregning av omfanget av virksomhet i og utenfor 

balansen skal institusjonene anvende følgende bestemmelser: 

a) Gjeldsinstrumenter skal verdsettes til markedsverdi eller 

pålydende verdi, egenkapitalinstrumenter til markedsverdi 

og derivater ut fra nominell verdi eller markedsverdi for de 

underliggende instrumentene. 

b) Lange posisjoners absolutte verdi og korte posisjoners 

absolutte verdi skal summeres. 

3. Dersom en institusjon ikke kan oppfylle vilkåret i nr. 1 

bokstav b), skal den umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet. Dersom vedkommende myndighet etter en 

vurdering fastslår og underretter institusjonen om at kravet i nr. 

1 bokstav a) ikke er oppfylt, skal institusjonen ikke lenger 

anvende nr. 1 fra neste rapporteringsdato. 

Avsnit t  2  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  for ve rdi papi r fo re tak 

me d be gre nse t ti l l ate l se  ti l  å yte  

i nve ste ri ngstje ne ste r  

Artikkel 95 

Krav til ansvarlig kapital for verdipapirforetak med 

begrenset tillatelse til å yte investeringstjenester 

1. Ved anvendelsen av artikkel 92 nr. 3 skal verdipapir-

foretak som ikke har tillatelse til å yte investeringstjenester og 

utøve investeringsvirksomhet som er oppført i avsnitt A nr. 3 

og 6 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, anvende det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet omhandlet i nr. 2. 

2. Verdipapirforetak omhandlet i nr. 1 i denne artikkel og 

foretak omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) som yter 

investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet som er 

oppført i avsnitt A nr. 2 og 4 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, 

skal beregne samlet risikoeksponering som den største av 

følgende verdier: 

a) Summen av postene omhandlet i artikkel 92 nr. 3 bokstav 

a)–d) og f), ved anvendelse av artikkel 92 nr. 4. 

b) 12,5 multiplisert med verdien angitt i artikkel 97. 

Foretak omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) som yter 

investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet som er 

oppført i avsnitt A nr. 2 og 4 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, 

skal oppfylle kravene i artikkel 92 nr. 1 og 2 på grunnlag av det 

samlede risikovektede eksponeringsbeløpet som er omhandlet i 

første ledd. 

Vedkommende myndigheter kan for foretak omhandlet i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) som yter investerings-

tjenester og utøver investeringsvirksomhet som er oppført i 

avsnitt A nr. 2 og 4 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, fastsette 

krav til ansvarlig kapital som er bindende for disse foretakene i 

henhold til de nasjonale innarbeidingstiltakene som trer i kraft 

31. desember 2013 for direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF. 

3. Verdipapirforetak omhandlet i nr. 1 er omfattet av alle 

andre bestemmelser om operasjonell risiko i avdeling VII 

kapittel 2 avsnitt II underavsnitt 2 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 96 

Krav til ansvarlig kapital for verdipapirforetak som har en 

startkapital som fastsatt i artikkel 28 nr. 2 i direktiv 

2013/36/EU 

1. Ved anvendelsen av artikkel 92 nr. 3 skal følgende 

kategorier av verdipapirforetak som har en startkapital i 

samsvar med artikkel 28 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, anvende 

den beregningen av det samlede risikovektede eksponerings-

beløpet som er fastsatt i nr. 2 i denne artikkel: 

a) Verdipapirforetak som handler for egen regning utelukkende 

for å oppfylle eller utføre en kundeordre, eller for å få 

tilgang til et clearing- og oppgjørssystem eller en anerkjent 

børs når de opptrer i egenskap av agent eller utfører en 

kundeordre.  
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b) Verdipapirforetak som oppfyller alle følgende vilkår: 

i. De innehar ikke penger eller verdipapirer for kunder. 

ii.  De handler bare for egen regning. 

iii.  De har ikke eksterne kunder. 

iv. Ansvaret for utførelse og oppgjør av foretakets trans-

aksjoner ligger hos en klareringssentral og er garantert 

av denne clearingsentralen. 

2. For verdipapirforetak omhandlet i nr. 1 skal det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet beregnes som summen av 

følgende: 

a) Artikkel 92 nr. 3 bokstav a)–d) og f) ved anvendelse av 

artikkel 92 nr. 4. 

b) Beløpet omhandlet i artikkel 97 multiplisert med 12,5. 

3. Verdipapirforetak omhandlet i nr. 1 er omfattet av alle 

andre bestemmelser om operasjonell risiko i avdeling VII 

kapittel 3 avsnitt II underavsnitt 1 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 97 

Ansvarlig kapital på grunnlag av faste kostnader 

1. I samsvar med artikkel 95 og 96 skal et verdipapirforetak 

og foretak omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) som 

yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet som 

omhandlet i avsnitt A nr. 2 og 4 i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF, ha en tellende kapital som utgjør minst en firedel 

av det foregående årets faste kostnader. 

2. Dersom det siden det foregående året har skjedd en 

endring i et verdipapirforetaks virksomhet som vedkommende 

myndighet anser som vesentlig, kan vedkommende myndighet 

tilpasse kravet i nr. 1. 

3. Dersom et verdipapirforetak ikke har drevet virksomhet i 

ett helt år fra den dagen det startet sin virksomhet, skal det ha 

en tellende kapital på minst en firedel av de faste kostnadene 

som inngår i forretningsplanen, med mindre vedkommende 

myndighet krever at forretningsplanen justeres. 

4. EBA skal i samråd med ESMA utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi følgende: 

a) Beregningen av kravet om å ha en tellende kapital på minst 

en firedel av det foregående årets faste kostnader. 

b) Vilkårene for vedkommende myndighets tilpasning av 

kravet om å ha en tellende kapital på minst en firedel av det 

foregående årets faste kostnader. 

c) Beregningen av forventede faste kostnader når et verdipapir-

foretak har drevet virksomhet i mindre enn ett år. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. mars 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 98 

Ansvarlig kapital for verdipapirforetak på konsolidert 

grunnlag 

1. Dersom verdipapirforetakene omhandlet i artikkel 95 nr. 1 

inngår i en gruppe, og dette ikke omfatter kredittinstitusjoner, 

skal et morverdipapirforetak i en medlemsstat anvende artikkel 

92 på konsolidert grunnlag på følgende måte: 

a) Det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet skal 

beregnes som angitt i artikkel 95 nr. 2. 

b) Den ansvarlige kapitalen skal beregnes på grunnlag av 

morverdipapirforetakets konsoliderte stilling eller på 

grunnlag av det finansielle holdingselskapets eller det 

blandede finansielle holdingselskapets konsoliderte stilling, 

alt etter hva som er relevant. 

2. Dersom verdipapirforetak omhandlet i artikkel 96 nr. 1 

inngår i en gruppe, og dette ikke omfatter kredittinstitusjoner, 

skal et morverdipapirforetak i en medlemsstat og et verdipapir-

foretak som kontrolleres av et finansielt holdingselskap eller av 

et blandet finansielt holdingselskap, anvende artikkel 92 på 

konsolidert grunnlag på følgende måte: 

a) Det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet skal 

beregnes som angitt i artikkel 96 nr. 2. 

b) Den ansvarlige kapitalen skal beregnes på grunnlag av 

morverdipapirforetakets eller det finansielle holdingselskapets 

eller det blandede finansielle holdingselskapets konsoliderte 

stilling, alt etter hva som er relevant, og i samsvar med første 

del avdeling II kapittel 2.  
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KAPITTEL 2 

Beregnings- og rapporteringskrav 

Artikkel 99 

Rapportering av krav til ansvarlig kapital og finansiell 

informasjon 

1. Institusjonene skal minst hvert halvår framlegge rapport 

for vedkommende myndigheter om kravene fastsatt i  

artikkel 92. 

2. Institusjoner som er omfattet av artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002, og andre kredittinstitusjoner enn dem som 

er omhandlet i artikkel 4 i nevnte forordning, som utarbeider 

konsoliderte regnskaper i samsvar med de internasjonale 

regnskapsstandardene som er vedtatt etter framgangsmåten i 

artikkel 6 nr. 2 i nevnte forordning, skal også rapportere 

finansiell informasjon. 

3. Vedkommende myndigheter kan kreve at kreditt-

institusjoner som anvender de internasjonale regnskaps-

standardene i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 i 

forbindelse med rapportering av ansvarlig kapital på konsolidert 

grunnlag i henhold til artikkel 24 nr. 2 i denne forordning, også 

rapporterer finansiell informasjon som fastsatt i nr. 2 i denne 

artikkel. 

4. Finansiell informasjon omhandlet i nr. 2 og 3 skal 

rapporteres i den utstrekning det er nødvendig for å gi et 

fullstendig bilde av risikoprofilen for institusjonens virksomhet 

og et bilde av den systemrisikoen institusjonene innebærer for 

finanssektoren eller realøkonomien, i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette ensartede formater, hyppigheten av og 

datoene for rapportering, definisjoner og hvilke IT-løsninger 

som skal anvendes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i 

nr. 1–4. 

Rapporteringskravene skal stå i et rimelig forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten av institusjonenes virksomhet. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6. Dersom en vedkommende myndighet anser at den 

finansielle informasjonen som kreves i nr. 2, er nødvendig for å 

få et fullstendig bilde av risikoprofilen for virksomheten til 

andre institusjoner enn dem som er omhandlet i nr. 2 og 3, og 

som er omfattet av et regnskapsregelverk på grunnlag av 

direktiv 86/635/EØF, og et bilde av den systemrisikoen disse 

institusjonene innebærer for finanssektoren eller realøkonomi-

en, skal vedkommende myndighet rådføre seg med EBA om 

muligheten for å utvide kravene til rapportering av finansiell 

informasjon på konsolidert grunnlag til også å gjelde slike 

institusjoner, forutsatt at de ikke allerede foretar rapportering på 

et slikt grunnlag. 

EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette formatene som skal anvendes av 

institusjonene som vedkommende myndigheter kan utvide 

kravene til rapportering av finansiell informasjon for i samsvar 

med første ledd. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7. Dersom en vedkommende myndighet mener at opplys-

ninger som ikke er omfattet av de tekniske gjennomførings-

standardene nevnt i nr. 5, er nødvendige for formålene som 

angis i nr. 4, skal den underrette EBA og ESRB om de 

utfyllende opplysningene som den anser det nødvendig å ta med 

i de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i nr. 5. 

Artikkel 100 

Utfyllende rapporteringskrav 

Institusjonene skal framlegge rapport for vedkommende 

myndigheter om omfanget, i det minste samlet, av gjenkjøps-

avtaler, verdipapirutlån og alle former for heftelser på 

eiendeler. 

EBA skal ta med disse opplysningene i de tekniske gjennom-

føringsstandardene for rapportering nevnt i artikkel 99 nr. 5. 

Artikkel 101 

Særlige rapporteringskrav 

1. Institusjonene skal hvert halvår rapportere følgende data 

til vedkommende myndigheter for hvert av de nasjonale 

eiendomsmarkedene som de har eksponeringer mot: 

a) Tap i forbindelse med eksponeringer som en institusjon har 

anerkjent boligeiendom som sikkerhet for, opp til den 

laveste verdien av den pantsatte delen og 80 % av 

markedsverdien eller 80 % av pantelånsverdien, med mindre 

noe annet er besluttet i henhold til artikkel 124 nr. 2.  
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b) De samlede tapene i forbindelse med eksponeringer som en 

institusjon har anerkjent boligeiendom som sikkerhet for, 

opp til den delen av eksponeringen som anses som fullt ut 

sikret med pant i boligeiendom i samsvar med artikkel 124 

nr. 1. 

c) Eksponeringsverdien av alle utestående eksponeringer som 

en institusjon har anerkjent boligeiendom som sikkerhet for, 

begrenset til den delen som anses fullt ut sikret med pant i 

boligeiendom i samsvar med artikkel 124 nr. 1. 

d) Tap i forbindelse med eksponeringer som en institusjon har 

anerkjent næringseiendom som sikkerhet for, opp til den 

laveste verdien av den pantsatte delen og 50 % av 

markedsverdien eller 60 % av pantelånsverdien, med mindre 

noe annet er besluttet i henhold til artikkel 124 nr. 2. 

e) Samlede tap i forbindelse med eksponeringer som en 

institusjon har anerkjent næringseiendom som sikkerhet for, 

opp til den delen av eksponeringen som anses som fullt ut 

sikret med pant i næringseiendom i samsvar med artikkel 

124 nr. 1. 

f) Eksponeringsverdien av alle utestående eksponeringer som 

en institusjon har anerkjent næringseiendom som sikkerhet 

for, begrenset til den delen som anses som fullt ut sikret med 

pant i næringseiendom i samsvar med artikkel 124 nr. 1. 

2. Dataene omhandlet i nr. 1 skal rapporteres til ved-

kommende myndighet i den aktuelle institusjonens hjemstat. 

Dersom en institusjon har en filial i en annen medlemsstat, skal 

også dataene som gjelder denne filialen, rapporteres til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten. Dataene skal rapporteres 

særskilt for hvert av eiendomsmarkedene i Unionen som den 

aktuelle institusjonen har eksponeringer i. 

3. Vedkommende myndigheter skal hvert år i samlet form 

offentliggjøre dataene omhandlet i nr. 1 bokstav a)–f), sammen 

med historiske data, dersom slike er tilgjengelige. En ved-

kommende myndighet skal på anmodning fra en vedkommende 

myndighet i en annen medlemsstat eller fra EBA oversende 

nærmere opplysninger om forholdene på markedet for bolig-

eiendom eller næringseiendom i denne medlemsstaten. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi følgende: 

a) Ensartede formater, definisjoner, hyppigheten av og datoene 

for rapportering samt IT-løsningene når det gjelder opplys-

ningene omhandlet i nr. 1. 

b) Ensartede formater, definisjoner, hyppigheten av og datoene 

for rapportering samt IT-løsningene når det gjelder de 

samlede dataene omhandlet i nr. 2. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 3 

Handelsportefølje 

Artikkel 102 

Krav til handelsporteføljen 

1. Posisjoner i handelsporteføljen skal enten være uten 

omsetningsbegrensninger eller kunne sikres. 

2. Handelsformål skal være godtgjort på grunnlag av de 

strategiene, retningslinjene og framgangsmåtene som insti-

tusjonen har fastsatt for å forvalte posisjonen eller porteføljen i 

samsvar med artikkel 103. 

3. Institusjonene skal innføre og opprettholde systemer og 

kontrollordninger for å forvalte sin handelsportefølje i samsvar 

med artikkel 104 og 105. 

4. Institusjonene kan ta med intern sikring ved beregningen 

av kapitalkravene for posisjonsrisiko, forutsatt at de innehas for 

handelsformål og at kravene i artikkel 103–106 er oppfylt. 

Artikkel 103 

Forvaltning av handelsporteføljen 

Institusjonen skal ved forvaltningen av sine posisjoner eller 

grupper av posisjoner i handelsporteføljen oppfylle alle 

følgende krav: 

a) Institusjonen skal ha en klart dokumentert handelsstrategi 

for posisjonen/instrumentet eller porteføljene, godkjent av 

øverste ledelse, der forventet eiertid skal angis. 

b) Institusjonen skal ha klart definerte retningslinjer og 

framgangsmåter for aktiv forvaltning av posisjoner som er 

inngått via et meglerbord. Disse retningslinjene og fram-

gangsmåtene skal omfatte følgende: 

i. Hvilke posisjoner som kan inngås av hvilke meglerbord.  
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ii.  Fastsettelse av posisjonsgrenser og overvåking av om de 

er hensiktsmessige. 

iii.  Meglere kan selvstendig tre inn i og forvalte posisjonen 

innenfor de avtalte begrensningene og i samsvar med 

den godkjente strategien. 

iv. Posisjoner rapporteres til øverste ledelse som en 

integrert del av institusjonens risikostyringsprosess. 

v. Posisjoner overvåkes aktivt med hensyn til kilder for 

markedsinformasjon, og det foretas en vurdering av 

salgbarheten eller muligheten for sikring av posisjonen 

eller dens bestanddelsrisiko, herunder en kvalitets- og 

tilgjengelighetsvurdering av markedsdata i verdsettings-

prosessen, markedsomsetningen og størrelsen på posi-

sjonene som omsettes i markedet. 

vi. Aktive tiltak og kontroller for å bekjempe bedrageri. 

c) Institusjonen skal ha klart definerte retningslinjer og 

framgangsmåter for å overvåke at posisjonene er i samsvar 

med institusjonens handelsstrategi, herunder overvåking av 

omsetningen og av posisjoner som den opprinnelig planlagte 

eiertiden er overskredet for. 

Artikkel 104 

Inkludering i handelsporteføljen 

1. Institusjonene skal ha klart definerte retningslinjer og 

framgangsmåter for å avgjøre hvilken posisjon som skal inngå i 

handelsporteføljen for beregning av institusjonens kapitalkrav, i 

samsvar med kravene i artikkel 102 og definisjonen av 

handelsportefølje i artikkel 4 nr. 1 punkt 86, idet det tas hensyn 

til institusjonens evne og praksis når det gjelder risikostyring. 

Institusjonen skal i fullt omfang dokumentere at disse 

retningslinjene og framgangsmåtene følges, og det skal foretas 

regelmessig internrevisjon av dem. 

2. Institusjonene skal ha klart definerte retningslinjer og 

framgangsmåter for den generelle forvaltningen av handelspor-

teføljen. Disse retningslinjene og framgangsmåtene skal minst 

omfatte 

a) den virksomheten som institusjonen anser som handel og 

som en del av handelsporteføljen ved anvendelsen av 

kravene til ansvarlig kapital, 

b) i hvilken utstrekning en posisjon daglig kan verdsettes til 

markedsverdi med henvisning til et aktivt, likvid toveismar-

ked, 

c) for posisjoner som verdsettes til modellverdi, i hvilken 

utstrekning institusjonen kan 

i. identifisere all vesentlig risiko med hensyn til 

posisjonen, 

ii. sikre all vesentlig risiko for posisjonen med instrumen-

ter som det finnes et aktivt, likvid toveismarked for, 

iii. utarbeide pålitelige estimater for de viktigste forut-

setningene og parametrene som anvendes i modellen, 

d) i hvilken utstrekning institusjonen kan, og er forpliktet t il, å 

foreta verdsettinger for posisjonen som kan valideres 

eksternt på en konsekvent måte, 

e) i hvilken utstrekning juridiske begrensninger eller andre 

driftskrav vil kunne redusere institusjonens evne til å 

gjennomføre en avvikling eller sikring av posisjonen på kort 

sikt, 

f) i hvilken utstrekning institusjon kan, og er forpliktet til, 

aktivt å styre risikoene knyttet til posisjoner i sin handels-

virksomhet, 

g) i hvilken utstrekning institusjonen kan overføre risiko eller 

posisjoner som ligger utenfor handelsporteføljen, til hande-

lsporteføljen og omvendt, samt kriteriene for slike over-

føringer. 

Artikkel 105 

Krav om forsvarlig verdsetting 

1. Alle posisjoner i handelsporteføljen skal oppfylle 

standarder for forsvarlig verdsetting som fastsatt i denne 

artikkel. Institusjonene skal særlig sikre at den forsvarlige 

verdsettingen av handelsporteføljeposisjonene gir en tilstrek-

kelig grad av sikkerhet med hensyn til handelsporteføljeposi-

sjonenes dynamiske art, tilsynskravene og kapitalkravenes 

funksjon og formål i forbindelse med handelsporteføljeposi-

sjoner. 

2. Institusjonene skal innføre og opprettholde systemer og 

kontroller som er tilstrekkelige til å gi forsvarlige og pålitelige 

verdsettingsestimater. Slike systemer og kontroller skal minst 

omfatte følgende: 

a) Dokumenterte prinsipper og framgangsmåter for verdset-

tingsprosessen, herunder et klart definert ansvar for de ulike 

områdene som inngår i fastsettelsen av verdsettingen, kilder 

for markedsdata og en gjennomgåelse av om disse er 

egnede, retningslinjer for anvendelse av ikke-observerbare 

data som gjenspeiler institusjonens antakelser om hva 

markedsdeltakere vil bruke ved verdsetting av posisjonen, 

hyppighet for uavhengig verdsetting, tidspunkt for 

sluttpriser, framgangsmåter for justering av verdsettinger, 

framgangsmåter for verifisering ved månedsslutt og i 

enkelttilfeller. 

b) Rapporteringslinjene for den avdelingen som har ansvar for 

verdsettingsprosessen, skal være klare og uavhengige av 

handelsavdelingen (front office) og skal ende hos ledelses-

organet.  
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3. Institusjonene skal verdsette posisjonene i handelspor-

teføljen minst daglig. 

4. Institusjonene skal når dette er mulig, verdsette posisjoner 

til markedsverdi, også når de anvender kapitalkravsreglene på 

handelsporteføljen. 

5. Ved en verdsetting til markedsverdi skal den mest 

forsvarlige delen av kjøps- og salgskursene anvendes, med 

mindre institusjonen kan sluttavregne til middelkurs. Dersom 

institusjonene anvender dette unntaket, skal de hver sjette 

måned underrette sine vedkommende myndigheter om de 

aktuelle posisjonene og dokumentere at de kan sluttavregne til 

middelkurs. 

6. Dersom det ikke er mulig å foreta en verdsetting til 

markedsverdi, skal institusjonene foreta en forsvarlig 

verdsetting av sine posisjoner og porteføljer til modellverdi, 

herunder når de beregner kravene til ansvarlig kapital for 

posisjoner i handelsporteføljen. 

7. Når institusjonene anvender verdsetting til modellverdi, 

skal de oppfylle følgende krav: 

a) Den øverste ledelsen skal være oppmerksom på de 

elementene i handelsporteføljen eller andre posisjoner 

verdsatt til virkelig verdi som er omfattet av en modellvur-

dering, og skal ha en forståelse av hvilken vesentlig 

usikkerhet dette skaper for rapporteringen av virksomhetens 

risiko/inntjening. 

b) Markedsdata skal, når det er mulig, hentes fra samme kilde 

som markedsprisene, og markedsdataenes hensiktsmessighet 

for den bestemte posisjonen som verdsettes, samt modellens 

parametrer, skal vurderes hyppig. 

c) Dersom verdsettingsmetoder som er allment akseptert på 

markedet for bestemte finansielle instrumenter eller varer, er 

tilgjengelige, skal institusjonene anvende dem. 

d) Dersom modellen er utviklet av institusjonen selv, skal den 

være basert på hensiktsmessige forutsetninger, som er 

vurdert og etterprøvd av parter med egnede kvalifikasjoner 

som er uavhengige av utviklingsprosessen. 

e) Institusjonene skal ha formelle framgangsmåter for kontroll 

med endringer, og en sikkerhetskopi av modellen skal 

oppbevares og periodisk anvendes for å kontrollere 

verdsettinger. 

f) De ansvarlige for risikostyringen skal være oppmerksom på 

svakhetene ved de modellene som anvendes, og hvordan 

disse svakhetene best kan gjenspeiles i resultatet av 

verdsettingen. 

g) Institusjonenes modeller skal gjennomgås regelmessig for å 

vurdere om resultatene er nøyaktige, og det skal i den 

forbindelse foretas en vurdering av om forutsetningene 

fortsatt er hensiktsmessige, en analyse av resultat i forhold 

til risikofaktorer og en sammenligning av faktiske sluttkurs-

verdier og modellresultater. 

Ved anvendelsen av bokstav d) skal modellen utvikles eller 

godkjennes uavhengig av meglerbordet, og den skal gjennomgå 

en uavhengig prøving, herunder validering av modellens 

matematiske beregninger, forutsetninger og implementering av 

programvare. 

8. Institusjonene skal foreta uavhengig priskontroll i tillegg 

til daglig verdsetting til markedsverdi eller modellverdi. 

Kontrollen av markedspriser og modelldata skal minst én gang 

per måned eller oftere, avhengig av markedets eller handels-

virksomhetens art, foretas av en person eller enhet som er 

uavhengig av personer eller enheter som har økonomisk fordel 

av handelsporteføljen. Dersom uavhengige kilder for prisfast-

settelse ikke er tilgjengelige, eller slike kilder er mer subjektive, 

kan det være hensiktsmessig med forsvarlige tiltak som verdset-

tingsjusteringer. 

9. Institusjonene skal innføre og opprettholde fram-

gangsmåter for å vurdere verdsettingsjusteringer. 

10. Institusjonene skal formelt vurdere følgende verdsettings-

justeringer: ikke opptjent kredittrisikotillegg, sluttavregnings-

kostnader, operasjonell risiko, markedsprisusikkerhet, tidlig 

avslutning, investerings- og finansieringskostnader, framtidige 

administrasjonskostnader og, der det er relevant, modellrisiko. 

11. Institusjonene skal fastsette og opprettholde metoder for 

beregning av en justering av den aktuelle verdsettingen av 

mindre likvide posisjoner, som særlig kan oppstå som følge av 

markedshendelser eller situasjonen i en institusjon, for 

eksempel konsentrerte posisjoner og/eller posisjoner som den 

opprinnelig planlagte eiertiden er overskredet for. Insti-

tusjonene skal om nødvendig foreta slike justeringer i tillegg til 

eventuelle endringer i posisjonens verdi som kreves i 

forbindelse med finansiell rapportering, og skal utforme slike 

justeringer slik at de gjenspeiler posisjonens manglende 

likviditet. Som ledd i disse framgangsmåtene skal insti-

tusjonene vurdere flere faktorer når de skal avgjøre om det er 

nødvendig med en verdsettingsjustering for mindre likvide 

posisjoner. Disse faktorene omfatter følgende: 

a) Den tiden det ville ta å sikre posisjonen eller risikoene 

innenfor posisjonen. 

b) Volatilitet og gjennomsnittlig kjøpskurs-salgskursdifferanse. 

c) Tilgangen til markedsnoteringer (antall prisstillere og deres 

identitet) og omsetningens volatilitet og gjennomsnittlige 

størrelse, herunder omsetningens størrelse i perioder med 

markedsstress.  
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d) Markedskonsentrasjoner. 

e) Hvor lenge posisjonene innehas. 

f) I hvilket omfang verdsettingen foretas til modellverdi. 

g) Virkningen av andre modellrisikoer. 

12. Når det benyttes verdsetting foretatt av tredjepart eller 

verdsetting til modellverdi, skal institusjonene vurdere å 

anvende en verdsettingsjustering. Institusjonene skal i tillegg se 

nærmere på behovet for å opprette justeringer for mindre 

likvide posisjoner og løpende vurdere om disse fortsatt er egnet. 

Institusjonene skal også uttrykkelig vurdere behovet for 

verdsettingsjusteringer i forbindelse med usikkerheten knyttet 

til dataparametrene som brukes i verdsettingsmodeller. 

13. For sammensatte produkter, herunder verdipapirise-

ringseksponeringer og kredittderivater der kredittbeskyttelsen 

utløses etter n-te hendelse, skal institusjonene uttrykkelig 

vurdere behovet for verdsettingsjusteringer for å gjenspeile den 

modellrisikoen som er knyttet til anvendelse av eventuelt 

uriktige verdsettingsmetoder, og den modellrisikoen som er 

knyttet til anvendelse av ikke-observerbare (og eventuelt 

uriktige) kalibreringsparametrer i verdsettingsmodellen. 

14. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for anvendelse av kravene i 

artikkel 105 på nr. 1 i denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 106 

Intern sikring 

1. En intern sikring skal særlig oppfylle følgende krav: 

a) Hensikten er ikke primært å unngå eller redusere krav til 

ansvarlig kapital. 

b) Den skal være korrekt dokumentert og omfattet av særlige 

interne framgangsmåter for godkjenning og revisjon. 

c) Den skal behandles på markedsvilkår. 

d) Markedsrisikoen som oppstår gjennom den interne 

sikringen, skal forvaltes dynamisk i handelsporteføljen 

innenfor tillatte grenser. 

e) Den skal overvåkes nøye i samsvar med tilfredsstillende 

framgangsmåter. 

2. Kravene i nr. 1 får anvendelse uten at det berører kravene 

til sikrede posisjoner utenfor handelsporteføljen. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 og i tilfeller der en institusjon 

sikrer en kredittrisikoeksponering utenfor handelsporteføljen 

eller en motpartsrisikoeksponering med et kredittderivat i 

institusjonens handelsportefølje, gjennom en intern sikring, skal 

eksponeringen utenfor handelsporteføljen eller motpartsrisiko-

eksponeringen ikke anses å være sikret når det gjelder 

beregning av risikovektede eksponeringsbeløp, med mindre 

institusjonen fra en godkjent tredjepart som yter beskyttelse, 

kjøper et tilsvarende kredittderivat som oppfyller kravene som 

gjelder for ikke-finansiert kredittbeskyttelse utenfor handelspor-

teføljen. Uten at det berører artikkel 299 nr. 2 bokstav h), skal 

verken den interne eller den eksterne kredittderivatsikringen 

inngå i handelsporteføljen ved beregning av kapitalkrav, 

dersom slik beskyttelse er kjøpt hos en tredjepart og blir 

innregnet som en sikring av en eksponering utenfor handelspor-

teføljen når det gjelder beregning av kapitalkrav. 

AVDELING II 

KAPITALKRAV FO R KREDITTRISIKO  

KAPITTEL 1 

Alminnelige prinsipper 

Artikkel 107 

Kredittrisikometoder 

1. Institusjonene skal anvende enten standardmetoden i 

henhold til kapittel 2 eller, dersom vedkommende myndigheter 

tillater det i samsvar med artikkel 143, IRB-metoden i henhold 

til kapittel 3 ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til artikkel 92 nr. 3 bokstav a) og f). 

2. Når det gjelder handelseksponeringer og bidrag til 

misligholdsfond til en sentral motpart, skal institusjonene 

anvende behandlingen i kapittel 6 avsnitt 9 for å beregne sine 

risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til artikkel 92 nr. 3 

bokstav a) og f). Når det gjelder alle andre typer eksponeringer 

mot en sentral motpart, skal institusjonene behandle slike 

eksponeringer på følgende måte: 

a) Som eksponeringer mot en institusjon når det gjelder andre 

typer eksponeringer mot en kvalifisert sentral motpart. 

b) Som eksponeringer mot et foretak når det gjelder andre typer 

eksponeringer mot en ikke-kvalifisert sentral motpart.  
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3. Ved anvendelsen av denne forordning skal eksponeringer 

mot et verdipapirforetak i en tredjestat, eksponeringer mot en 

kredittinstitusjon i en tredjestat og eksponeringer mot 

clearingsentraler og børser i tredjestater behandles som 

eksponeringer mot en institusjon bare dersom tredjestaten på 

denne enheten anvender tilsynskrav som minst tilsvarer kravene 

som anvendes i Unionen. 

4. Ved anvendelsen av nr. 3 kan Kommisjonen, gjennom 

gjennomføringsrettsakter og etter undersøkelsesprosedyren 

omhandlet i artikkel 464 nr. 2, treffe en beslutning om hvorvidt 

en tredjestat anvender tilsyns- og reguleringskrav som minst 

tilsvarer kravene som anvendes i Unionen. Uten en slik 

beslutning kan institusjonene til 1. januar 2015 fortsatt 

behandle eksponeringer mot enhetene omhandlet i nr. 3 som 

eksponeringer mot institusjoner, forutsatt at de berørte 

vedkommende myndighetene før 1. januar 2014 har godkjent at 

tredjestaten kan behandles på denne måten. 

Artikkel 108 

Anvendelse av kredittrisikoreduksjonsteknikker i henhold 

til standardmetoden og IRB-metoden 

1. En institusjon som for en eksponering benytter 

standardmetoden i henhold til kapittel 2 eller IRB-metoden i 

henhold til kapittel 3, men ikke benytter egne estimater for 

tapsgrad ved mislighold (LGD) og konverteringsfaktorer i 

henhold til artikkel 151, kan anvende kredittrisikoreduksjon i 

samsvar med kapittel 4 ved beregningen av risikovektede 

eksponeringsbeløp ved anvendelse av artikkel 92 nr. 3 bokstav 

a) og f), eller forventet tapt beløp ved beregningen omhandlet i 

artikkel 36 nr. 1 bokstav d) og artikkel 62 bokstav c), alt etter 

hva som er relevant. 

2. En institusjon som for en eksponering benytter IRB-

metoden ved hjelp av egne LGD-estimater og konverte-

ringsfaktorer i henhold til artikkel 151, kan anvende kreditt-

risikoreduksjon i samsvar med kapittel 3. 

Artikkel 109 

Behandling av verdipapiriserte eksponeringer i henhold til 

standardmetoden og IRB-metoden 

1. Dersom en institusjon benytter standardmetoden i kapittel 

2 for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp for den 

eksponeringskategorien som de verdipapiriserte eksponeringene 

ville blitt plassert i i henhold til artikkel 112, skal den beregne 

det risikovektede eksponeringsbeløpet for en verdipapirise-

ringsposisjon i samsvar med artikkel 245, 246 og 251–258. 

Institusjoner som benytter standardmetoden, kan også benytte 

den interne kredittvurderingsmetoden dersom det er gitt 

tillatelse i henhold til artikkel 259 nr. 3. 

2. Dersom en institusjon benytter IRB-metoden i henhold til 

kapittel 3 for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp for 

den eksponeringskategorien som de verdipapiriserte 

eksponeringene ville blitt plassert i i henhold til artikkel 147, 

skal den beregne det risikovektede eksponeringsbeløpet i 

samsvar med artikkel 245, 246 og 259–266. 

Dersom IRB-metoden anvendes bare for en del av en 

verdipapiriserings underliggende verdipapiriserte ekspo-

neringer, skal institusjonen anvende den metoden som gjelder 

for den største delen av verdipapiriseringens underliggende 

verdipapiriserte eksponeringer, med unntak av den interne 

kredittvurderingsmetoden. 

Artikkel 110 

Behandling av kredittrisikojusteringer 

1. Institusjoner som benytter standardmetoden, skal 

behandle generelle kredittrisikojusteringer i samsvar med 

artikkel 62 bokstav c). 

2. Institusjoner som benytter IRB-metoden, skal behandle 

generelle kredittrisikojusteringer i samsvar med artikkel 159, 

artikkel 62 bokstav d) og artikkel 36 nr. 1 bokstav d). 

Ved anvendelsen av denne artikkel og kapittel 2 og 3 skal 

generelle og spesifikke kredittrisikojusteringer ikke omfatte 

avsetning til dekning av generell bankrisiko. 

3. Institusjoner som benytter IRB-metoden, og som benytter 

standardmetoden for en del av sine eksponeringer på 

konsolidert eller individuelt grunnlag i samsvar med artikkel 

148 og 150, skal avgjøre hvilken del av den generelle 

kredittrisikojusteringen som skal behandles etter reglene i 

standardmetoden og hvilken del som skal behandles etter 

reglene i IRB-metoden, på følgende måte: 

a) Når en institusjon som inngår i konsolideringen, 

utelukkende benytter IRB-metoden, skal den generelle 

kredittrisikojusteringen for denne institusjonen behandles 

som fastsatt i nr. 2. 

b) Når en institusjon som inngår i konsolideringen, 

utelukkende benytter standardmetoden, skal den generelle 

kredittrisikojusteringen for denne institusjonen behandles 

som fastsatt i nr. 1. 

c) Resten av kredittrisikojusteringen skal fordeles på pro rata-

grunnlag etter andelen av de risikovektede eksponerings-

beløpene som er omfattet av standardmetoden og IRB-

metoden.  
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4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi beregningen av spesifikke kreditt-

risikojusteringer og av generelle kredittrisikojusteringer i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk for følgende: 

a) Eksponeringsverdien beregnet i henhold til standardmetoden 

omhandlet i artikkel 111. 

b) Eksponeringsverdien beregnet i henhold til IRB-metoden 

omhandlet i artikkel 166–168. 

c) Behandling av forventet tapt beløp som omhandlet i artikkel 

159. 

d) Eksponeringsverdien for beregning av de risikovektede 

eksponeringsbeløpene for verdipapiriseringsposisjoner, som 

omhandlet i artikkel 246 og 266. 

e) Påvisning av mislighold i henhold til artikkel 178. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 2 

Standardmetoden 

Avsnit t  1  

Al mi nne l i ge  pri ns i ppe r  

Artikkel 111 

Eksponeringsverdi 

1. Eksponeringsverdien av en eiendelspost skal være den 

gjenværende balanseførte verdien etter spesifikke kreditt-

risikojusteringer, ytterligere verdijusteringer i samsvar med 

artikkel 34 og 110 og annen reduksjon av ansvarlig kapital i 

forbindelse med eiendelsposten. Eksponeringsverdien av en 

post utenfor balansen oppført i vedlegg I skal være følgende 

prosentdel av dens nominelle verdi etter spesifikke kreditt -

risikojusteringer: 

a) 100 % dersom den er en fullrisikopost. 

b) 50 % dersom den er en mediumrisikopost. 

c) 20 % dersom den er en medium-/lavrisikopost. 

d) 0 % dersom den er en lavrisikopost. 

Poster utenfor balansen som er nevnt i første ledd annet punktum, 

skal plasseres i risikokategorier som angitt i vedlegg I. 

Når en institusjon benytter den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter i henhold til artikkel 223, skal 

eksponeringsverdien av verdipapirer eller varer som selges, 

stilles som sikkerhet eller lånes ut i forbindelse med en 

gjenkjøpstransaksjon eller i forbindelse med en transaksjon som 

gjelder innlån eller utlån av verdipapirer eller varer, samt 

marginlånstransaksjoner, økes med den volatilitetsjusteringen 

som er hensiktsmessig for slike verdipapirer eller varer, som 

fastsatt i artikkel 223–225. 

2. Eksponeringsverdien av et derivat oppført i vedlegg II 

skal fastsettes i samsvar med kapittel 6, idet det tas hensyn til 

virkningene av novasjonskontrakter og andre motregnings-

avtaler for disse metodene i samsvar med kapittel 6. Ekspo-

neringsverdien av gjenkjøpstransaksjoner, transaksjoner som 

gjelder innlån eller utlån av verdipapirer eller varer, 

transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlåns-

transaksjoner kan fastsettes i samsvar med enten kapittel 6 eller 

kapittel 4. 

3. Dersom en eksponering er omfattet av finansiert kreditt -

beskyttelse, kan eksponeringsverdien som anvendes for 

vedkommende post, endres i samsvar med kapittel 4. 

Artikkel 112 

Eksponeringskategorier 

Hver eksponering skal plasseres i en av følgende eksponerings-

kategorier: 

a) Eksponeringer mot sentralmyndigheter eller sentralbanker. 

b) Eksponeringer mot regionale eller lokale myndigheter. 

c) Eksponeringer mot offentlige foretak. 

d) Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker. 

e) Eksponeringer mot internasjonale organisasjoner. 

f) Eksponeringer mot institusjoner. 

g) Eksponeringer mot foretak. 

h) Massemarkedseksponeringer. 

i) Eksponeringer sikret med pant i fast eiendom. 

j) Misligholdte eksponeringer.  
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k) Eksponeringer forbundet med særlig høy risiko. 

l) Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett. 

m) Poster som utgjør verdipapiriseringsposisjoner. 

n) Eksponeringer mot institusjoner og foretak med en 

kortsiktig kredittvurdering. 

o) Eksponeringer i form av andeler eller aksjer i innretninger 

for kollektiv investering («IKI»). 

p) Egenkapitalposisjoner. 

q) Øvrige poster. 

Artikkel 113 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

1. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp skal 

risikovekter anvendes på alle eksponeringer, med mindre de 

trekkes fra ansvarlig kapital, i samsvar med bestemmelsene i 

avsnitt 2. Anvendelsen av risikovekter skal baseres på den 

eksponeringskategorien som eksponeringen blir plassert i og, i 

den utstrekning som er angitt i avsnitt 2, dens kredittkvalitet. 

Kredittkvaliteten kan fastsettes med henvisning til kreditt -

vurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner eller 

eksportkredittbyråer i samsvar med avsnitt 3. 

2. Ved risikovekting i henhold til nr. 1 skal ekspo-

neringsverdien multipliseres med den risikovekten som angis 

eller fastsettes i samsvar med avsnitt 2. 

3. Dersom en eksponering er omfattet av kredittbeskyttelse, 

kan risikovekten som anvendes for vedkommende post, endres i 

samsvar med kapittel 4. 

4. Risikovektede eksponeringsbeløp for verdipapiriserte 

eksponeringer skal beregnes i samsvar med kapittel 5. 

5. Eksponeringer som det ikke er fastsatt noen beregning for 

i avsnitt 2, skal gis en risikovekt på 100 %. 

6. Med unntak av eksponeringer som medfører ren 

kjernekapital-poster, andre godkjente kjernekapitalposter eller 

tilleggskapitalposter, kan en institusjon som har forhånds-

tillatelse fra vedkommende myndigheter, beslutte ikke å 

anvende kravene i nr. 1 i denne artikkel på institusjonens 

eksponeringer mot en motpart som er institusjonens morforetak, 

datterforetak, et datterforetak av institusjonens morforetak eller 

et foretak med en tilknytning som omhandlet i artikkel 12 nr. 1 

i direktiv 83/349/EØF. Vedkommende myndigheter har 

myndighet til å gi godkjenning dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Motparten er en institusjon, en finansinstitusjon eller et 

foretak som yter tilknyttede tjenester underlagt egnede 

tilsynskrav. 

b) Motparten er fullt ut omfattet av samme konsolidering som 

institusjonen. 

c) Motparten er omfattet av samme framgangsmåter for 

risikovurdering, -måling og -kontroll som institusjonen. 

d) Motparten er etablert i samme medlemsstat som 

institusjonen. 

e) Det foreligger ingen nåværende eller forutsette vesentlige 

praktiske eller juridiske hindringer for rask overføring av 

ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser fra 

motparten til institusjonen. 

Dersom institusjonen i henhold til dette nummer får tillatelse til 

å unnlate å anvende kravene i nr. 1, kan den tildele en 

risikovekt på 0 %. 

7. Med unntak av eksponeringer som medfører ren 

kjernekapital-poster, andre godkjente kjernekapitalposter eller 

tilleggskapitalposter, kan institusjoner som har forhånds-

tillatelse fra vedkommende myndigheter, beslutte ikke å 

anvende kravene i nr. 1 i denne artikkel på motparter som de 

har inngått en institusjonell beskyttelsesordning med, som er en 

kontrakts- eller lovfestet ansvarsordning som beskytter disse 

institusjonene og særlig sikrer deres likviditet og solvens for å 

unngå konkurs, når det er nødvendig. Vedkommende 

myndigheter har myndighet til å gi tillatelse dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Kravene i nr. 6 bokstav a), d) og e) er oppfylt. 

b) Ordningene sikrer at den institusjonelle beskyttelses-

ordningen kan gi den støtten som er nødvendig i henhold til 

institusjonens forpliktelser, ved hjelp av midler som er lett 

tilgjengelige for den. 

c) Den institusjonelle beskyttelsesordningen disponerer egnede 

og enhetlig utformede systemer for overvåking og klassifise-

ring av risiko, som gir en fullstendig oversikt over risiko-

situasjonen til de enkelte medlemmene og den institusjonelle 

beskyttelsesordningen som helhet, med tilsvarende 

muligheter til innflytelse, og disse systemene skal på egnet 

måte overvåke misligholdte eksponeringer i samsvar med 

artikkel 178 nr. 1.  



Nr. 13/300 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

d) I den institusjonelle beskyttelsesordningen foretas en 

egenvurdering av risiko som meddeles de enkelte 

medlemmene. 

e) Den institusjonelle beskyttelsesordningen utarbeider og 

offentliggjør årlig enten en konsolidert rapport som omfatter 

balansen, resultatregnskapet, situasjonsrapporten og 

risikorapporten som gjelder for den institusjonelle 

beskyttelsesordningen som helhet, eller en rapport som 

omfatter den samlede balansen, samlet resultatregnskap, 

situasjonsrapporten og risikorapporten for den institusjonelle 

beskyttelsesordningen som helhet. 

f) Medlemmer av den institusjonelle beskyttelsesordningen er 

forpliktet til å gi et forhåndsvarsel på minst 24 måneder 

dersom de ønsker å avslutte ordningen. 

g) Flere gangers anvendelse av poster som kan inngå i 

beregningen av ansvarlig kapital (gjentatt bruk av ansvarlig 

kapital), samt enhver utilbørlig oppbygging av ansvarlig 

kapital mellom medlemmene av den institusjonelle 

beskyttelsesordningen, skal utelukkes. 

h) Den institusjonelle beskyttelsesordningen skal være basert 

på et bredt medlemskap av kredittinstitusjoner med en i 

hovedsak ensartet forretningsprofil. 

i) Vedkommende myndigheter skal regelmessig godkjenne og 

overvåke at systemene nevnt i bokstav c) og d) er 

tilstrekkelige. 

Dersom institusjonen i henhold til dette nummer beslutter å 

unnlate å anvende kravene i nr. 1, kan den tildele en risikovekt 

på 0 %. 

Avsnit t  2  

Ri s i kove kte r 

Artikkel 114 

Eksponeringer mot sentralmyndigheter eller sentralbanker 

1. Eksponeringer mot sentralmyndigheter eller sentralbanker 

skal gis en risikovekt på 100 %, med mindre behandlingen i nr. 

2–7 får anvendelse. 

2. Eksponeringer mot sentralmyndigheter og sentralbanker 

der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kreditt-

vurderingsinstitusjon er tilgjengelig, skal gis en risikovekt i 

samsvar med tabell 1 som tilsvarer den eksterne kreditt-

vurderingsinstitusjonens kredittvurdering i henhold til  

artikkel 136. 

Tabell 1 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

3. Eksponeringer mot ESB skal gis en risikovekt på 0 %. 

4. Eksponeringer mot medlemsstatenes sentralmyndigheter 

og sentralbanker som lyder på og er finansiert i vedkommende 

sentralmyndigheters og sentralbankers nasjonale valuta, skal gis 

en risikovekt på 0 %. 

6. For eksponeringer som er omhandlet i artikkel 495 nr. 2, 

gjelder følgende: 

a) Risikovekten som anvendes på eksponeringsbeløpene i 

2018, skal utgjøre 20 % av risikovekten som tildeles disse 

eksponeringene i samsvar med nr. 2. 

b) Risikovekten som anvendes på eksponeringsbeløpene i 

2019, skal utgjøre 50 % av risikovekten som tildeles disse 

eksponeringene i samsvar med nr. 2. 

c) Risikovekten som anvendes på eksponeringsbeløpene i 2020 

og deretter skal utgjøre 100 % av risikovekten som tildeles 

disse eksponeringene i samsvar med nr. 2. 

7. Når vedkommende myndigheter i en tredjestat som 

anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst tilsvarer 

dem som anvendes i Unionen, gir en risikovekt som er lavere 

enn den som angis i nr. 1 og 2 for eksponeringer mot sin 

sentralmyndighet og sentralbank som lyder på og er finansiert i 

vedkommende stats nasjonale valuta, kan institusjoner gi slike 

eksponeringer samme risikovekt. 

Ved anvendelsen av dette nummer kan Kommisjonen, gjennom 

gjennomføringsrettsakter og etter undersøkelsesprosedyren 

omhandlet i artikkel 464 nr. 2, treffe beslutning om hvorvidt en 

tredjestat anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst 

tilsvarer ordningene som anvendes i Unionen. Uten en slik 

beslutning kan institusjonene til 1. januar 2015 fortsatt anvende 

behandlingen angitt i dette nummer på eksponeringer mot 

sentralmyndigheter eller sentralbanker i tredjestaten dersom de 

berørte vedkommende myndighetene før 1. januar 2014 har 

godkjent at tredjestaten kan behandles på denne måten.  
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Artikkel 115 

Eksponeringer mot regionale eller lokale myndigheter 

1. Eksponeringer mot regionale eller lokale myndigheter 

skal risikovektes som eksponeringer mot institusjoner, med 

mindre de behandles som eksponeringer mot sentral-

myndigheter i henhold til nr. 2 eller 4 eller gis en risikovekt 

som angitt i nr. 5. Fortrinnsbehandlingen for kortsiktige 

eksponeringer som angitt i artikkel 119 nr. 2 og artikkel 120  

nr. 2 skal ikke anvendes. 

2. Eksponeringer mot regionale eller lokale myndigheter 

skal behandles på samme måte som eksponeringer mot 

sentralmyndighetene i hvis jurisdiksjon de er etablert, dersom 

det ikke er noen forskjell i risiko mellom slike eksponeringer på 

grunn av nevnte regionale og lokale myndigheters særlige 

myndighet til skattlegging, og dersom det finnes særlige 

institusjonelle ordninger som reduserer risikoen for mislighold. 

EBA skal drive en offentlig tilgjengelig database over alle 

regionale og lokale myndigheter i Unionen som relevante 

vedkommende myndigheter behandler som eksponeringer mot 

sine sentralmyndigheter. 

3. Eksponeringer mot kirker eller trossamfunn som er 

opprettet som juridiske personer i henhold til offentlig rett, skal 

i den utstrekning de inndriver skatter i samsvar med den 

lovgivningen som gir dem rett til dette, behandles som 

eksponeringer mot regionale og lokale myndigheter. I dette 

tilfellet får nr. 2 ikke anvendelse, og ved anvendelse av artikkel 

150 nr. 1 bokstav a) skal tillatelse til å benytte standardmetoden 

ikke utelukkes. 

4. Dersom vedkommende myndigheter i en tredjestat som 

anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst tilsvarer 

ordningene som anvendes i Unionen, behandler eksponeringer 

mot regionale eller lokale myndigheter som eksponeringer mot 

sine sentralmyndigheter, og det ikke er noen forskjell i risiko 

mellom slike eksponeringer fordi de regionale og lokale 

myndighetene har særlig myndighet til skattlegging og fordi det 

finnes særlige institusjonelle ordninger som reduserer risikoen 

for mislighold, kan institusjoner risikovekte eksponeringer mot 

slike regionale og lokale myndigheter på samme måte. 

Ved anvendelsen av dette nummer kan Kommisjonen, gjennom 

gjennomføringsrettsakter og etter undersøkelsesprosedyren 

omhandlet i artikkel 464 nr. 2, treffe beslutning om hvorvidt en 

tredjestat anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst 

tilsvarer ordningene som anvendes i Unionen. Uten en slik 

beslutning kan institusjonene til 1. januar 2015 fortsatt anvende 

behandlingen angitt i dette nummer på tredjestaten dersom de 

berørte vedkommende myndighetene før 1. januar 2014 har 

godkjent at tredjestaten kan behandles på denne måten. 

5. Eksponeringer mot medlemsstatenes regionale eller lokale 

myndigheter som ikke er omhandlet i nr. 2–4, og som lyder på 

og er finansiert i den regionale og lokale myndighetens valuta, 

skal gis en risikovekt på 20 %. 

Artikkel 116 

Eksponeringer mot offentlige foretak 

1. Eksponeringer mot offentlige foretak der en kreditt -

vurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderings-

institusjon ikke er tilgjengelig, skal gis en risikovekt i samsvar 

med den risikoklassen som eksponeringer mot sentral-

myndigheter i den staten der det offentlige foretaket er etablert, 

gis i samsvar med tabell 2. 

Tabell 2 

Risikoklasse 

som sentral-

myndigheter 

gis 

1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

For eksponeringer mot offentlige foretak som er registrert i 

stater der sentralmyndighetene ikke er kredittvurdert, skal 

risikovekten være 100 %. 

2. Eksponeringer mot offentlige foretak der en kreditt-

vurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderings-

institusjon er tilgjengelig, skal behandles i samsvar med 

artikkel 120. Fortrinnsbehandlingen for kortsiktige ekspo-

neringer som angitt i nr. 119 nr. 2 og artikkel 120 nr. 2 skal 

ikke anvendes på disse foretakene. 

3. For eksponeringer mot offentlige foretak med en 

opprinnelig effektiv løpetid på høyst tre måneder, skal 

risikovekten være 20 %. 

4. I unntakstilfeller kan eksponeringer mot offentlige foretak 

behandles på samme måte som eksponeringer mot sentral-

myndigheten eller den regionale eller lokale myndigheten i hvis 

jurisdiksjon de er etablert, dersom det etter denne juris-

diksjonens vedkommende myndigheters oppfatning ikke er 

noen forskjell i risiko mellom slike eksponeringer fordi det 

foreligger en egnet garanti fra sentralmyndighetens eller den 

regionale eller lokale myndighetens side. 

5. Når vedkommende myndigheter i en tredjestat som 

anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst tilsvarer 

dem som anvendes i Unionen, behandler eksponeringer mot 

offentlige foretak i samsvar med nr. 1 eller 2, kan institusjonene 

risikovekte eksponeringer mot slike offentlige foretak på 

samme måte. I andre tilfeller skal institusjonene anvende en 

risikovekt på 100 %.  
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Ved anvendelsen av dette nummer kan Kommisjonen, gjennom 

gjennomføringsrettsakter og etter undersøkelsesprosedyren 

omhandlet i artikkel 464 nr. 2, treffe beslutning om hvorvidt en 

tredjestat anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst 

tilsvarer ordningene som anvendes i Unionen. Uten en slik 

beslutning kan institusjonene til 1. januar 2015 fortsatt anvende 

behandlingen angitt i dette nummer på tredjestaten dersom de 

berørte vedkommende myndighetene før 1. januar 2014 har 

godkjent at tredjestaten kan behandles på denne måten. 

Artikkel 117 

Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker 

1. Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker som 

ikke er omhandlet i nr. 2, skal behandles på samme måte som 

eksponeringer mot institusjoner. Fortrinnsbehandlingen for 

kortsiktige eksponeringer som angitt i artikkel 119 nr. 2, 120  

nr. 2 og 121 nr. 3 skal ikke anvendes. 

Det interamerikanske investeringsselskap, Svartehavsregionens 

handels- og utviklingsbank, Den sentralamerikanske bank for 

økonomisk integrasjon og Den latinamerikanske 

utviklingsbanken (CAF) skal anses som multilaterale 

utviklingsbanker. 

2. Eksponeringer mot følgende multilaterale 

utviklingsbanker skal gis en risikovekt på 0 %: 

a) Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling. 

b) Det internasjonale finansieringsinstitutt. 

c) Den interamerikanske utviklingsbank. 

d) Den asiatiske utviklingsbank. 

e) Den afrikanske utviklingsbank. 

f) Europarådets utviklingsbank. 

g) Den nordiske investeringsbank. 

h) Den karibiske utviklingsbank. 

i) Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. 

j) Den europeiske investeringsbank. 

k) Det europeiske investeringsfond. 

l) Organisasjonen for multilaterale investeringsgarantier. 

m) Den internasjonale finansieringsordning for immunisering. 

n) Den islamske utviklingsbank. 

3. En risikovekt på 20 % skal gis tegnet, ikke innbetalt 

kapital i Det europeiske investeringsfond. 

Artikkel 118 

Eksponeringer mot internasjonale organisasjoner 

Eksponeringer mot følgende internasjonale organisasjoner skal 

gis en risikovekt på 0 %: 

a) Unionen. 

b) Det internasjonale valutafond. 

c) Den internasjonale oppgjørsbank. 

d) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond. 

e) Den europeiske stabiliseringsordning. 

f) En internasjonal finansinstitusjon som er opprettet av to eller 

flere medlemsstater, og som har som formål å tilføre kapital 

og gi finansiell bistand til medlemmer som er rammet eller 

truet av alvorlige finansieringsproblemer. 

Artikkel 119 

Eksponeringer mot institusjoner 

1. Eksponeringer mot institusjoner der en kredittvurdering 

foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er 

tilgjengelig, skal risikovektes i samsvar med artikkel 120. 

Eksponeringer mot institusjoner der en kredittvurdering foretatt 

av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er 

tilgjengelig, skal risikovektes i samsvar med artikkel 121. 

2. Eksponeringer mot institusjoner som har en gjenværende 

løpetid på høyst tre måneder, og som lyder på og er finansiert i 

låntakerens nasjonale valuta, skal gis en risikovekt som er en 

kategori mindre gunstig enn kategorien for den fordelaktige 

risikovekten som i henhold til artikkel 114 nr. 4–7 gis til 

eksponeringer mot sentralmyndigheten i den staten der 

institusjonen er registrert. 

3. Ingen eksponeringer som har en gjenværende løpetid på 

høyst tre måneder, og som lyder på og er finansiert i 

låntakerens nasjonale valuta, skal gis en risikovekt på mindre 

enn 20 %.  
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4. Eksponeringer mot en institusjon i form av de 

minstereservene som Den europeiske sentralbank eller 

sentralbanken i en medlemsstat krever at institusjonen skal 

inneha, kan risikovektes på samme måte som eksponeringer 

mot sentralbanken i vedkommende medlemsstat, forutsatt at  

a) reservene innehas i samsvar med Den europeiske 

sentralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 av  

12. september 2003 om anvendelse av minstereserver(1) 

eller i samsvar med nasjonale krav som i det vesentlige 

tilsvarer nevnte forordning, 

b) fondene, i tilfelle av konkurs eller insolvens hos 

institusjonen der fondene innehas, er fullt ut tilbakebetalt til 

institusjonen til rett tid og ikke er gjort tilgjengelige for å 

oppfylle andre av institusjonens forpliktelser. 

5. Eksponeringer mot finansinstitusjoner som har fått 

tillatelse og er underlagt tilsyn av vedkommende myndigheter, 

og som med hensyn til soliditet er omfattet av tilsynskrav som 

tilsvarer kravene som gjelder for institusjoner, skal behandles 

som eksponeringer mot institusjoner. 

Artikkel 120 

Eksponeringer mot kredittvurderte institusjoner 

1. Eksponeringer mot institusjoner med en gjenværende 

løpetid på mer enn tre måneder, der en kredittvurdering foretatt 

av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, 

skal gis en risikovekt i samsvar med tabell 3 som tilsvarer 

kredittvurderingen fra den kvalifiserte eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonen. 

Tabell 3 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 

2. Eksponeringer mot en institusjon med en gjenværende 

løpetid på høyst tre måneder, der en kredittvurdering foretatt av 

en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, 

skal gis en risikovekt i samsvar med tabell 4 som tilsvarer 

kredittvurderingen fra den kvalifiserte eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonen i samsvar med artikkel 136: 

Tabell 4 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 

  

(1) EUT L 250 av 2.10.2003, s. 10. 

3. Sammenhengen mellom behandlingen av en kortsiktig 

kredittvurdering i henhold til artikkel 131 og de alminnelige 

bestemmelsene om fortrinnsbehandling av kortsiktige 

eksponeringer omhandlet i nr. 2 skal være som følger: 

a) Dersom det ikke foreligger noen kortsiktig ekspo-

neringsvurdering, får den generelle fortrinnsbehandlingen 

for kortsiktige eksponeringer som angitt i nr. 2 anvendelse 

på alle eksponeringer mot institusjoner med en gjenværende 

løpetid på høyst tre måneder. 

b) Dersom det foreligger en kortsiktig vurdering som fastsetter 

at det skal anvendes en mer fordelaktig eller identisk 

risikovekt enn den generelle fortrinnsbehandlingen for 

kortsiktige eksponeringer som angitt i nr. 2, skal den 

kortsiktige vurderingen anvendes bare for denne særlige 

eksponeringen. Andre kortsiktige eksponeringer skal følge 

den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige 

eksponeringer som angitt i nr. 2. 

c) Dersom det foreligger en kortsiktig vurdering som fastsetter 

at det skal anvendes en mindre fordelaktig risikovekt enn 

den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige ekspo-

neringer som angitt i nr. 2, skal den generelle fortrinns-

behandlingen for kortsiktige eksponeringer ikke anvendes, 

og alle ikke-kredittvurderte kortsiktige fordringer skal gis 

samme risikovekt som den som ble gitt ved den særlige 

kortsiktige vurderingen. 

Artikkel 121 

Eksponeringer mot ikke-kredittvurderte institusjoner 

1. Eksponeringer mot institusjoner der en kredittvurdering 

foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er 

tilgjengelig, skal gis en risikovekt i samsvar med den 

risikoklassen som eksponeringer mot sentralmyndigheter i den 

jurisdiksjonen der institusjonen er registrert, gis i samsvar med 

tabell 5. 

Tabell 5 

Risikoklasse 

som sentral-

myndigheter 

gis 

1 2 3 4 5 6 

Ekspo-

neringens 

risikovekt 

20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

2. For eksponeringer mot ikke-kredittvurderte institusjoner 

som er registrert i stater der sentralmyndighetene ikke er 

kredittvurdert, skal risikovekten være 100 %. 

3. For eksponeringer mot ikke-kredittvurderte institusjoner 

med en opprinnelig effektiv løpetid på høyst tre måneder skal 

risikovekten være 20 %.  
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4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 skal risikovekten for hande-

lsfinansieringseksponeringer i henhold til artikkel 162 nr. 3 

annet ledd bokstav b) mot ikke-kredittvurderte institusjoner, 

være 50 %, og dersom disse handelsfinansieringsekspo-

neringene mot ikke-kredittvurderte institusjoner har en 

gjenværende løpetid på høyst tre måneder, skal de risikovektes 

med 20 %. 

Artikkel 122 

Eksponeringer mot foretak 

1. Eksponeringer der en kredittvurdering foretatt av en 

utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, skal 

gis en risikovekt i samsvar med tabell 6 som tilsvarer den 

eksterne kredittvurderingsinstitusjonens kredittvurdering i 

samsvar med artikkel 136. 

Tabell 6 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 

2. Eksponeringer der en slik kredittvurdering ikke er 

tilgjengelig, skal gis en risikovekt på 100 % eller den 

risikovekten som gjelder for sentralmyndighetene i den 

jurisdiksjonen der foretaket er etablert, etter det som er høyest. 

Artikkel 123 

Massemarkedseksponeringer 

Eksponeringer som oppfyller følgende kriterier, skal gis en 

risikovekt på 75 %: 

a) Eksponeringen skal enten være mot en eller flere fysiske 

personer, eller mot en liten eller mellomstor bedrift (SMB). 

b) Eksponeringen skal være en av et betydelig antall 

eksponeringer med tilsvarende kjennetegn, slik at risikoen 

knyttet til slike utlån blir vesentlig redusert. 

c) Det samlede beløpet som motparten eller gruppen av 

innbyrdes tilknyttede motparter skylder institusjonen og 

morforetaket og dets datterforetak, herunder misligholdte 

eksponeringer, men med unntak av eksponeringer som er 

fullt ut sikret med boligeiendom og er tildelt den ekspo-

neringskategorien som er fastsatt i artikkel 112 bokstav i), 

skal, ut fra det institusjonen kjenner til, ikke overstige 1 

million euro. Institusjonen skal treffe rimelige tiltak for å få 

kjennskap til dette. 

Verdipapirer skal ikke inngå i kategorien for massemarkeds-

eksponeringer. 

Eksponeringer som ikke oppfyller kriteriene omhandlet i første 

ledd bokstav a)–c), skal ikke inngå i kategorien for massemar-

kedseksponeringer. 

Nåverdien av minsteleasingbetalingene for massemar-

kedskunder kan inngå i kategorien for massemarkedsekspo-

neringer. 

Artikkel 124 

Eksponeringer sikret med pant i fast eiendom 

1. En eksponering eller en del av en eksponering som er fullt 

ut sikret med pant i fast eiendom, skal gis en risikovekt på  

100 % dersom vilkårene i artikkel 125 eller 126 ikke er oppfylt, 

med unntak av den delen av eksponeringen som plasseres i en 

annen eksponeringskategori. Den delen av eksponeringen som 

overstiger eiendommens pantelånsverdi, skal gis den 

risikovekten som får anvendelse på den aktuelle motpartens 

usikrede eksponeringer. 

Den delen av en eksponering som er fullt ut sikret med pant i 

fast eiendom, skal ikke være større enn den pantsatte delen av 

markedsverdien eller av pantelånsverdien av den aktuelle 

eiendommen i de medlemsstatene som ved lov eller forskrift 

har fastsatt strenge kriterier for vurdering av pantelånsverdien. 

2. På grunnlag av dataene som er innsamlet i henhold til 

artikkel 101, og eventuelle andre relevante indikatorer skal 

vedkommende myndigheter regelmessig og minst hvert år 

vurdere om risikovekten på 35 % for eksponeringer sikret med 

pant i boligeiendom som omhandlet i artikkel 125 og 

risikovekten på 50 % for eksponeringer sikret med pant i 

næringseiendom som omhandlet i artikkel 126 på deres 

territorium er hensiktsmessige, på grunnlag av 

a) erfaringene med tap knyttet til eksponeringer sikret med fast 

eiendom, 

b) den framtidige utviklingen på eiendomsmarkedene. 

Vedkommende myndigheter kan, dersom det er hensiktsmessig, 

fastsette en høyere risikovekt eller strengere kriterier enn dem 

som er fastsatt i artikkel 125 nr. 2 og artikkel 126 nr. 2, på 

grunnlag av vurderinger av den finansielle stabiliteten. 

For eksponeringer sikret med pant i boligeiendom skal 

vedkommende myndighet fastsette en risikovekt på mellom 35 

og 150 %. 

For eksponeringer sikret med pant i næringseiendom skal 

vedkommende myndighet fastsette en risikovekt på mellom 50 

og 150 %.  
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Innenfor disse intervallene skal den høyeste risikovekten 

fastsettes på grunnlag av tapserfaringer, idet det tas hensyn til 

den framtidige markedsutviklingen og vurderinger av den 

finansielle stabiliteten. Dersom vurderingen viser at 

risikovektene fastsatt i artikkel 125 nr. 2 og artikkel 126 nr. 2 

ikke gjenspeiler den faktiske risikoen i ett eller flere 

eiendomssegmenter for slike eksponeringer som er fullt ut 

sikret med pant i boligeiendom eller næringseiendom i en eller 

flere deler av deres territorium, skal vedkommende 

myndigheter fastsette en høyere risikovekt for eksponeringer i 

disse eiendomssegmentene som tilsvarer den faktiske risikoen. 

Vedkommende myndigheter skal rådføre seg med EBA om 

justeringene av de anvendte risikovektene og kriteriene, som 

skal beregnes i samsvar med kriteriene i dette nummer som 

angitt i de tekniske reguleringsstandardene omhandlet i nr. 4 i 

denne artikkel. EBA skal offentliggjøre de risikovektene og 

kriteriene som vedkommende myndigheter fastsetter for 

eksponeringene omhandlet i artikkel 125, artikkel 126 og 

artikkel 199 nr. 1 bokstav a). 

3. Når vedkommende myndigheter fastsetter en høyere 

risikovekt eller strengere kriterier, skal institusjonene ha en 

overgangsperiode på seks måneder for å anvende den nye 

risikovekten. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) De strenge kriteriene for vurderingen av pantelånsverdien 

omhandlet i nr. 1. 

b) Forholdene omhandlet i nr. 2, som vedkommende 

myndigheter skal ta hensyn til ved fastsettelsen av høyere 

risikovekter, særlig uttrykket «vurderinger av den finansielle 

stabiliteten». 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5. Institusjonene i en medlemsstat skal anvende de 

risikovektene og kriteriene som en annen medlemsstats 

vedkommende myndigheter har fastsatt for eksponeringer sikret 

med pant i næringseiendom og boligeiendom i denne 

medlemsstaten. 

Artikkel 125 

Eksponeringer som er fullt ut sikret med pant i 

boligeiendom 

1. Med mindre vedkommende myndigheter har besluttet noe 

annet i samsvar med artikkel 124 nr. 2, skal eksponeringer som 

er fullt ut sikret med pant i boligeiendom, behandles på 

følgende måte: 

a) Eksponeringer eller en del av en eksponering som er fullt ut 

sikret med pant i boligeiendom som blir eller vil bli benyttet 

eller utleid av eieren, eller av den reelle eieren i tilfelle av 

personlige investeringsselskaper, skal gis en risikovekt på  

35 %. 

b) Eksponeringer mot en leietaker i henhold til en eiendoms-

leasingtransaksjon som gjelder boligeiendom, der insti-

tusjonen er utleier og leietakeren har en opsjon på å kjøpe, 

skal gis en risikovekt på 35 %, forutsatt at institusjonens 

eksponering er fullt ut sikret ved at institusjonen eier 

eiendommen. 

2. Institusjonene skal anse en eksponering eller en del av en 

eksponering som fullt ut sikret i henhold til nr. 1 bare dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eiendommens verdi skal ikke i vesentlig grad være avhengig 

av låntakerens kredittkvalitet. Institusjonene kan unnlate å 

fastsette hvor vesentlig påvirkningen er i situasjoner der rent 

makroøkonomiske faktorer påvirker både eiendommens 

verdi og låntakerens betalingsevne. 

b) Risikoen knyttet til låntakeren avhenger ikke i vesentlig grad 

av avkastningen fra den underliggende eiendommen eller det 

underliggende prosjektet, men av låntakerens grunnleggende 

evne til å tilbakebetale gjelden gjennom andre kilder, og 

tilbakebetalingen av lånet avhenger derfor ikke i vesentlig 

grad av en eventuell kontantstrøm fra den underliggende 

eiendommen som er stilt som sikkerhet. For disse andre 

kildene skal institusjonene som ledd i sin utlånspolitikk 

fastsette øvre grenser for forholdet mellom lånets størrelse 

og inntekten, og skaffe egnet dokumentasjon for den 

relevante inntekten når lånet gis. 

c) Kravene i artikkel 208 og verdsettingsreglene i artikkel 229 

nr. 1 er oppfylt. 

d) Med mindre noe annet er fastsatt i henhold til artikkel 124 

nr. 2, overstiger den delen av lånet som risikovektes med  

35 %, ikke 80 % av markedsverdien av den aktuelle 

eiendommen eller 80 % av pantelånsverdien av den aktuelle 

eiendommen i de medlemsstatene som ved lov eller forskrift 

har fastsatt strenge kriterier for vurderingen av pantelåns-

verdien.  



Nr. 13/306 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

3. Institusjonene kan tillate unntak fra nr. 2 bokstav b) når 

det gjelder eksponeringer som er fullt ut sikret med pant i 

boligeiendom på en medlemsstats territorium, dersom 

vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har 

offentliggjort dokumentasjon som viser at det finnes et 

velutviklet og veletablert marked for boligeiendom på dens 

territorium med tapsprosenter som ikke overskrider følgende 

grenser: 

a) Tap på utlån med sikkerhet i boligeiendom opptil 80 % av 

markedsverdien eller 80 % av pantelånsverdien skal, med 

mindre noe annet er besluttet i henhold til artikkel 124 nr. 2, 

i et gitt år ikke overstige 0,3 % av utestående lån med 

sikkerhet i boligeiendom. 

b) Samlede tap på utlån med sikkerhet i boligeiendom skal i et 

gitt år ikke overstige 0,5 % av utestående lån med sikkerhet i 

boligeiendom. 

4. Dersom grensene omhandlet i nr. 3 ikke overholdes i et 

gitt år, skal retten til å anvende nr. 3 opphøre, og vilkåret i nr. 2 

bokstav b) får anvendelse fram til vilkårene i nr. 3 er oppfylt i 

et etterfølgende år. 

Artikkel 126 

Eksponeringer som er fullt ut sikret med pant i 

næringseiendom 

1. Med mindre vedkommende myndigheter har besluttet noe 

annet i samsvar med artikkel 124 nr. 2, skal eksponeringer som 

er fullt ut sikret med pant i næringseiendom, behandles på 

følgende måte: 

a) Eksponeringer eller en del av en eksponering som er fullt ut 

sikret med pant i kontorlokaler eller andre forretnings-

lokaler, kan gis en risikovekt på 50 %. 

b) Eksponeringer knyttet til en eiendomsleasingtransaksjon 

som gjelder kontorlokaler eller andre forretningslokaler, der 

institusjonen er utleier og leietakeren har en opsjon på å 

kjøpe, kan gis en risikovekt på 50 %, forutsatt at insti-

tusjonens eksponering er fullt ut sikret ved at institusjonen 

eier eiendommen. 

2. Institusjonene skal anse en eksponering eller en del av en 

eksponering som fullt ut sikret i henhold til nr. 1 bare dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eiendommens verdi skal ikke i vesentlig grad være avhengig 

av låntakerens kredittkvalitet. Institusjonene kan unnlate å 

fastsette hvor vesentlig påvirkningen er i situasjoner der rent 

makroøkonomiske faktorer påvirker både eiendommens 

verdi og låntakerens betalingsevne. 

b) Risikoen knyttet til låntakeren skal ikke i vesentlig grad 

avhenge av avkastningen fra den underliggende 

eiendommen eller det underliggende prosjektet, men av 

låntakerens grunnleggende evne til å tilbakebetale gjelden 

gjennom andre kilder, og tilbakebetalingen av kreditten 

avhenger derfor ikke i vesentlig grad av en eventuell 

kontantstrøm fra den underliggende eiendommen som er stilt 

som sikkerhet. 

c) Kravene i artikkel 208 og verdsettingsreglene i artikkel 229 

nr. 1 er oppfylt. 

d) Dersom det ikke er fastsatt noe annet i artikkel 124 nr. 2, 

skal 50 % risikovekt gis den delen av lånet som ikke 

overstiger 50 % av eiendommens markedsverdi eller 60 % 

av pantelånsverdien, med mindre noe annet er fastsatt i 

artikkel 124 nr. 2, i de medlemsstatene som ved lov eller 

forskrift har fastsatt strenge kriterier for vurderingen av 

pantelånsverdien. 

3. Institusjonene kan tillate unntak fra nr. 2 bokstav b) når 

det gjelder eksponeringer som er fullt ut sikret med pant i 

næringseiendom på en medlemsstats territorium, dersom 

vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har 

offentliggjort dokumentasjon som viser at det finnes et 

velutviklet og veletablert marked for næringseiendom på dens 

territorium med tapsprosenter som ikke overskrider følgende 

grenser: 

a) Tap på utlån med sikkerhet i næringseiendom på opptil 50 % 

av markedsverdien eller 60 % av pantelånsverdien skal, med 

mindre noe annet er fastsatt i artikkel 124 nr. 2, ikke 

overstige 0,3 % av utestående lån med sikkerhet i 

næringseiendom. 

b) Samlede tap på utlån med sikkerhet i næringseiendom skal i 

et gitt år ikke overstige 0,5 % av utestående lån med 

sikkerhet i næringseiendom. 

4. Dersom grensene omhandlet i nr. 3 ikke overholdes i et 

gitt år, skal retten til å anvende nr. 3 opphøre, og vilkåret i nr. 2 

bokstav b) får anvendelse fram til vilkårene i nr. 3 er oppfylt i 

et etterfølgende år.  
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Artikkel 127 

Misligholdte eksponeringer 

1. Den usikrede delen av en post dersom skyldneren har 

misligholdt sine forpliktelser i henhold til artikkel 178, eller i 

tilfelle av massemarkedseksponeringer, den usikrede delen av 

en kredittfasilitet som er misligholdt i henhold til artikkel 178, 

skal gis en risikovekt på 

a) 150 % når spesifikke kredittrisikojusteringer er mindre enn 

20 % av den usikrede delen av eksponeringsverdien dersom 

disse spesifikke kredittrisikojusteringene ikke ble foretatt, 

b) 100 % når spesifikke kredittrisikojusteringer er minst 20 % 

av den usikrede delen av eksponeringsverdien dersom disse 

spesifikke kredittrisikojusteringene ikke ble foretatt. 

2. Når den sikrede delen av den forfalte posten skal 

fastsettes, skal samme sikkerheter og garantier godtas som for 

kredittrisikoreduksjon i henhold til kapittel 4. 

3. Den gjenværende eksponeringsverdien etter spesifikke 

kredittrisikojusteringer for eksponeringer som er fullt ut sikret 

med pant i boligeiendom i samsvar med artikkel 125, skal 

risikovektes med 100 % dersom det foreligger mislighold i 

henhold til artikkel 178. 

4. Den gjenværende eksponeringsverdien etter spesifikke 

kredittrisikojusteringer for eksponeringer som er fullt ut sikret 

med pant i næringseiendom i samsvar med artikkel 126, skal 

risikovektes med 100 % dersom det foreligger mislighold i 

henhold til artikkel 178. 

Artikkel 128 

Poster som er forbundet med særlig høy risiko 

1. Institusjonene skal gi eksponeringer, herunder ekspo-

neringer i form av aksjer eller andeler i en IKI, som er 

forbundet med særlig høy risiko, en risikovekt på 150 % 

dersom det er hensiktsmessig. 

2. Eksponeringer som er forbundet med særlig høy risiko, 

skal omfatte følgende eksponeringer: 

a) Investeringer i venturekapitalselskaper. 

b) Investeringer i AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav 

a) i direktiv 2011/61/EU, unntatt når fondets mandat ikke 

tillater en høyere gjeldsgrad enn den som kreves i henhold 

til artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF. 

c) Investeringer i aktiv eierkapital. 

d) Spekulativ finansiering av fast eiendom. 

3. Ved vurderingen av om en eksponering, unntatt ekspo-

neringene i nr. 2, er forbundet med særlig høy risiko, skal 

institusjonene ta hensyn til følgende risikofaktorer: 

a) Det er høy risiko for tap som følge av skyldnerens 

mislighold. 

b) Det er umulig å foreta en tilstrekkelig vurdering av om 

eksponeringen omfattes av bokstav a). 

EBA skal utstede retningslinjer som angir hvilke typer 

eksponeringer og hvilke omstendigheter som er forbundet med 

særlig høy risiko. 

Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 129 

Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett 

1. For å bli omfattet av fortrinnsbehandlingen omhandlet i 

nr. 4 og 5 skal obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i 

direktiv 2009/65/EF (obligasjoner med fortrinnsrett) oppfylle 

kravene i nr. 7 og være sikret med en av følgende godtakbare 

eiendeler: 

a) Eksponeringer mot eller eksponeringer garantert av 

sentralmyndigheter, ESSB-sentralbanker, offentlige foretak 

samt regionale eller lokale myndigheter i Unionen. 

b) Eksponeringer mot eller eksponeringer garantert av 

tredjestaters sentralmyndigheter og sentralbanker, multila-

terale utviklingsbanker, internasjonale organisasjoner som 

oppfyller kravene til risikoklasse 1 i henhold til dette 

kapittel, og eksponeringer mot eller eksponeringer garantert 

av offentlige foretak eller regionale og lokale myndigheter i 

tredjestater som er risikovektet som eksponeringer mot 

institusjoner eller sentralmyndigheter og sentralbanker i 

samsvar med henholdsvis artikkel 115 nr. 1 eller 2 eller 

artikkel 116 nr. 1, 2 eller 4, og som oppfyller kravene til 

risikoklasse 1 i henhold til dette kapittel, samt eksponeringer 

i henhold til dette nummer som minst oppfyller kravene til 

risikoklasse 2 i henhold til dette kapittel, forutsatt at de ikke 

overstiger 20 % av nominelle beløp for utestående 

obligasjoner med fortrinnsrett i utstedende institusjoner. 

c) Eksponeringer mot institusjoner som oppfyller kravene til 

risikoklasse 1 i henhold til dette kapittel. Den samlede 

eksponeringen av denne typen skal ikke overstige 15 % av 

det nominelle beløpet for utestående obligasjoner med 

fortrinnsrett hos den utstedende institusjonen. Eksponeringer 

mot institusjoner i Unionen med en løpetid som ikke 

overstiger 100 dager, skal ikke omfattes av kravet til klasse 

1, men slike institusjoner skal minst oppfylle kravene til 

risikoklasse 2 i henhold til dette kapittel.  
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d) Lån med sikkerhet i 

i. boligeiendom opp til det laveste nominelle beløpet av 

panterettighetene sammen med eventuelle foranstående 

panterettigheter og 80 % av de pantsatte eiendommenes 

verdi, eller 

ii.  andeler i transjer med best prioritet utstedt av franske 

«fonds communs de créances» eller tilsvarende verdi-

papiriseringsforetak som er omfattet av en medlemsstats 

lover om verdipapirisering av eksponeringer i bolig-

eiendommer. Dersom slike andeler i transjene med best 

prioritet anvendes som sikkerhet, skal det særskilte 

offentlige tilsynet for å beskytte obligasjonseierne, som 

fastsatt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF, sikre at de underliggende 

eiendelene for slike andeler til enhver tid og så lenge de 

inngår i fordringsmassen, består av minst 90 % 

panterettigheter i boligeiendom sammen med eventuelle 

panterettigheter med bedre prioritet for opptil det laveste 

nominelle beløpet som forfaller i henhold til andelene, 

av det nominelle beløpet for panterettighetene og 80 % 

av verdien av de pantsatte eiendommene, at andelene er 

kvalifisert til risikoklasse 1 i henhold til dette kapittel, og 

at slike andeler ikke overstiger 10 % av det nominelle 

beløpet for de utestående verdipapirene. 

e) Boliglån som fullt ut garanteres av en godtakbar yter av 

kredittbeskyttelse som omhandlet i artikkel 201, som kan 

plasseres i risikoklasse 2 eller bedre som fastsatt i dette 

kapittel, dersom den delen av hvert lån som anvendes for å 

oppfylle kravet i dette nummer om sikkerhetsstillelse for 

obligasjoner med fortrinnsrett, ikke utgjør mer enn 80 % av 

verdien av den tilsvarende boligeiendommen som ligger i 

Frankrike, og dersom forholdet mellom lånets størrelse og 

inntekten er høyst 33 % når lånet er gitt. Det skal ikke finnes 

noen panterettighet i boligeiendommen når lånet gis, og for 

lån som gis fra 1. januar 2014, skal låntakeren være 

avtaleforpliktet til ikke å gi slike panterettigheter uten 

samtykke fra kredittinstitusjonen som ga lånet. Forholdet 

mellom lånets størrelse og inntekten utgjør den andelen av 

låntakerens bruttoinntekt som dekker tilbakebetalingen av 

lånet med renter. Yteren av beskyttelse skal være enten en 

finansinstitusjon som har fått tillatelse og er underlagt tilsyn 

av vedkommende myndigheter, og som med hensyn til 

soliditet er omfattet av tilsynskrav som tilsvarer kravene 

som gjelder for institusjoner, eller en institusjon eller et 

forsikringsforetak. Yteren skal opprette et gjensidig 

garantifond eller en tilsvarende beskyttelse for forsikrings-

foretak for å dekke kredittrisikotap, og kalibreringen av 

disse skal regelmessig vurderes av vedkommende 

myndigheter. Både kredittinstitusjonen og yteren av 

beskyttelse skal foreta en vurdering av låntakerens 

kredittverdighet. 

f) Lån med sikkerhet i 

i. næringseiendom opp til det laveste nominelle beløpet av 

panterettighetene regnet sammen med eventuelle 

foranstående panterettigheter, og 60 % av de pantsatte 

eiendommenes verdi, eller 

ii. andeler i transjer med best prioritet utstedt av franske 

«fonds communs de créances» eller tilsvarende verdi-

papiriseringsforetak som er omfattet av en medlemsstats 

lover om verdipapirisering av eksponeringer i bolig-

eiendommer. Dersom slike andeler i transjene med best 

prioritet anvendes som sikkerhet, skal det særskilte 

offentlige tilsynet for å verne obligasjonseierne, som 

fastsatt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF, sikre at de underliggende 

eiendelene for slike andeler til enhver tid og så lenge de 

inngår i fordringsmassen, består av minst 90 % panteret-

tigheter i næringseiendom regnet sammen med 

eventuelle panterettigheter med bedre prioritet for opptil 

det laveste nominelle beløpet som forfaller i henhold til 

andelene, av det nominelle beløpet for panterettighetene 

og 60 % av verdien av de pantsatte eiendommene, at 

andelene er kvalifisert til risikoklasse 1 i henhold til 

dette vedlegg, og at slike andeler ikke overstiger 10 % av 

det nominelle beløpet for de utestående verdipapirene. 

Lån sikret med næringseiendom kan godtas dersom 

belåningsgraden på 60 % overstiges opp til et høyeste nivå 

på 70 %, dersom verdien av de samlede eiendelene som er 

stilt som sikkerhet for obligasjonene med fortrinnsrett, 

overstiger det nominelle utestående beløpet for obliga-

sjonene med fortrinnsrett med minst 10 %, og obliga-

sjonseiernes fordringer oppfyller de lovfestede kravene til 

rettssikkerhet i kapittel 4. Obligasjonsinnehavernes fordring 

skal ha fortrinnsrett framfor alle andre fordringer på 

sikkerheten. 

g) Lån sikret med panterettigheter i skip opp til differansen 

mellom 60 % av det pantsatte skipets verdi og verdien av 

eventuelle tidligere panterettigheter i skipet. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav c), bokstav d) ii) og 

bokstav f) ii) skal eksponeringer som følge av overføring og 

forvaltning av betalinger fra skyldnerne, eller avviklings-

provenyet i forbindelse med lån sikret med eiendom i andelene 

eller gjeldsinstrumentene i transjene med best prioritet, ikke 

inngå ved beregning av grensene omhandlet i nevnte bokstaver. 

Vedkommende myndigheter kan, etter å ha rådført seg med 

EBA, delvis unnlate å anvende første ledd bokstav c) og tillate 

risikoklasse 2 for opptil 10 % av den samlede eksponeringen 

for det nominelle beløpet for den utstedende institusjonens 

utestående obligasjoner med fortrinnsrett, forutsatt at det kan 

dokumenteres betydelige potensielle konsentrasjonsproblemer i 

de berørte medlemsstatene som følge av anvendelsen av kravet 

om risikoklasse 1 som omhandlet i nevnte bokstav. 

2. Situasjonene omhandlet i nr. 1 bokstav a)–f) skal også 

omfatte sikkerhet som i henhold til lovgivningen utelukkende 

skal anvendes for å sikre obligasjonsinnehaverne mot tap.  
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3. Institusjonene skal for fast eiendom som stilles som 

sikkerhet for obligasjoner med fortrinnsrett, oppfylle kravene i 

artikkel 208 og overholde verdsettingsreglene i artikkel 229  

nr. 1. 

4. Obligasjoner med fortrinnsrett der en kredittvurdering 

foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er 

tilgjengelig, skal gis en risikovekt i samsvar med tabell 6a som 

tilsvarer den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens 

kredittvurdering i samsvar med artikkel 136. 

Tabell 6a 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 10 % 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 

5. Obligasjoner med fortrinnsrett der en kredittvurdering 

foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er 

tilgjengelig, skal gis en risikovekt på grunnlag av den 

risikovekten som er gitt til usikrede eksponeringer med best 

prioritet mot institusjonen som utsteder dem. Det skal være 

følgende forhold mellom risikovektene: 

a) Dersom eksponeringene mot institusjonen er gitt en 

risikovekt på 20 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis 

en risikovekt på 10 %. 

b) Dersom eksponeringene mot institusjonen er gitt en 

risikovekt på 50 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis 

en risikovekt på 20 %. 

c) Dersom eksponeringene mot institusjonen er gitt en 

risikovekt på 100 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis 

en risikovekt på 50 %. 

d) Dersom eksponeringene mot institusjonen er gitt en 

risikovekt på 150 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis 

en risikovekt på 100 %. 

6. Obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt før  

31. desember 2007, er ikke omfattet av kravene i nr. 1 og 3. De 

er berettiget til fortrinnsbehandling i henhold til nr. 4 og 5 fram 

til de forfaller. 

7. Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett er 

berettiget til fortrinnsbehandling, forutsatt at institusjonen som 

investerer i obligasjoner med fortrinnsrett, kan dokumentere 

overfor vedkommende myndigheter at 

a) den mottar minst følgende opplysninger om porteføljen: 

i. Verdien av fordringsmassen og utestående obligasjoner 

med fortrinnsrett. 

ii.  Den geografiske fordelingen og typen av eiendeler som 

er stilt som sikkerhet, lånets størrelse samt rente- og 

valutarisiko. 

iii. Løpetidsstrukturen for eiendeler som er stilt som 

sikkerhet, og for obligasjoner med fortrinnsrett. 

iv. Prosentdelen av lån som er ubetalt mer enn 90 dager 

etter forfall. 

b) utstederen stiller opplysningene omhandlet i bokstav a) til 

rådighet for institusjonen minst hvert halvår. 

Artikkel 130 

Poster som utgjør verdipapiriseringsposisjoner 

Risikovektede eksponeringsbeløp for verdipapiriserings-

posisjoner skal fastsettes i samsvar med kapittel 5. 

Artikkel 131 

Eksponeringer mot institusjoner og foretak med en 

kortsiktig kredittvurdering 

Eksponeringer mot institusjoner og foretak der en kortsiktig 

kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon er tilgjengelig, skal gis en risikovekt i 

samsvar med tabell 7 som tilsvarer den eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonens kredittvurdering i henhold til artikkel 136. 

Tabell 7 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 50 % 100 % 150 % 150 % 150 % 

Artikkel 132 

Eksponeringer i form av andeler eller aksjer i IKI-er 

1. Eksponeringer i form av andeler eller aksjer i IKI-er skal 

risikovektes med 100 %, med mindre institusjonen anvender 

kredittrisikovurderingsmetoden omhandlet i nr. 2, anvender 

gjennomskjæringsmetoden (look-through) omhandlet i nr. 4 

eller anvender gjennomsnittsrisikovektmetoden omhandlet i  

nr. 5, når vilkårene i nr. 3 er oppfylt. 

2. Eksponeringer i form av andeler eller aksjer i IKI-er der 

en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon er tilgjengelig, skal gis en risikovekt i 

samsvar med tabell 8 som tilsvarer den eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonens kredittvurdering i henhold til artikkel 136. 

Tabell 8 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

Risikovekt 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 
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3. Institusjonene kan fastsette risikovekten for en IKI i 

henhold til nr. 4 og 5 dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) IKI-en forvaltes av et foretak som er omfattet av en 

medlemsstats tilsyn, eller, dersom det gjelder en IKI i en 

tredjestat, på følgende vilkår: 

i. IKI-en forvaltes av et foretak som er underlagt tilsyn 

som anses som likeverdig med tilsynet som er fastsatt i 

unionsretten. 

ii. Samarbeidet mellom vedkommende myndigheter er 

sikret i tilstrekkelig grad. 

b) IKI-ens prospekt eller et tilsvarende dokument inneholder 

følgende opplysninger: 

i. Kategorier av eiendeler som IKI-en har tillatelse til å 

investere i. 

ii. Dersom det foreligger investeringsbegrensninger, de 

relative begrensningene og de metodene som benyttes til 

å beregne dem. 

c) IKI-ens virksomhet skal rapporteres minst årlig for å gjøre 

det mulig å foreta en vurdering av foretakets eiendeler og 

forpliktelser, inntekter og virksomhet i rapporte-

ringsperioden. 

Ved anvendelsen av bokstav a) kan Kommisjonen gjennom 

gjennomføringsrettsakter og etter undersøkelsesprosedyren 

omhandlet i artikkel 464 nr. 2 treffe beslutning om hvorvidt en 

tredjestat anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst 

tilsvarer ordningene som anvendes i Unionen. Uten en slik 

beslutning kan institusjonene til 1. januar 2015 fortsatt anvende 

behandlingen angitt i dette nummer på eksponeringer i form av 

andeler eller aksjer i IKI-er i tredjestater dersom de berørte 

vedkommende myndighetene før 1. januar 2014 har godkjent at 

tredjestaten kan behandles på denne måten. 

4. Dersom institusjonen har kunnskap om en IKIs 

underliggende eksponeringer, kan institusjonen ta hensyn til 

disse underliggende eksponeringene ved beregningen av 

gjennomsnittlig risikovekt for eksponeringene i form av andeler 

eller aksjer i IKI-ene i samsvar med metodene i dette kapittel. 

Dersom IKI-ens underliggende eksponering er en eksponering i 

form av aksjer i en annen IKI som oppfyller kriteriene i nr. 3, 

kan institusjonen ta hensyn til denne andre IKI-ens under-

liggende eksponeringer. 

5. Dersom institusjonen ikke har kunnskap om de 

underliggende eksponeringene i en IKI, kan den beregne den 

gjennomsnittlige risikovekten for sine eksponeringer i form av 

andeler eller aksjer i IKI-en i samsvar med metodene i dette 

kapittel, idet det antas at IKI-en først investerer i ekspo-

neringskategoriene med de høyeste kapitalkravene, opptil den 

høyeste tillatte grensen i henhold dens mandat, og at den 

deretter fortsetter å investere i de etterfølgende ekspo-

neringskategoriene i fallende rekkefølge til den høyeste 

samlede investeringsgrensen er nådd. 

Institusjonene kan gi følgende tredjeparter i oppdrag å beregne 

og rapportere en risikovekt for IKI-en i samsvar med metodene 

i nr. 4 og 5: 

a) Depotinstitusjonen eller depotfinansinstitusjonen for IKI-en, 

forutsatt at IKI-en utelukkende investerer i verdipapirer og 

deponerer alle verdipapirer hos denne depotinstitusjonen 

eller depotfinansinstitusjonen. 

b) IKI-ens forvaltningsselskap dersom IKI-en ikke er omfattet 

av bokstav a), og forutsatt at IKI-ens forvaltningsselskap 

oppfyller kriteriene i nr. 3 bokstav a). 

En ekstern revisor skal bekrefte riktigheten av beregningen 

omhandlet i første ledd. 

Artikkel 133 

Egenkapitalposisjoner 

1. Følgende eksponeringer skal anses som egenkapitalposi-

sjoner: 

a) Ikke-gjeldsbaserte eksponeringer som innebærer en etterstilt 

restfordring på utsteders eiendeler eller inntekt. 

b) Gjeldsbaserte eksponeringer og andre verdipapirer, 

partnerskap, derivater eller andre instrumenter med et 

økonomisk innhold som tilsvarer eksponeringene angitt i 

bokstav a). 

2. Egenkapitalposisjoner skal risikovektes med 100 %, med 

mindre de skal trekkes fra i samsvar med andre del, med 250 % 

i samsvar med artikkel 48 nr. 4, med 1 250 % i samsvar med 

artikkel 89 nr. 3 eller behandles som høyrisikoposter i samsvar 

med artikkel 128. 

3. Investeringer i egenkapitalinstrumenter eller instrumenter 

som inngår i ansvarlig kapital utstedt av institusjoner, skal 

klassifiseres som egenkapitalfordringer, med mindre de trekkes 

fra den ansvarlige kapitalen, risikovektes med 250 % i henhold 

til artikkel 48 nr. 4 eller behandles som høyrisikoposter i 

samsvar med artikkel 128. 

Artikkel 134 

Øvrige poster 

1. Materielle eiendeler i henhold til nr. 10 under overskriften 

«Aktiva» i artikkel 4 i direktiv 86/635/EØF skal gis en 

risikovekt på 100 %.  
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2. Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt som en institusjon 

ikke er i stand til å identifisere noen motpart for i samsvar med 

direktiv 86/635/EØF, skal gis en risikovekt på 100 %. 

3. Kontantposter som er i ferd med å inndrives, skal gis en 

risikovekt på 20 %. Kontanter og tilsvarende kontantposter skal 

gis en risikovekt på 0 %. 

4. Umyntet gull som oppbevares i egne hvelv eller hos 

tredjepart, skal gis en risikovekt på 0 % i den utstrekning det 

dekkes av tilsvarende forpliktelser. 

5. Ved avtaler om salg og gjenkjøp av eiendeler samt rene 

terminkjøp skal risikovekten være den vekten som er gitt til de 

aktuelle eiendelene, og ikke den som gjelder for transaksjo-

nenes motparter. 

6. Når en institusjon yter kredittbeskyttelse for et antall 

eksponeringer på det vilkåret at det n-te misligholdet blant 

eksponeringene skal utløse betaling, og at denne kreditt -

hendelsen skal bringe kontrakten til opphør, skal de 

risikovektene som er fastsatt i kapittel 5, gis, forutsatt at 

produktet har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon. Dersom produktet ikke er vurdert av en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon, skal risikovektene til 

eksponeringene i kurven, unntatt n-1-eksponeringer, summeres 

opp til en høyeste vekt på 1 250 % og multipliseres med det 

nominelle beløpet for den beskyttelsen som ytes av 

kredittderivatet, for å komme fram til det risikovektede beløpet 

for eiendelene. De n-1-eksponeringene som skal unntas fra 

summeringen, skal fastsettes slik at de skal omfatte de 

eksponeringene som gir opphav til et lavere risikovektet 

eksponeringsbeløp enn det som gjelder for noen av de 

eksponeringene som omfattes av denne summeringen. 

7. Eksponeringsverdien av leasingavtaler skal være de 

diskonterte minsteleasingbetalingene. Minsteleasingbetalinger 

er de betalingene som leasingtaker skal betale eller kan bli 

avkrevd i løpet av leasingperioden, samt enhver fordelaktig 

kjøpsopsjon (dvs. en opsjon som med rimelig grad av sikkerhet 

vil bli anvendt). En annen part enn leasingtakeren kan være 

forpliktet til å foreta en betaling av restverdien av den leasede 

eiendommen, og forutsatt at denne betalingsforpliktelsen 

oppfyller vilkårene i artikkel 201 om godtakbare ytere av 

beskyttelse samt kravene til godkjenning av andre former for 

garantier som omhandlet i artikkel 213–215, kan denne 

betalingsforpliktelsen anses som ikke-finansiert kreditt-

beskyttelse i henhold til kapittel 4. Disse eksponeringene skal 

plasseres i den aktuelle eksponeringskategorien i samsvar med 

artikkel 112. Dersom eksponeringen er en restverdi av leasede 

eiendeler, skal de risikovektede eksponeringsbeløpene beregnes 

på følgende måte: 1/t × 100 % × restverdi, der t er den største 

verdien av enten 1 eller det nærmeste antallet hele år som 

gjenstår av leasingkontrakten. 

Avsnit t  3  

Ane rkje nne l se  og ti l ordni ng av 

kre di ttvurde ri n ge r 

Un derav sn it t  1  

An e rk je n n e l s e  a v e k s te rn e  

k re di t tvu rde ri n g s i n s t i tu s jo n e r  

Artikkel 135 

Anvendelse av kredittvurderinger fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner 

1. En ekstern kredittvurdering kan anvendes for å fastsette 

en eksponerings risikovekt i henhold til dette kapittel bare 

dersom vurderingen er utstedt eller godkjent av en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1060/2009. 

2. EBA skal offentliggjøre en liste over eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner på sitt nettsted i samsvar med artikkel 2  

nr. 4 og artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1060/2009. 

Un derav sn it t  2  

Ti l o rdn i n g  a v k re di t tvu rde ri n g e r f ra  e k s te rn e  

k re di t tvu rde ri n g s i n s t i tu s jo n e r  

Artikkel 136 

Tilordning av kredittvurderinger fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner 

1. EBA, EIOPA og ESMA skal gjennom Felleskomiteen 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som for 

alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner angir hvilken av 

risikoklassene angitt i avsnitt 2 de berørte kredittvurderingene 

fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon tilhører («til-

ordning»). Disse beslutningene skal være objektive og 

konsekvente. 

EBA, EIOPA og ESMA skal framlegge disse utkastene til 

tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

1. juli 2014 og ved behov framlegge reviderte utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) 

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2. EBA, EIOPA og ESMA skal ved tilordningen av 

kredittvurderingene oppfylle følgende krav: 

a) For å skille mellom den relative graden av risiko uttrykt ved 

hver enkelt kredittvurdering skal EBA, EIOPA og ESMA 

vurdere kvantitative faktorer som langsiktig misligholdsrate 

for alle poster med samme kredittvurdering. For eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner som nylig er opprettet, og for 

dem som bare har samlet inn få data om mislighold, skal 

EBA, EIOPA og ESMA anmode den eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonen om å opplyse hva den mener den 

langsiktige misligholdsraten vil være for alle poster med 

samme kredittvurdering.  
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b) For å skille mellom den relative graden av risiko uttrykt ved 

hver enkelt kredittvurdering skal EBA, EIOPA og ESMA 

vurdere kvalitative faktorer, for eksempel den gruppen av 

utstedere som den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen 

dekker, hvilke kredittvurderinger den eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonen foretar, betydningen av hver enkelt 

kredittvurdering og kredittvurderingsinstitusjonens 

definisjon av mislighold. 

c) EBA, EIOPA og ESMA skal sammenligne misligholdsraten 

for hver kredittvurdering fra en bestemt ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon med en referanseverdi som bygger på 

misligholdsrater registrert av andre eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner for en gruppe av utstedere som har et 

tilsvarende kredittrisikonivå. 

d) Når misligholdsraten for kredittvurderingen til en bestemt 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon er vesentlig og sys-

tematisk høyere enn referanseverdien, skal EBA, EIOPA og 

ESMA tildele kredittvurderingsinstitusjonens kredittvur-

dering en høyere risikoklasse på vurderingsskalaen for 

kredittkvalitet. 

e) Når EBA, EIOPA og ESMA har økt den tildelte 

risikovekten for en bestemt kredittvurdering foretatt av en 

bestemt ekstern kredittvurderingsinstitusjon, og der 

misligholdsraten for dennes kredittvurderinger ikke lenger er 

vesentlig og systematisk høyere enn referanseverdien, kan 

EBA, EIOPA og ESMA flytte kredittvurderings-

institusjonens kredittvurdering tilbake til den opprinnelige 

risikoklassen på vurderingsskalaen for kredittkvalitet. 

3. EBA, EIOPA og ESMA skal utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å angi de kvantitative faktorene 

omhandlet i nr. 2 bokstav a), de kvalitative faktorene omhandlet 

i nr. 2 bokstav b) og referanseverdien omhandlet i nr. 2  

bokstav c). 

EBA, EIOPA og ESMA skal framlegge disse utkastene til 

tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

1. juli 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) 

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Un derav sn it t  3  

B ru k  a v k re di t tvu rde ri n g e r fo re ta t t  a v 

e k s po rtk re di t tby rå e r  

Artikkel 137 

Bruk av kredittvurderinger foretatt av 

eksportkredittbyråer 

1. Ved anvendelsen av artikkel 114 kan institusjonene 

anvende kredittvurderinger fra et eksportkredittbyrå som 

institusjonen har utpekt, dersom et av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Dette er en konsensusbasert risikovurdering fra eksport-

kredittbyråer som er tilsluttet OECDs overenskomst om 

retningslinjer for statsstøttede eksportkreditter. 

b) Vedkommende eksportkredittbyrå offentliggjør sine 

kredittvurderinger, eksportkredittbyrået benytter metodene 

som er fastsatt av OECD, og kredittvurderingen er tilknyttet 

en av de åtte minstepremiene for eksportforsikring som er 

fastsatt i henhold til OECDs metoder. Institusjonen kan 

tilbakekalle utpekingen av et eksportkredittbyrå. Insti-

tusjonen skal begrunne tilbakekallingen dersom det er 

konkrete tegn på at hensikten med tilbakekallingen er å 

redusere kapitalkravene. 

2. Eksponeringer der en kredittvurdering foretatt av et 

eksportkredittbyrå er blitt godkjent for risikovektformål, skal 

gis en risikovekt i samsvar med tabell 9. 

Tabell 9 

Minste-

premier 

for 

eksport-

forsikring 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Risiko-

vekt 

0 % 0 % 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 % 

Avsnit t  4  

Bruk av kre di ttvurde ri nge r fra e kste rne  

kre di ttvurde ri ngs i nsti tusj one r for å fastse tte  

ri s i kove kte r 

Artikkel 138 

Alminnelige krav 

En institusjon kan utpeke en eller flere eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner til å fastsette risikovekter for eiendeler og 

poster utenfor balansen. En institusjon kan tilbakekalle 

utpekingen av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon. Insti-

tusjonen skal begrunne tilbakekallingen dersom det er konkrete 

tegn på at hensikten med tilbakekallingen er å redusere 

kapitalkravene. Kredittvurderinger skal ikke anvendes selektivt. 

En institusjon skal anvende kredittvurderinger utstedt på 

oppfordring. Den kan imidlertid anvende kredittvurderinger 

utstedt uoppfordret dersom EBA har bekreftet at en slik 

kredittvurdering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke 

er av en annen kvalitet enn kredittvurderinger som denne 

eksterne kredittvurderingsinstitusjonen har utstedt på 

oppfordring. EBA skal enten nekte å gi eller tilbakekalle en slik 

bekreftelse, særlig dersom den eksterne kredittvurderings-

institusjonen har anvendt en kredittvurdering som er utstedt 

uoppfordret, for å presse det kredittvurderte foretaket til å 

bestille en kredittvurdering eller andre tjenester. Ved 

anvendelsen av kredittvurderinger skal institusjonene oppfylle 

følgende krav: 

a) En institusjon som bestemmer seg for å benytte de 

kredittvurderingene som er utarbeidet av en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon for en bestemt kategori av 

poster, skal anvende disse kredittvurderingene konsekvent 

for alle eksponeringer som tilhører vedkommende kategori. 

b) En institusjon som bestemmer seg for å benytte de 

kredittvurderingene som er utarbeidet av en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon, skal anvende disse løpende og 

konsekvent over tid.  
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c) En institusjon skal bare benytte kredittvurderinger fra 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som tar hensyn til 

alle beløp, dvs. både hovedstol og renter, som den har 

fordringer på. 

d) Dersom bare en kredittvurdering er tilgjengelig fra en utpekt  

ekstern kredittvurderingsinstitusjon for en post, skal denne 

kredittvurderingen anvendes for å fastsette risikovekten for 

denne posten. 

e) Dersom to kredittvurderinger fra utpekte eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner er tilgjengelige, og de to viser t il ulike 

risikovekter for en post, skal den høyeste risikovekten gis. 

f) Dersom flere enn to kredittvurderinger fra utpekte eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner er tilgjengelige for en post, 

skal det vises til de to vurderingene som gir de to laveste 

risikovektene. Dersom de to laveste risikovektene er 

forskjellige, skal den høyeste av disse gis. Dersom de to 

laveste risikovektene er like, skal denne risikovekten gis. 

Artikkel 139 

Kredittvurdering av utstedere og emisjoner 

1. Dersom det foreligger en kredittvurdering for et bestemt 

emisjonsprogram eller en bestemt emisjonsfasilitet som posten 

som utgjør eksponeringen tilhører, skal denne kredittvur-

deringen anvendes for å fastsette hvilken risikovekt posten skal 

gis. 

2. Når det ikke foreligger en umiddelbart anvendelig 

kredittvurdering for en bestemt post, men det foreligger en 

kredittvurdering for et bestemt emisjonsprogram eller en 

bestemt emisjonsfasilitet som den posten som utgjør ekspo-

neringen, ikke inngår i, eller det foreligger en generell 

kredittvurdering av utstederen, skal denne kredittvurderingen 

anvendes i et av følgende tilfeller: 

a) Dersom den medfører en høyere risikovekt enn det som 

ellers ville vært tilfellet, og den aktuelle eksponeringen på 

alle måter har samme eller lavere prioritet enn emisjons-

programmet eller emisjonsfasiliteten eller eventuelt de 

usikrede eksponeringene med utstederen som har best 

prioritet. 

b) Dersom den medfører en lavere risikovekt, og den aktuelle 

eksponeringen på alle måter har samme eller bedre prioritet 

enn emisjonsprogrammet eller emisjonsfasiliteten eller 

eventuelt utstederens usikrede eksponeringer med best 

prioritet. 

I alle andre tilfeller skal eksponeringen ikke anses som 

kredittvurdert. 

3. Nr. 1 og 2 er ikke til hinder for anvendelsen av artikkel 

129. 

4. Kredittvurderinger for utstedere i en foretaksgruppe kan 

ikke anvendes som kredittvurdering av en annen utsteder 

innenfor samme foretaksgruppe. 

Artikkel 140 

Langsiktige og kortsiktige kredittvurderinger 

1. Kortsiktige kredittvurderinger kan anvendes bare på 

kortsiktige eiendelsposter og poster utenfor balansen som utgjør 

eksponeringer mot institusjoner og foretak. 

2. Kortsiktige kredittvurderinger skal anvendes bare på den 

posten som den kortsiktige kredittvurderingen gjelder for, og 

skal ikke anvendes til å utlede risikovekter for øvrige poster, 

unntatt i følgende tilfeller: 

a) Dersom en fasilitet med kortsiktig kredittvurdering er gitt en 

risikovekt på 150 %, skal alle usikrede eksponeringer uten 

kredittvurdering med vedkommende skyldner, enten de er 

kort- eller langsiktige, også gis en risikovekt på 150 %. 

b) Dersom en fasilitet med kortsiktig kredittvurdering er gitt en 

risikovekt på 50 %, skal ingen kortsiktige usikrede 

eksponeringer som ikke er kredittvurdert, gis en risikovekt 

som er lavere enn 100 %. 

Artikkel 141 

Poster i nasjonal og utenlandsk valuta 

En kredittvurdering som gjelder for en post angitt i skyldnerens 

nasjonale valuta, kan ikke anvendes for å utlede en risikovekt 

for en annen eksponering mot samme skyldner som er angitt i 

en utenlandsk valuta. 

Dersom en eksponering oppstår gjennom en institusjons 

deltaking i et lån som er gitt av en multilateral utviklingsbank 

hvis status som prioritert kreditor er anerkjent i markedet, kan 

kredittvurderingen av skyldnerens post i nasjonal valuta 

anvendes for å fastsette risikovekt. 

KAPITTEL 3 

Intern kredittvurderingsmetode 

Avsnit t  1  

Ti l l ate l se  fra ve dkomme nde  myndi ghe te r ti l  å 

be nytte  IRB-me tode n  

Artikkel 142 

Definisjoner 

1. I dette kapittel menes med 

1) «risikoklassifiseringssystem» alle metoder, prosesser og 

kontroller samt datainnsamlings- og IT-systemer som ligger 

til grunn for vurderingen av kredittrisiko, tilordningen av 

eksponeringer til risikoklasser samt kvantifisering av 

estimater for mislighold og tap som gjelder for en bestemt 

eksponeringstype,  
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2) «eksponeringstype» en gruppe av eksponeringer som 

forvaltes på en homogen måte, er sammensatt av en bestemt 

type fasiliteter og kan være begrenset til et enkelt foretak 

eller en enkelt undergruppe av foretak i en gruppe, forutsatt 

at den samme eksponeringstypen forvaltes på en annen måte 

i andre foretak i gruppen, 

3) «forretningsenhet» særskilte organisatoriske eller juridiske 

enheter, forretningsområder eller geografisk beliggenhet, 

4) «stort foretak i finanssektoren» et foretak i finanssektoren 

som oppfyller følgende vilkår: 

a) dets samlede eiendeler beregnet på individuelt eller 

konsolidert grunnlag har en verdi som er høyere enn eller 

lik terskelen på 70 milliarder euro, når det seneste 

reviderte årsregnskapet eller konsoliderte årsregnskapet 

benyttes til å beregne eiendelenes verdi, og 

b) det eller et av dets datterselskaper er omfattet av 

tilsynsregler i Unionen eller av lovgivningen i en 

tredjestat som anvender tilsyns- og reguleringskrav som 

minst tilsvarer kravene som anvendes i Unionen, 

5) «ikke-regulert foretak i finanssektoren» et foretak som ikke 

er et regulert foretak i finanssektoren, men som har som 

hovedvirksomhet en eller flere av virksomhetene oppført i 

vedlegg I til direktiv 2013/36/EU eller i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF, 

6) «skyldnerrisikoklasse» en risikokategori innenfor et risiko-

klassifiseringssystems klassifiseringsskala for skyldnere 

som skyldnerne tilordnes til på grunnlag av nærmere angitte 

kredittvurderingskriterier som estimater for misligholds-

sannsynlighet (PD) blir utledet fra, 

7) «eksponeringsrisikoklasse» en risikokategori innenfor et 

risikoklassifiseringssystems skala som eksponeringer 

tilordnes til på grunnlag av et spesifisert og avgrenset sett av 

kredittvurderingskriterier som egne LGD-estimater blir 

utledet fra, 

8) «forvalter» et foretak som fra dag til dag forvalter en gruppe 

av kjøpte fordringer eller de underliggende kredittekspo-

neringene. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 punkt 4 bokstav b) i denne 

artikkel kan Kommisjonen gjennom gjennomføringsrettsakter 

og etter undersøkelsesprosedyren i artikkel 464 nr. 2 treffe 

beslutning om hvorvidt en tredjestat anvender tilsyns- og 

reguleringsordninger som minst tilsvarer ordningene som 

anvendes i Unionen. Uten en slik beslutning kan institusjonene 

til 1. januar 2015 fortsatt anvende behandlingen angitt i dette 

nummer på en tredjestat dersom de relevante vedkommende 

myndighetene før 1. januar 2014 har godkjent at tredjestaten 

kan behandles på denne måten. 

Artikkel 143 

Tillatelse til å benytte IRB-metoden 

1. Dersom vilkårene i dette kapittel er oppfylt, skal 

vedkommende myndighet tillate at institusjonene beregner sine 

risikovektede eksponeringsbeløp ved hjelp av den interne 

kredittvurderingsmetoden (heretter kalt «IRB-metoden»). 

2. Det skal kreves forhåndstillatelse til å benytte IRB-

metoden, herunder egne LGD-estimater og konverte-

ringsfaktorer, for hver eksponeringskategori, for hvert risiko-

klassifiseringssystem, for hver metode med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner og for hver metode som er anvendt til 

estimering av LGD og konverteringsfaktorer. 

3. Institusjonene skal innhente forhåndstillatelse fra 

vedkommende myndigheter til følgende: 

a) Vesentlige endringer av anvendelsesområdet for et risiko-

klassifiseringssystem eller en metode med interne modeller 

for egenkapitalposisjoner som institusjonen har fått tillatelse 

til å anvende. 

b) Vesentlige endringer av et risikoklassifiseringssystem eller 

en metode med interne modeller for egenkapitalposisjoner 

som institusjonen har fått tillatelse til å anvende. 

Anvendelsesområdet for et risikoklassifiseringssystem skal 

omfatte alle eksponeringer av den relevante eksponeringstypen 

som det aktuelle risikoklassifiseringssystemet er utviklet for. 

4. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter 

om alle endringer i risikoklassifiseringssystemer og metoder 

med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for å vurdere vesentligheten av å 

anvende et eksisterende risikoklassifiseringssystem på 

ytterligere eksponeringer som ikke allerede er omfattet av dette 

risikoklassifiseringssystemet, og endringer i risikoklassifise-

ringssystemene eller metoder med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner i henhold til IRB-metoden. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 144 

Vedkommende myndigheters vurdering av en søknad om 

anvendelse av IRB-metoden 

1. Vedkommende myndighet skal tillate at en institusjon 

benytter IRB-metoden i henhold til artikkel 143, herunder egne 

LGD-estimater og konverteringsfaktorer, bare dersom 

vedkommende myndighet er overbevist om at kravene i dette 

kapittel er oppfylt, særlig kravene i avsnitt 6, og at insti-

tusjonens systemer for forvaltning og kredittvurdering av 

kredittrisikoeksponeringer er solide og gjennomføres med 

integritet, og særlig at institusjonen har godtgjort overfor 

vedkommende myndighet at følgende standarder overholdes: 

a) Institusjonens risikoklassifiseringssystemer gir en menings-

full vurdering av skyldnerens og transaksjonens kjennetegn, 

en meningsfull differensiering av risiko og nøyaktige og 

konsekvente kvantitative risikoestimater. 

b) Interne kredittvurderinger og estimater for mislighold og tap 

som benyttes ved beregning av krav til ansvarlig kapital, 

samt tilknyttede systemer og framgangsmåter, spiller en 

vesentlig rolle i risikostyringen og beslutningstakingen samt 

ved godkjenning av kreditter, intern kapitalallokering og 

foretaksstyring i institusjonen. 

c) Institusjonen har en kontrollenhet for kredittrisiko med 

ansvar for institusjonens risikoklassifiseringssystemer, som 

er tilstrekkelig uavhengig og ikke gjenstand for utilbørlig 

påvirkning. 

d) Institusjonen samler inn og lagrer alle relevante data som en 

effektiv støtte for sine framgangsmåter for måling og styring 

av kredittrisiko. 

e) Institusjonen dokumenterer sine risikoklassifiserings-

systemer og grunnlaget for deres utforming samt validerer 

sine risikoklassifiseringssystemer. 

f) Institusjonen har validert hvert risikoklassifiseringssystem 

og hver metode med interne modeller for egenkapitalposi-

sjoner i en egnet periode før det gis tillatelse til å anvende 

dette risikoklassifiseringssystemet eller denne metoden med 

interne modeller for egenkapitalposisjoner, den har i denne 

perioden vurdert om risikoklassifiseringssystemet eller 

metodene med interne modeller for egenkapitalposisjoner er 

egnet for anvendelsesområdet for risikoklassifiserings-

systemet eller metoden med interne modeller for egen-

kapitalposisjoner, og den har foretatt nødvendige endringer i 

disse risikoklassifiseringssystemene eller metodene med 

interne modeller for egenkapitalposisjoner, som følge av 

denne vurderingen. 

g) Institusjonen har ved hjelp av IRB-metoden beregnet krav til 

ansvarlig kapital som følge av sine risikoparameterestimater, 

og kan foreta rapporteringen som kreves i artikkel 99. 

h) Institusjonen har tilordnet og fortsetter å tilordne hver 

eksponering innenfor anvendelsesområdet for et risiko-

klassifiseringssystem til en risikoklasse i dette risiko-

klassifiseringssystemet; institusjonen har tilordnet og 

fortsetter å tilordne hver eksponering innenfor anvendel-

sesområdet for en metode for egenkapitalposisjoner til denne 

metoden med interne modeller. 

Kravene om å anvende en IRB-metode, herunder egne LGD-

estimater og konverteringsfaktorer, får også anvendelse når en 

institusjon har innført et risikoklassifiseringssystem eller en 

modell som anvendes innenfor et risikoklassifiseringssystem, 

som den har kjøpt av en tredjepart. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilken vurderingsmetode vedkommende 

myndigheter skal følge for å vurdere om en institusjon 

overholder kravene om å benytte IRB-metoden. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 145 

Tidligere erfaring med anvendelse av IRB-metoder 

1. En institusjon som søker om å få benytte IRB-metoden, 

skal for vedkommende eksponeringskategorier ha benyttet 

risikoklassifiseringssystemer som i hovedsak er i samsvar med 

kravene i avsnitt 6 for måling og styring av intern risiko, i minst 

tre år forut for tillatelsen til å benytte IRB-metoden. 

2. En institusjon som søker om å få benytte egne LGD-

estimater og konverteringsfaktorer, skal dokumentere overfor 

vedkommende myndigheter at den har beregnet og benyttet 

egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer på en måte som i 

hovedsak er i samsvar med kravene for bruk av egne estimater 

for parametrene i avsnitt 6, i minst tre år forut for tillatelsen til å 

benytte egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer. 

3. Dersom institusjonen utvider anvendelsen av IRB-

metoden etter å ha fått den opprinnelige tillatelsen, skal 

institusjonens erfaring være tilstrekkelig til å oppfylle kravene i 

nr. 1 og 2 når det gjelder de ytterligere eksponeringene som er 

omfattet. Dersom anvendelsen av risikoklassifiseringssystemer 
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utvides til å omfatte eksponeringer som er vesentlig forskjellige 

fra den eksisterende dekningen, slik at den eksisterende 

erfaringen ikke med rimelighet kan antas å være tilstrekkelig til 

å oppfylle kravene i disse bestemmelsene når det gjelder de 

ytterligere eksponeringene, skal kravene i nr. 1 og 2 anvendes 

separat for de ytterligere eksponeringene. 

Artikkel 146 

Tiltak som skal treffes når kravene i dette kapittel ikke 

lenger er oppfylt 

Dersom en institusjon ikke lenger oppfyller kravene i dette 

kapittel, skal den underrette vedkommende myndighet og gjøre 

ett av følgende: 

a) Framlegge for vedkommende myndighet en tilfredsstillende 

plan for rettidig fornyet overholdelse og gjennomføre denne 

planen innen en frist som avtales med vedkommende 

myndighet. 

b) Dokumentere overfor vedkommende myndigheter at 

virkningen av den manglende overholdelsen er uvesentlig. 

Artikkel 147 

Metode for tilordning av eksponeringer til 

eksponeringskategorier 

1. Metoden som benyttes av institusjonen for å tilordne 

eksponeringer til ulike eksponeringskategorier, skal være 

hensiktsmessig og konsekvent over tid. 

2. Hver eksponering skal plasseres i en av følgende ekspo-

neringskategorier: 

a) Eksponeringer mot sentralmyndigheter og sentralbanker. 

b) Eksponeringer mot institusjoner. 

c) Eksponeringer mot foretak. 

d) Massemarkedseksponeringer. 

e) Egenkapitalposisjoner. 

f) Poster som utgjør verdipapiriseringsposisjoner. 

g) Øvrige eiendeler som ikke er kredittforpliktelser. 

3. Følgende eksponeringer skal plasseres i den kategorien 

som er fastsatt i nr. 2 bokstav a): 

a) Eksponeringer mot regionale eller lokale myndigheter eller 

offentlige foretak som behandles som eksponeringer mot 

sentralmyndigheter i henhold til artikkel 115 og 116. 

b) Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker som 

omhandlet i artikkel 117 nr. 2. 

c) Eksponeringer mot internasjonale organisasjoner som har en 

risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 118. 

4. Følgende eksponeringer skal plasseres i den klassen som 

er fastsatt i nr. 2 bokstav b): 

a) Eksponeringer mot regionale myndigheter og lokale 

myndigheter som ikke behandles som eksponeringer mot 

sentralmyndigheter i samsvar med artikkel 115 nr. 2 og 4. 

b) Eksponeringer mot offentlige foretak som ikke behandles 

som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med 

artikkel 116 nr. 4. 

c) Eksponeringer mot multilaterale utviklingsbanker som ikke 

gis en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 117. 

d) Eksponeringer mot finansinstitusjoner som behandles som 

eksponeringer mot institusjoner i samsvar med artikkel 119 

nr. 5. 

5. For å kunne falle inn under kategorien for massemarkeds-

eksponeringer som fastsatt i nr. 2 bokstav d), skal ekspo-

neringer oppfylle følgende kriterier: 

a) De skal være ett av følgende: 

i. Eksponeringer mot en eller flere fysiske personer. 

ii. Eksponeringer mot en SMB, forutsatt at det samlede 

beløpet som motparten eller en gruppe av innbyrdes 

tilknyttede motparter skylder institusjonen og dens 

morforetak og dettes datterforetak, herunder en 

eventuell forfalt eksponering, men med unntak av 

eksponeringer med sikkerhet i boligeiendom, skal, så 

vidt institusjonen kjenner til, ikke overstige 1 million 

euro, noe institusjonen skal ha truffet rimelige tiltak for 

å bekrefte. 

b) De behandles konsekvent over tid og på en ensartet måte av 

institusjonen i dennes risikostyring. 

c) De håndteres ikke like individuelt som eksponeringer i 

eksponeringskategorien for foretak. 

d) De utgjør alle en del av et betydelig antall eksponeringer 

som håndteres på tilsvarende måte. 

I tillegg til eksponeringene angitt i første ledd skal nåverdien av 

massemarkedskunders minsteleasingbetalinger tas med i 

kategorien for massemarkedseksponeringer.  
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6. Følgende eksponeringer skal plasseres i kategorien for 

egenkapitalposisjoner fastsatt i nr. 2 bokstav e): 

a) Ikke-gjeldsbaserte eksponeringer som innebærer en etterstilt 

restfordring på utsteders eiendeler eller inntekt. 

b) Gjeldsbaserte eksponeringer og andre verdipapirer, 

partnerskap, derivater eller andre instrumenter med et 

økonomisk innhold som tilsvarer eksponeringene angitt i 

bokstav a). 

7. Alle kredittforpliktelser som ikke er plassert i 

eksponeringskategoriene fastsatt i nr. 2 bokstav a), b) og d)–f), 

skal plasseres i eksponeringskategorien nevnt i nr. 2 bokstav c). 

8. I kategorien for foretakseksponeringer skal institusjonene 

separat identifisere eksponeringer med følgende kjennetegn 

som eksponeringer mot spesialiserte foretak: 

a) Eksponeringen er mot et foretak som ble opprettet særskilt 

for å finansiere eller forvalte fysiske eiendeler, eller er en 

økonomisk sammenlignbar eksponering. 

b) Kontraktsbestemmelsene gir långiver en vesentlig grad av 

kontroll over eiendelene og den inntekten de genererer. 

c) Den primære kilden for tilbakebetaling av forpliktelsen er 

den inntekten som er generert av de eiendelene som blir 

finansiert, og ikke den uavhengige tilbakebetalingsevnen til 

et kommersielt foretak med mer omfattende virksomhet. 

9. Restverdien av leasede eiendommer skal plasseres i den 

eksponeringskategorien som er fastsatt i nr. 2 bokstav g), med 

mindre denne restverdien allerede inngår i den leasingekspo-

neringen som er fastsatt i artikkel 166 nr. 4. 

10. Eksponeringen som følger av å yte kredittbeskyttelse i 

form av et kredittderivat som gir dekning for den n-te 

underliggende kreditten i en kurv, skal plasseres i den samme 

eksponeringskategorien i henhold til nr. 2 som eksponeringene i 

kurven ville være plassert i, med mindre de enkelte ekspo-

neringene i kurven ville være plassert i ulike eksponerings-

kategorier; i så fall plasseres eksponeringen i den kategorien for 

foretakseksponeringer som er fastsatt i nr. 2 bokstav c). 

Artikkel 148 

Vilkår for anvendelse av IRB-metoden for ulike 

eksponeringskategorier og forretningsenheter 

1. Institusjoner og et eventuelt morforetak og dettes 

datterforetak skal innføre IRB-metoden for alle eksponeringer, 

med mindre de av vedkommende myndigheter har fått tillatelse 

til permanent å benytte standardmetoden i samsvar med  

artikkel 150. 

Med forbehold for forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndigheter kan metoden innføres trinnvis for eksponerings-

kategoriene nevnt i artikkel 147 innenfor samme forretnings-

enhet, for ulike forretningsenheter i samme foretaksgruppe eller 

for bruk av egne LGD-estimater eller konverteringsfaktorer for 

beregning av risikovekter for eksponeringer mot foretak, 

institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker. 

Når det gjelder den kategorien for massemarkedseksponeringer 

som er nevnt i artikkel 147 nr. 5, kan metoden innføres trinnvis 

for hver kategori av eksponeringer som de ulike korrelasjonene 

i artikkel 154 tilsvarer. 

2. Vedkommende myndigheter skal fastsette den fristen en 

institusjon og et eventuelt morforetak og dettes datterforetak 

har til å innføre IRB-metoden for alle eksponeringer. 

Vedkommende myndigheter skal fastsette en frist som de anser 

egnet på grunnlag av arten og omfanget av institusjonenes eller 

et eventuelt morforetaks og dettes datterforetaks virksomhet 

samt antallet og arten av de risikoklassifiseringssystemene som 

skal innføres. 

3. Institusjonene skal benytte IRB-metoden i samsvar med 

vilkår fastsatt av vedkommende myndigheter. Vedkommende 

myndigheter skal fastsette disse vilkårene slik at de sikrer at 

fleksibiliteten i henhold til nr. 1 ikke anvendes selektivt med det 

formål å oppnå reduserte krav til ansvarlig kapital med hensyn 

til de eksponeringskategoriene eller forretningsenhetene som 

ennå ikke er omfattet av IRB-metoden, eller ved anvendelsen 

av egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer. 

4. Institusjoner som ikke begynte å benytte IRB-metoden før 

1. januar 2013, eller som fram til nevnte dato var pålagt av 

vedkommende myndigheter å beregne kapitalkravene ved hjelp 

av standardmetoden, skal fortsatt kunne beregne kapitalkravene 

ved hjelp av standardmetoden for alle eksponeringer i 

innføringsperioden, til vedkommende myndigheter underretter 

dem om at de anser det godtgjort at IRB-metoden med rimelig 

sikkerhet vil bli innført. 

5. En institusjon som har fått tillatelse til å benytte IRB-

metoden på en hvilken som helst eksponeringskategori, skal 

benytte IRB-metoden på den kategorien av egenkapitalposi-

sjoner som er fastsatt i artikkel 147 nr. 2 bokstav e), unntatt når 

institusjonen har tillatelse til å benytte standardmetoden på 

egenkapitalposisjoner i henhold til artikkel 150, og på 

eksponeringskategorien for øvrige eiendeler som ikke er 

kredittforpliktelser, i henhold til artikkel 147 nr. 2 bokstav g).  
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6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene som vedkommende myndigheter 

skal benytte for å fastsette hva som vil være en hensiktsmessig 

trinnvis innføring av IRB-metoden for de eksponerings-

kategoriene som er omhandlet i nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 149 

Vilkår for å gå tilbake til mindre avanserte metoder 

1. En institusjon som benytter IRB-metoden for en bestemt 

eksponeringskategori eller eksponeringstype, skal ikke slutte å 

anvende denne metoden for i stedet å benytte standardmetoden 

for beregning av risikovektede eksponeringsbeløp, med mindre 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har overfor vedkommende myndighet 

godtgjort at anvendelsen av standardmetoden ikke foreslås 

for å redusere institusjonens krav til ansvarlig kapital, at den 

er nødvendig på grunn av arten og kompleksiteten av 

institusjonens samlede eksponeringer av denne typen, og at 

den ikke vil ha en vesentlig negativ innvirkning på 

institusjonens solvens eller dens evne til å styre risiko på en 

effektiv måte. 

b) Institusjonen har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet. 

2. Institusjoner som i henhold til artikkel 151 nr. 9 har fått 

tillatelse til å benytte egne LGD-estimater og konver-

teringsfaktorer, skal ikke gå tilbake til å anvende LGD-verdier 

og konverteringsfaktorer som omhandlet i artikkel 151 nr. 8, 

med mindre følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har overfor vedkommende myndighet 

godtgjort at anvendelsen av LGD-verdier og konver-

teringsfaktorer som omhandlet i artikkel 151 nr. 8, for en 

bestemt eksponeringskategori eller eksponeringstype, ikke 

foreslås for å redusere institusjonens krav til ansvarlig 

kapital, at den er nødvendig på grunn av arten og 

kompleksiteten av institusjonens samlede eksponeringer av 

denne typen, og at den ikke vil ha en vesentlig negativ 

innvirkning på institusjonens solvens eller dens evne til å 

håndtere risiko på en effektiv måte. 

b) Institusjonen har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet. 

3. Anvendelsen av nr. 1 og 2 er underlagt vedkommende 

myndigheters fastsatte vilkår for anvendelse av IRB-metoden i 

henhold til artikkel 148 og tillatelsen til delvis anvendelse på 

permanent grunnlag som omhandlet i artikkel 150. 

Artikkel 150 

Vilkår for delvis anvendelse på permanent grunnlag 

1. Dersom vedkommende myndigheter har gitt forhånds-

tillatelse, kan institusjoner med tillatelse til å benytte IRB-

metoden ved beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp 

og forventet tapt beløp for en eller flere eksponeringskategorier, 

benytte standardmetoden for følgende eksponeringer: 

a) Eksponeringskategorien fastsatt i artikkel 147 nr. 2 bokstav 

a) dersom antallet vesentlige motparter er begrenset og det 

ville være urimelig krevende for institusjonen å innføre et 

risikoklassifiseringssystem for disse motpartene. 

b) Eksponeringskategorien fastsatt i artikkel 147 nr. 2 bokstav 

b) dersom antallet vesentlige motparter er begrenset og det 

ville være urimelig krevende for institusjonen å innføre et 

risikoklassifiseringssystem for disse motpartene. 

c) Eksponeringer i ubetydelige forretningsenheter samt 

eksponeringskategorier eller eksponeringstyper som er 

uvesentlige med hensyn til størrelse og antatt  risikoprofil. 

d) Eksponeringer mot sentralmyndigheter og sentralbanker i 

medlemsstatene og deres regionale og lokale myndigheter, 

administrasjonsorganer og offentlige foretak, forutsatt at  

i. det ikke er noen forskjell i risiko mellom ekspo-

neringene mot vedkommende sentralmyndighet og 

sentralbank og andre eksponeringer på grunn av særlige 

offentlige ordninger, og 

ii. eksponeringer mot sentralmyndigheten og sentralbanken 

risikovektes med 0 % i henhold til artikkel 114 nr. 2 

eller 4 eller artikkel 495 nr. 2. 

e) En institusjons eksponeringer mot en motpart som er 

institusjonens morforetak, dens datterforetak eller et 

datterforetak av dens morforetak, og forutsatt at motparten 

er en institusjon eller et finansielt holdingselskap, et blandet 

finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon, et kapitalfor-

valtningsselskap eller et foretak som yter tilknyttede 

tjenester underlagt egnede tilsynskrav, eller et foretak som 

har en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 

83/349/EØF.  
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f) Eksponeringer mellom institusjoner som oppfyller kravene i 

artikkel 113 nr. 7. 

g) Egenkapitalposisjoner mot foretak hvis kredittforpliktelser 

risikovektes med 0 % i henhold til kapittel 2, herunder 

statsstøttede foretak som kan risikovektes med 0 %. 

h) Egenkapitalposisjoner som inngås i henhold til regelverks-

programmer for å fremme bestemte økonomiske sektorer, og 

som tilfører vesentlig støtte til institusjonens investeringer 

og innebærer en form for kontroll fra myndighetenes side, 

samt restriksjoner på egenkapitalinvesteringene, når slike 

eksponeringer samlet sett kan utelukkes fra IRB-metoden 

bare opp til en grense på 10 % av den ansvarlige kapitalen. 

i) Eksponeringene som er omhandlet i artikkel 119 nr. 4 og 

oppfyller vilkårene som er fastsatt der. 

j) Statsgarantier og statlig gjenforsikrede garantier omhandlet i 

artikkel 215 nr. 2. 

Vedkommende myndigheter skal tillate anvendelse av standard-

metoden for egenkapitalposisjoner i henhold til første ledd 

bokstav g) og h) som er godkjent for denne behandlingen i 

andre medlemsstater. EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre og 

regelmessig ajourføre en liste over eksponeringer omhandlet i 

nevnte bokstaver som kan behandles i henhold til standard-

metoden. 

2. I henhold til nr. 1 skal en institusjons kategori for 

egenkapitalposisjoner anses som vesentlig dersom dens 

samlede verdi, med unntak av egenkapitalposisjoner pålagt i 

henhold til regelverksprogrammer som omhandlet i nr. 1 

bokstav h), i gjennomsnitt i det foregående året overstiger 10 % 

av institusjonens ansvarlige kapital. Dersom antallet av disse 

egenkapitalposisjonene er mindre enn ti, skal denne terskelen 

være 5 % av institusjonens ansvarlige kapital. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for anvendelse av nr. 1 bokstav 

a)–c). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4. EBA skal i 2018 utstede retningslinjer for anvendelsen av 

nr. 1 bokstav d), der den skal anbefale grenser i form av en 

prosentdel av de samlede balanseførte og/eller risikovektede 

eiendelene som skal beregnes i henhold til standardmetoden. 

Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Avsnit t  2  

Be re gni ng av ri s i kove kte de  e kspone ri ngsbe l øp  

Un derav sn it t  1  

B e h a n dl i n g  e t t e r e k s po n e ri n g s k a te g o ri  

Artikkel 151 

Behandling etter eksponeringskategori 

1. De risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko 

knyttet til eksponeringer som tilhører en av eksponerings-

kategoriene omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav a)–e) og g), 

skal, med mindre de trekkes fra ansvarlig kapital, beregnes i 

samsvar med underavsnitt 2, unntatt når disse eksponeringene 

trekkes fra ren kjernekapital, annen godkjent kjernekapital eller 

tilleggskapital. 

2. De risikovektede eksponeringsbeløpene for forringel-

sesrisiko knyttet til kjøpte fordringer skal beregnes i samsvar 

med artikkel 157. Når en institusjon med hensyn til kjøpte 

fordringer har full regressrett for misligholdsrisiko og forringel-

sesrisiko overfor selgeren av de kjøpte fordringene, får 

bestemmelsene i denne artikkel og artikkel 152 samt artikkel 

158 nr. 1–4 i tilknytning til kjøpte fordringer ikke anvendelse, 

og eksponeringen skal behandles som en eksponering med 

sikkerhet. 

3. Beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp for 

kredittrisiko og forringelsesrisiko skal bygge på parametrer 

tilknyttet den aktuelle eksponeringen. Disse skal omfatte PD, 

LGD, løpetid («M») og eksponeringsverdi for eksponeringen. 

PD og LGD kan vurderes hver for seg eller sammen, i samsvar 

med avsnitt 4. 

4. Institusjonene skal beregne risikovektede eksponerings-

beløp for kredittrisiko for alle eksponeringer som tilhører 

eksponeringskategorien «egenkapital» omhandlet i artikkel 147 

nr. 2 bokstav e), i samsvar med artikkel 155. Institusjonene kan 

benytte metodene som er fastsatt i artikkel 155 nr. 3 og 4, 

dersom de har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndigheter. Vedkommende myndigheter skal gi en institusjon 

tillatelse til å benytte metoden med interne modeller som 

omhandlet i artikkel 155 nr. 4, forutsatt at institusjonen 

oppfyller kravene i avsnitt 6 underavsnitt 4. 

5. Beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp for 

kredittrisiko knyttet til eksponeringer mot spesialiserte foretak 

kan beregnes i samsvar med artikkel 153 nr. 5. 

6. For eksponeringer som tilhører eksponeringskategoriene 

omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav a)–d), skal institusjonene 

anvende egne estimater for misligholdssannsynlighet i samsvar 

med artikkel 143 og avsnitt 6.  
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7. For eksponeringer som tilhører eksponeringskategorien 

nevnt i artikkel 147 nr. 2 bokstav d), skal institusjonene foreta 

egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer i samsvar med 

artikkel 143 og avsnitt 6. 

8. For eksponeringer som tilhører eksponeringskategoriene 

omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav a)–c), skal institusjonene 

anvende LGD-verdiene fastsatt i artikkel 161 nr. 1 og 

konverteringsfaktorene fastsatt i artikkel 168 nr. 8 bokstav a)–

d), med mindre institusjonen har fått tillatelse til å benytte egne 

LGD-estimater og konverteringsfaktorer for disse ekspo-

neringskategoriene i samsvar med nr. 9. 

9. For alle eksponeringer som tilhører eksponerings-

kategoriene omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav a)–c), skal 

vedkommende myndighet tillate at institusjonene benytter egne 

LGD-estimater og konverteringsfaktorer i samsvar med artikkel 

143 og avsnitt 6. 

10. De risikovektede eksponeringsbeløpene for verdipapir-

iserte eksponeringer og for eksponeringer som tilhører 

eksponeringskategorien omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav 

f), skal beregnes i samsvar med kapittel 5. 

Artikkel 152 

Behandling av eksponeringer i form av andeler e ller aksjer 

i IKI-er 

1. Dersom eksponeringer i form av andeler eller aksjer i IKI-

er oppfyller kriteriene i artikkel 132 nr. 3, og institusjonen har 

kunnskap om alle IKI-ens underliggende eksponeringer, skal 

institusjonen ta hensyn til disse underliggende eksponeringene 

ved beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp i samsvar med metodene i dette kapittel. 

Dersom IKI-ens underliggende eksponering er en eksponering i 

form av andeler eller aksjer i en annen IKI, skal det første 

foretaket også ta hensyn til de underliggende eksponeringene i 

den andre IKI-en. 

2. Dersom institusjonen ikke oppfyller vilkårene for bruk av 

metodene i dette kapittel for alle eller deler av IKI-ens 

underliggende eksponeringer, skal risikovektede eksponerings-

beløp og forventet tapt beløp beregnes etter følgende metoder: 

a) For eksponeringer som tilhører kategorien for egenkapi-

talposisjoner omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav e), skal 

institusjonene benytte den enkle risikovektmetoden fastsatt i 

artikkel 155 nr. 2. 

b) For alle andre underliggende eksponeringer omhandlet i  

nr. 1 skal institusjonene benytte standardmetoden fastsatt i 

kapittel 2, på følgende vilkår: 

i. For eksponeringer som er tildelt en spesifikk risikovekt 

for ikke-kredittvurderte eksponeringer, eller som er 

omfattet av den risikoklassen som gir den høyeste 

risikovekten for en gitt eksponeringskategori, skal 

risikovekten multipliseres med en faktor på to, men den 

skal ikke være høyere enn 1 250 %. 

ii. For alle andre eksponeringer skal risikovekten 

multipliseres med en faktor på 1,1 og være minst 5 %. 

Dersom institusjonen ved anvendelsen av bokstav a) ikke er i 

stand til å skille mellom aktiv eierkapital-posisjoner (PE), 

børsomsatte og andre egenkapitalposisjoner, skal den behandle 

disse eksponeringene som andre egenkapitalposisjoner. Når 

disse eksponeringene sammen med institusjonens direkte 

eksponeringer i denne eksponeringskategorien ikke er 

vesentlige i henhold til artikkel 150 nr. 2, kan artikkel 150 nr. 1 

få anvendelse, forutsatt at vedkommende myndigheter tillater 

det. 

3. Dersom eksponeringer i form av andeler eller aksjer i en 

IKI ikke oppfyller kriteriene i artikkel 132 nr. 3, eller dersom 

institusjonen ikke har kunnskap om alle IKI-ens underliggende 

eksponeringer eller om de underliggende eksponeringene til en 

andel eller aksje i en IKI som selv er en underliggende 

eksponering i IKI-en, skal institusjonen ta hensyn til disse 

underliggende eksponeringene og beregne risikovektede 

eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp i samsvar med den 

enkle risikovektmetoden i artikkel 155 nr. 2. 

Dersom institusjonen ikke er i stand til å skille mellom aktiv 

eierkapital-posisjoner (PE), børsomsatte og andre egenkapi-

talposisjoner, skal den behandle de aktuelle eksponeringene 

som andre egenkapitalposisjoner. Den skal plassere ekspo-

neringer som ikke er egenkapitalposisjoner, i kategorien for 

annen egenkapital. 

4. Som et alternativ til metoden beskrevet i nr. 3 kan 

institusjonene selv beregne eller overlate til følgende 

tredjeparter å beregne og rapportere gjennomsnittlige 

risikovektede eksponeringsbeløp på grunnlag av IKI-ens 

underliggende eksponeringer i samsvar med metodene 

omhandlet i nr. 2 bokstav a) og b), for følgende: 

a) Depotinstitusjonen eller depotfinansinstitusjonen for IKI-en, 

forutsatt at IKI-en utelukkende investerer i verdipapirer og 

deponerer alle verdipapirer hos denne depotinstitusjonen 

eller depotfinansinstitusjonen. 

b) For andre IKI-er, IKI-ens forvaltningsselskap, forutsatt at 

IKI-ens forvaltningsselskap oppfyller kriteriene i artikkel 

132 nr. 3 bokstav a). 

En ekstern revisor skal bekrefte at beregningen er riktig. 
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5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi vilkårene for at 

vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å benytte standardmetoden omhandlet i artikkel 150 

nr. 1 innenfor rammen av nr. 2 bokstav b) i denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

30. juni 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Un derav sn it t  2  

B e re g n i n g  a v ri s i k o ve k te de  e k s po n e ri n g s be l ø p fo r k re di t t ri s i k o  

Artikkel 153 

Risikovektede eksponeringsbeløp for eksponeringer mot foretak, institusjoner og 

sentralmyndigheter og sentralbanker 

1. Med forbehold for de særlige behandlingene omhandlet i nr. 2–4 skal de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene for eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker 

beregnes etter følgende formel: 

Risikovektet eksponeringsbeløp = RW · eksponeringsverdi 

der risikovekten RW defineres som 

i. når PD = 0, skal RW være 0, 

ii.  når PD = 1, dvs. for misligholdte eksponeringer: 

— der institusjonene anvender LGD-verdiene i artikkel 161 nr. 1, skal RW være 0, 

— der institusjonene benytter egne LGD-estimater, skal RW være 𝑅𝑊 = 𝑚𝑎𝑘𝑠{0,12.5 ∙ (𝐿𝐺𝐷− 𝐸𝐿𝐵𝐸)} 

der det beste estimatet for forventet tap («ELBE») er institusjonens beste estimat for forventet tap på 

den misligholdte eksponeringen i samsvar med artikkel 181 nr. 1 bokstav h), 

iii.  når 0 < PD < 1, er 

𝑅𝑊 = (𝐿𝐺𝐷 ∙ 𝑁 (
1

√1 −  𝑅
∙ 𝐺(𝑃𝐷) + √

𝑅

1 − 𝑅
∙ 𝐺(0.999)) − 𝐿𝐺𝐷 ∙ 𝑃𝐷) ∙

1 + (𝑀 − 2,5) ∙ 𝑏

1 − 1,5 ∙ 𝑏
∙ 12,5 ∙ 1,06  

der 

N(x) = den kumulative fordelingsfunksjonen for en standard normalfordelt tilfeldig variabel (dvs. 

sannsynligheten for at en normalfordelt tilfeldig variabel med middelverdi lik null og 

varians lik 1 er mindre enn eller lik x), 

G(Z) = den inverse kumulative fordelingsfunksjonen for en standard normalfordelt tilfeldig variabel 

(dvs. verdien x som gir N(x) = z) 

R = korrelasjonskoeffisienten, som defineres som 

𝑅 = 0.12 ∙
1 − 𝑒– 50 ∙𝑃𝐷

1 − 𝑒– 50
+0.24 ∙ (1 −

1 − 𝑒– 50 ∙𝑃𝐷

1 – 𝑒– 50
)  

b = løpetidsfaktoren, som defineres som 

𝑏 = (0.11852 −  0.05478 ∙  𝑙𝑛(𝑃𝐷))
2
. 

2. For alle eksponeringer mot store foretak i finanssektoren multipliseres korrelasjonskoeffisienten i  

nr. 1 iii) med 1,25. For alle eksponeringer mot ikke-regulerte foretak i finanssektoren multipliseres 

korrelasjonskoeffisientene i nr. 1 iii) og nr. 4, etter det som er relevant, med 1,25. 

3. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for hver eksponering som oppfyller kravene i artikkel 202 og 

217, kan justeres etter følgende formel: 

Risikovektet eksponeringsbeløp = RW · eksponeringsverdi · (0.15 + 160 · PDpp) 
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der 

PDpp = PD-verdien til yteren av beskyttelse. 

Risikovekten skal beregnes ved hjelp av den relevante formelen 

for risikovekt i nr. 1 for eksponeringen, PD-verdi for skyldner 

og LGD-verdi for en sammenlignbar direkte eksponering mot 

yteren av beskyttelse. Faktoren for løpetid (b) skal beregnes ved 

hjelp av den laveste verdien av PD-verdien for yteren av 

beskyttelse og PD-verdien for skyldner. 

6. For sine kjøpte foretaksfordringer skal institusjoner 

oppfylle kravene i artikkel 184. For kjøpte foretaksfordringer 

som i tillegg oppfyller vilkårene i nr. 154 nr. 5, og der det ville 

være urimelig belastende for en institusjon å anvende 

risikokvantifiseringsstandardene for foretakseksponeringer som 

omhandlet i avsnitt 6 for disse fordringene, kan risikokvan-

tifiseringsstandardene for massemarkedseksponeringer i avsnitt 

6 anvendes. 

𝑅 = 0,12 ∙
1 − 𝑒– 50 ∙𝑃𝐷

1 − 𝑒– 50
+0,24 ∙ (1 −

1 − 𝑒– 50 ∙𝑃𝐷

1 − 𝑒– 50
) −0,04 ∙ (1 −

𝑚𝑖𝑛 {𝑚𝑎𝑘𝑠{5,S},50} −  5

45
)  

4. For eksponeringer mot foretak der samlet årsomsetning 

for den konsoliderte gruppen som foretaket er en del av, er 

mindre enn 50 millioner euro, kan institusjonene anvende 

korrelasjonsformelen i nr. 1 iii) for beregning av risikovekter 

for eksponeringer mot foretak. I denne formelen er S uttrykt 

som samlet årsomsetning i millioner euro med 5 millioner euro 

≤ S ≤ 50 millioner euro. Rapportert omsetning på mindre enn  

5 millioner euro skal behandles som om den tilsvarer  

5 millioner euro. For kjøpte fordringer skal samlet 

årsomsetning være det vektede gjennomsnittet av de enkelte 

eksponeringene i gruppen. 

Institusjonene skal erstatte samlet årsomsetning med den 

konsoliderte gruppens samlede eiendeler når samlet 

årsomsetning ikke er en relevant indikator på foretakets 

størrelse, og samlede eiendeler er en mer relevant indikator enn 

samlet årsomsetning. 

5. For eksponeringer mot spesialiserte foretak der en 

institusjon ikke kan estimere PD-verdier eller der PD-verdiene 

ikke oppfyller kravene i avsnitt 6, skal institusjonen risikovekte 

disse eksponeringene i samsvar med tabell 1, på følgende måte: 

Tabell 1 

Gjenværende 

løpetid 

Kategori 

1 

Kategori 

2 

Kategori 

3 

Kategori 

4 

Kategori 

5 

Mindre enn 

2,5 år 

50 % 70 % 115 % 250 % 0 % 

Lik eller mer 

enn 2,5 år 

70 % 90 % 115 % 250 % 0 % 

Ved fastsettelse av risikovekter for eksponeringer mot 

spesialiserte foretak skal institusjoner ta hensyn til følgende 

faktorer: økonomisk styrke, politisk og rettslig miljø, særtrekk 

ved transaksjoner og/eller eiendeler, organiserende kreditt-

institusjoners og utviklende parters styrke, herunder eventuelle 

inntekter fra offentlige/private partnerskap, samt sikkerhets-

ordninger. 

7. For kjøpte foretaksfordringer kan kjøpsrabatter som kan 

tilbakebetales, sikkerheter eller delgarantier som gir 

«førstetapsbeskyttelse» for tap ved mislighold, forringelsestap 

eller begge deler, behandles som «førstetapsposisjoner» ved 

anvendelse av IRB-metoden for verdipapirisering. 

8. Dersom en institusjon yter kredittbeskyttelse for et antall 

eksponeringer på det vilkår at det n-te misligholdet blant 

eksponeringene skal utløse betaling, og at denne kreditt-

hendelsen skal bringe kontrakten til opphør, skal de risiko-

vektene som er fastsatt i kapittel 5 benyttes, forutsatt at 

produktet har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon. Dersom produktet ikke er vurdert av en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon, skal risikovektene til 

eksponeringene i kurven, unntatt n-1-eksponeringer, summeres, 

og summen av forventet tapt beløp multiplisert med 12,5 og det 

risikovektede eksponeringsbeløpet skal ikke overstige det 

nominelle beløpet for den beskyttelsen som ytes av 

kredittderivatet, multiplisert med 12,5. De n-1-eksponeringene 

som skal unntas fra summeringen, skal fastsettes slik at de skal 

omfatte de eksponeringene som gir opphav til et lavere 

risikovektet eksponeringsbeløp enn det som gjelder for noen av 

de eksponeringene som omfattes av denne summeringen. En 

risikovekt på 1 250 % skal gjelde for posisjoner i en kurv når en 

institusjon ikke kan fastsette risikovekten i henhold til IRB-

metoden. 

9. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvordan institusjonene skal ta hensyn til 

faktorene omhandlet i nr. 5 annet ledd ved risikovekting av 

eksponeringer mot spesialiserte foretak. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 
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Artikkel 154 

Risikovektede eksponeringsbeløp for massemarkedseksponeringer 

1. Risikovektede eksponeringsbeløp for massemarkedseksponeringer skal beregnes etter følgende 

formel: 

Risikovektet eksponeringsbeløp = RW · eksponeringsverdi 

der risikovekten RW defineres på følgende måte: 

i. når PD = 1, dvs. for misligholdte eksponeringer, er risikovekten  

𝑅𝑊 = 𝑚𝑎𝑘𝑠 {0,12.5 ∙ (𝐿𝐺𝐷 − 𝐸𝐿𝐵𝐸)}, 

der ELBE er institusjonens beste estimat for forventet tap for eksponeringen i samsvar med artikkel 

181 nr. 1 bokstav h), 

ii. når 0 < PD < 1, dvs. for alle andre mulige PD-verdier enn verdiene angitt under i), er risikovekten  

𝑅𝑊= (𝐿𝐺𝐷 ∙𝑁(
1

√1 −𝑅
∙ 𝐺(𝑃𝐷) + √

𝑅

1 −𝑅
∙ 𝐺(0.999))− 𝐿𝐺𝐷 ∙ 𝑃𝐷) ∙  12,5 ∙  1,06 

der 

N(x) = den kumulative fordelingsfunksjonen for en standard normalfordelt tilfeldig variabel (dvs. 

sannsynligheten for at en normalfordelt tilfeldig variabel med middelverdi lik null og 

varians lik 1 er mindre enn eller lik x), 

G(Z) = den inverse kumulative fordelingsfunksjonen for en standard normalfordelt tilfeldig variabel 

(dvs. verdien x som gir N(x) = z), 

R = korrelasjonskoeffisienten, som defineres som 

𝑅 = 0.03 ∙
1 − 𝑒– 35 ∙𝑃𝐷

1 − 𝑒– 35
+0.16 ∙ (1 −

1 − 𝑒– 35 ∙𝑃𝐷

1 − 𝑒– 35
)  

2. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for enhver eksponering mot en SMB i henhold til artikkel 

147 nr. 5 som oppfyller kravene i artikkel 202 og 217, kan beregnes i samsvar med artikkel 153 nr. 3. 

3. For massemarkedseksponeringer med sikkerhet i fast eiendom skal en korrelasjonskoeffisient (R) på 

0,15 erstatte det tallet som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 1. 

4. For kvalifiserte rullerende massemarkedseksponeringer i samsvar med bokstav a)–e) skal en 

korrelasjon (R) på 0,04 erstatte det tallet som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 1. 

Eksponeringer skal anses som kvalifiserte rullerende massemarkedseksponeringer dersom de oppfyller 

følgende vilkår: 

a) Eksponeringene er mot enkeltpersoner. 

b) Eksponeringene er rullerende, usikrede og, i den utstrekning de ikke er utnyttet, kan de sies opp 

umiddelbart og uten vilkår av institusjonen. I denne sammenhengen defineres rullerende eksponeringer 

som eksponeringer der kunders utestående beløp kan variere etter hvor mye disse kundene velger å 

låne og betale tilbake, opp til en grense som er fastsatt av institusjonen. Uutnyttede forpliktelser kan 

anses for å kunne sies opp uten vilkår, dersom avtalevilkårene tillater at institusjonen sier dem opp, i 

den utstrekning dette er tillatt i henhold til forbrukervernlovgivning og tilknyttet lovgivning, 

c) høyeste eksponering mot en enkeltperson i underporteføljen er 100 000 euro eller mindre, 
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d) bruken av korrelasjonen i dette nummer er begrenset til 

porteføljer der tapsprosentene har vist lav volatilitet sett i 

forhold til de gjennomsnittlige tapsprosentene, særlig ved 

lave PD-verdier, 

e) behandlingen som kvalifisert rullerende massemarkeds-

eksponering skal være i samsvar med de underliggende 

risikokjennetegnene ved underporteføljen. 

Som unntak fra bokstav b) får kravet om at eksponeringen skal 

være usikret, ikke anvendelse når det gjelder sikkerhet for 

kredittfasiliteter knyttet til en lønnskonto. I dette tilfellet skal 

beløp som gjenvinnes fra sikkerheten, ikke tas med i LGD-

estimatet. 

Vedkommende myndigheter skal vurdere den relative 

tapsvolatiliteten på tvers av de kvalifiserte rullerende masse-

markedsporteføljene, så vel som for den samlede kvalifiserte 

rullerende massemarkedsporteføljen, og skal utveksle opplys-

ninger om typiske kjennetegn for kvalifiserte rullerende 

tapsprosenter for massemarkedskunder på tvers av medlems-

stater. 

5. Kjøpte fordringer skal for å kunne behandles som 

massemarkedseksponeringer oppfylle kravene fastsatt i artikkel 

184 og følgende vilkår: 

a) Institusjonen har kjøpt fordringene fra utenforstående 

tredjeparter, og institusjonens eksponeringer mot skyldner 

for fordringen omfatter ingen eksponering som direkte eller 

indirekte utgår fra institusjonen selv. 

b) De kjøpte fordringene skal ha oppstått på vanlige kon-

kurransevilkår mellom selger og skyldner. Konserninterne 

fordringer og fordringer der det foretas motregning mellom 

foretak som kjøper fra og selger til hverandre, kan ikke 

godtas. 

c) Den kjøpende institusjonen har et krav på all avkastning fra 

de kjøpte fordringene eller en forholdsmessig andel av 

avkastningen. 

d) Porteføljen av kjøpte fordringer er tilstrekkelig diversifisert. 

6. For kjøpte fordringer kan kjøpsrabatter som kan 

tilbakebetales, sikkerheter eller delgarantier som gir 

«førstetapsbeskyttelse» for tap ved mislighold, forringelsestap 

eller begge deler, behandles som «førstetapsposisjoner» ved 

anvendelse av IRB-metoden for verdipapirisering. 

7. For hybridgrupper av kjøpte massemarkedsfordringer der 

kjøpende institusjoner ikke kan skille eksponeringer med 

sikkerhet i fast eiendom og kvalifiserte rullerende massemar-

kedseksponeringer fra andre massemarkedseksponeringer, 

anvendes den funksjonen til beregning av risikovekter som gir 

de høyeste kapitalkravene for disse eksponeringene. 

Artikkel 155 

Risikovektede eksponeringsbeløp for egenkapitalposisjoner 

1. Institusjonene skal fastsette sine risikovektede ekspo-

neringsbeløp for egenkapitalposisjoner, med unntak av dem 

som trekkes fra i henhold til andre del eller risikovektes med 

250 % i henhold til artikkel 48, i samsvar med metodene 

fastsatt i nr. 2–4 i denne artikkel. En institusjon kan anvende 

ulike metoder på ulike egenkapitalporteføljer dersom insti-

tusjonen selv anvender ulike metoder for intern risikostyring. 

Dersom en institusjon anvender ulike metoder, skal valget av 

PD-/LGD-metoden eller metoden med interne modeller gjøres 

konsekvent, også over tid og med hensyn til den metoden som 

anvendes til intern risikostyring av den relevante egenkapi-

talposisjonen, og ikke være motivert av regelverksarbitrasje. 

Institusjonene kan behandle egenkapitalposisjoner mot foretak 

som yter tilknyttede tjenester, på samme måte som andre 

eiendeler som ikke er kredittforpliktelser. 

2. I henhold til den enkle risikovektmetoden skal risiko-

vektede eksponeringsbeløp beregnes etter følgende formel: 

Risikovektet eksponeringsbeløp = RW · eksponeringsverdi 

der 

risikovekt (RW) = 190 % for aktiv eierkapital-posisjoner (PE) i 

tilstrekkelig diversifiserte porteføljer, 

risikovekt (RW) = 290 % for børsomsatte egenkapitalposi-

sjoner, 

risikovekt (RW) = 370 % for alle andre egenkapitalposisjoner. 

Korte kontantposisjoner og derivater utenfor handelsporteføljen 

kan motregnes mot lange posisjoner i samme enkeltaksjer, 

forutsatt at disse instrumentene er stilt som sikring for særlige 

egenkapitalposisjoner, og at de utgjør en slik sikring i minst ett 

år til. Andre korte posisjoner skal behandles som om de er 

lange posisjoner, og den relevante risikovekten tillegges den 

absolutte verdien av hver posisjon. I forbindelse med posisjoner 

med avvikende løpetid er metoden den samme som anvendes 

for foretakseksponeringer i henhold til artikkel 162 nr. 5. 

Institusjonene kan anerkjenne ikke-finansiert kredittbeskyttelse 

for en egenkapitalposisjon i samsvar med metodene i kapittel 4. 

3. I henhold til PD-/LGD-metoden skal risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnes i samsvar med formlene i artikkel 

153 nr. 1. Dersom institusjonene ikke har tilstrekkelige 

opplysninger til å kunne anvende definisjonen av mislighold i 

henhold til artikkel 178, skal risikovektene justeres med en 

faktor på 1,5.  
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For hver enkelt eksponering skal summen av forventet tapt 

beløp multiplisert med 12,5 og det risikovektede eksponerings-

beløpet ikke overstige eksponeringsverdien multiplisert med 

12,5. 

Institusjonene kan anerkjenne ikke-finansiert kredittbeskyttelse 

for en egenkapitalposisjon i samsvar med metodene i kapittel 4. 

Dette skal være omfattet av en LGD-verdi på 90 % for 

eksponeringen mot den som yter sikringen. For aktiv 

eierkapital-posisjoner i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer 

kan en LGD-verdi på 65 % anvendes. For dette formål skal 

løpetiden M være fem år. 

4. I henhold til metoden med interne modeller skal det 

risikovektede eksponeringsbeløpet være det potensielle tapet på 

institusjonens egenkapitalposisjoner som framkommer ved 

hjelp av interne «value-at-risk»-modeller i henhold til et  

99 prosentil ensidig konfidensintervall som viser differansen 

mellom kvartalsvis avkastning og en egnet risikofri sats 

beregnet over en lang utvalgsperiode, multiplisert med 12,5. De 

risikovektede eksponeringsbeløpene for porteføljen av 

egenkapitalposisjoner skal ikke være lavere enn summen av 

følgende: 

a) De risikovektede eksponeringsbeløpene beregnet i henhold 

til PD-/LGD-metoden. 

b) Tilsvarende forventet tapt beløp multiplisert med 12,5. 

Beløpene i bokstav a) og b) skal beregnes på grunnlag av PD-

verdiene omhandlet i artikkel 165 nr. 1 og de tilsvarende LGD-

verdiene omhandlet i artikkel 165 nr. 2. 

Institusjonene kan anerkjenne ikke-finansiert kredittbeskyttelse 

for en egenkapitalposisjon. 

Artikkel 156 

Risikovektede eksponeringsbeløp for øvrige eiendeler som 

ikke er kredittforpliktelser 

Risikovektede eksponeringsbeløp for øvrige eiendeler som ikke 

er kredittforpliktelser, skal beregnes etter følgende formel: 

Risikovektet eksponeringsbeløp = 100 % · eksponeringsverdi, 

unntatt 

a) kassabeholdning og tilsvarende poster samt umyntet gull 

som oppbevares i egne hvelv eller hos en tredjepart, som 

skal gis en risikovekt på 0 % i den utstrekning det dekkes av 

tilsvarende forpliktelser, 

b) dersom eksponeringen er en restverdi av leasede eiendeler, 

skal det beregnes på følgende måte: 

1

𝑡
∙  100 % ∙ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖  

der t er den største verdien av enten 1 eller det nærmeste 

antall hele år som gjenstår av leieavtalen. 

Un derav sn it t  3  

B e re g n ing  a v ri s i k o ve k te de  e k s po n e ri n g s be l ø p fo r 

fo rri n g e l s e s ri s i k o  fo r k jø pte  fo rdri n g e r  

Artikkel 157 

Risikovektede eksponeringsbeløp for forringelsesrisiko for 

kjøpte fordringer 

1. Institusjonene skal beregne risikovektede eksponerings-

beløp for forringelsesrisiko for kjøpte foretaks- og masse-

markedsfordringer etter formelen i artikkel 153 nr. 1. 

2. Institusjonene skal fastsette innparametrene for PD- og 

LGD-verdi i samsvar med avsnitt 4. 

3. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien i 

samsvar med avsnitt 5. 

4. Ved anvendelsen av denne artikkel skal løpetiden M være 

ett år. 

5. Vedkommende myndigheter skal unnta en institusjon fra 

kravet om beregning og anerkjennelse av risikovektede 

eksponeringsbeløp for forringelsesrisiko for en eksponerings-

type som skyldes kjøpte foretaks- eller massemarkeds-

fordringer, dersom institusjonen har godtgjort overfor 

vedkommende myndigheter at forringelsesrisiko for denne 

institusjonen er uvesentlig for denne eksponeringstypen. 

Avsnit t  3  

Forve nte t tapt be l øp 

Artikkel 158 

Behandling etter eksponeringstype 

1. Beregningen av forventet tapt beløp skal være basert på de 

samme PD- og LGD-verdiene og den samme eksponerings-

verdien for hver eksponering som benyttes til beregning av 

risikovektede eksponeringsbeløp i samsvar med artikkel 151. 

2. Forventet tapt beløp for verdipapiriserte eksponeringer 

skal beregnes i samsvar med kapittel 5. 

3. For eksponeringer som tilhører eksponeringskategorien 

for øvrige eiendeler som ikke er kredittforpliktelser, som 

omhandlet i artikkel 147 nr. 2 bokstav g), skal forventet tapt 

beløp være lik null. 

4. Forventet tapt beløp for eksponeringer i form av aksjer 

eller andeler i en IKI som er omhandlet i artikkel 152, skal 

beregnes i samsvar med metodene som er beskrevet i denne 

artikkel.  
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5. Forventet tap (EL) og forventet tapt beløp for ekspo-

neringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og 

sentralbanker samt massemarkedseksponeringer skal beregnes 

etter følgende formel: 

Forventet tap (EL) = PD · LGD 

Forventet tapt beløp = EL [multiplisert med] ekspo-

neringsverdi. 

For misligholdte eksponeringer (PD = 100 %), der insti-

tusjonene benytter egne LGD-estimater, skal EL være lik ELBE, 

institusjonens beste estimat for forventet tap for den 

misligholdte eksponeringen, i samsvar med artikkel 181 nr. 1 

bokstav h). 

For eksponeringer som er omfattet av behandlingen i artikkel 

153 nr. 3, skal EL være 0 %. 

6. EL-verdiene for eksponeringer mot spesialiserte foretak 

der institusjonene benytter metodene i artikkel 153 nr. 5 for å 

fastsette risikovekt, skal fastsettes i samsvar med tabell 2. 

Tabell 2 

Gjenværende 

løpetid 

Kategori  

1 

Kategori  

2 

Kategori  

3 

Kategori  

4 

Kategori  

5 

Mindre enn 

2,5 år 

0 % 0,4 % 2,8 % 8 % 50 % 

Lik eller mer 

enn 2,5 år 

0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % 

7. Forventet tapt beløp for egenkapitalposisjoner der de 

risikovektede eksponeringsbeløpene blir beregnet i samsvar 

med den enkle risikovektmetoden, skal beregnes etter følgende 

formel: 

Forventet tapt beløp = EL · eksponeringsverdi 

EL-verdiene skal være følgende: 

Forventet tap (EL) = 0,8 % for aktiv eierkapital-posisjoner (PE) 

i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer 

Forventet tap (EL) = 0,8 % for børsomsatte egenkapi-

talposisjoner 

Forventet tap (EL) = 2,4 % for alle andre egenkapitalposisjoner 

8. Forventet tap og forventet tapt beløp for egenkapi-

talposisjoner der de risikovektede eksponeringsbeløpene blir 

beregnet i samsvar med PD-/LGD-metoden, skal beregnes etter 

følgende formel: 

Forventet tap (EL) = PD · LGD 

Forventet tapt beløp = EL · eksponeringsverdi 

9. Forventet tapt beløp for egenkapitalposisjoner der de 

risikovektede eksponeringsbeløpene blir beregnet i samsvar 

med metoden med interne modeller, skal være lik null. 

10. Forventet tapt beløp for forringelsesrisiko for kjøpte 

fordringer skal beregnes etter følgende formel: 

Forventet tap (EL) = PD · LGD 

Forventet tapt beløp = EL · eksponeringsverdi 

Artikkel 159 

Behandling av forventet tapt beløp 

Institusjonene skal trekke verdien av forventet tapt beløp, som 

beregnes i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 og 10, fra de 

generelle og spesifikke kredittrisikojusteringene og ytterligere 

verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 110 og andre 

reduksjoner av den ansvarlige kapitalen i forbindelse med disse 

eksponeringene. Rabatt på eksponeringer i balansen som er 

ervervet som misligholdte eksponeringer i samsvar med artikkel 

166 nr. 1, skal behandles på samme måte som spesifikke 

kredittrisikojusteringer. Spesifikke kredittrisikojusteringer for 

misligholdte eksponeringer skal ikke anvendes for å dekke 

forventet tapt beløp for andre eksponeringer. Forventet tapt 

beløp for verdipapiriserte eksponeringer og generelle og 

spesifikke kredittrisikojusteringer i tilknytning til disse ekspo-

neringene skal ikke inngå i denne beregningen. 

Avsnit t  4  

S annsynl i ghe t for mi s l i ghol d, tap ve d 

mi s l i ghol d og l øpe ti d 

Un derav sn it t  1  

Ek s po n e ri n g e r m o t  fo re ta k ,  i n s t i tu s jo n e r,  

s e n tra l m y n di g h e te r o g  s e n tra l ba n k e r  

Artikkel 160 

Misligholdssannsynlighet (PD) 

1. PD-verdien for en eksponering mot et foretak eller en 

institusjon skal være minst 0,03 %. 

2. For kjøpte foretaksfordringer der en institusjon ikke kan 

estimere PD-verdier eller der PD-verdiene ikke oppfyller 

kravene i avsnitt 6, skal PD-verdiene for disse eksponeringene 

fastsettes i samsvar med følgende metoder: 

a) For ikke-etterstilte fordringer på kjøpte foretaksfordringer 

skal PD-verdien være institusjonens estimat for forventet tap 

(EL) dividert med LGD-verdien for disse fordringene. 

b) For etterstilte fordringer på kjøpte foretaksfordringer skal 

PD-verdien være institusjonens estimat for forventet tap.  
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c) En institusjon som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å benytte egne LGD-estimater for 

foretakseksponeringer i henhold til artikkel 143, og som kan 

dele opp sine EL-estimater for kjøpte fordringer i PD- og 

LGD-verdier på en måte som vedkommende myndighet 

anser som pålitelig, kan benytte PD-estimatet som følger av 

denne oppdelingen. 

3. PD-verdien for skyldnere i mislighold skal være 100 %. 

4. Institusjonene kan ta hensyn til ikke-finansiert kreditt-

beskyttelse i PD-verdien i samsvar med bestemmelsene i 

kapittel 4. I forbindelse med forringelsesrisiko kan selgeren av 

de kjøpte fordringene anerkjennes, i tillegg til ytere av 

beskyttelse som omhandlet i artikkel 201 nr. 1 bokstav g), 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Foretaket har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon som EBA har gitt risikoklasse 3 eller 

bedre i henhold til reglene for risikovekting av ekspo-

neringer mot foretak i henhold til kapittel 2. 

b) Foretaket har, når institusjonen beregner risikovektede 

eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp i henhold til IRB-

metoden, ikke noen kredittvurdering fra en anerkjent ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon og er internt vurdert til å ha en 

PD-verdi tilsvarende en kredittvurdering fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner som av EBA anses å tilsvare 

risikoklasse 3 eller bedre i henhold til reglene for 

risikovekting av eksponeringer mot foretak i henhold til 

kapittel 2. 

5. Institusjoner som benytter egne LGD-estimater, kan med 

forbehold for artikkel 161 nr. 3 anerkjenne ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse ved å justere PD-verdiene. 

6. Når det gjelder forringelsesrisiko for kjøpte foretaks-

fordringer, skal PD-verdien være fastsatt til institusjonens EL-

estimat for forringelsesrisiko. En institusjon som har fått 

tillatelse av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 143 

til å benytte egne LGD-estimater for foretakseksponeringer, og 

som kan dele opp sine EL-estimater for forringelsesrisiko for 

kjøpte fordringer i PD- og LGD-verdier på en måte som 

vedkommende myndigheter anser som pålitelig, kan benytte det 

PD-estimatet som følger av denne oppdelingen. Institusjonene 

kan anerkjenne ikke-finansiert kredittbeskyttelse i PD-verdien i 

samsvar med bestemmelsene i kapittel 4. Når det gjelder 

forringelsesrisiko, kan selgeren av de kjøpte fordringene 

anerkjennes, i tillegg til ytere av beskyttelse som omhandlet i 

artikkel 201 nr. 1 bokstav g), dersom vilkårene i nr. 4 er 

oppfylt. 

7. Som unntak fra artikkel 201 nr. 1 bokstav g) kan de 

foretakene som oppfyller vilkårene i nr. 4, anerkjennes. 

En institusjon som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet i henhold til artikkel 143 til å benytte egne LGD-

estimater for forringelsesrisiko for kjøpte foretaksfordringer, 

kan anerkjenne ikke-finansiert kredittbeskyttelse ved å justere 

PD-verdier i samsvar med artikkel 161 nr. 3. 

Artikkel 161 

Tapsgrad ved mislighold (LGD) 

1. Institusjonene skal anvende følgende LGD-verdier: 

a) Ikke-etterstilte eksponeringer uten godtakbar sikkerhet:  

45 %. 

b) Etterstilte eksponeringer, uten godtakbar sikkerhet: 75 %. 

c) Institusjonene kan anerkjenne finansiert og ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse ved beregning av LGD-verdien i samsvar 

med kapittel 4. 

d) Obligasjoner med fortrinnsrett som er berettiget til 

behandlingen i artikkel 129 nr. 4 eller 5, kan gis en LGD-

verdi på 11,25 %. 

e) For ikke-etterstilte kjøpte foretaksfordringer der insti-

tusjonen ikke kan estimere PD-verdier eller der PD-

estimatene ikke oppfyller kravene i avsnitt 6: 45 %. 

f) For kjøpte etterstilte foretaksfordringer, der institusjonen 

ikke kan estimere PD-verdier eller der PD-estimatene ikke 

oppfyller kravene i avsnitt 6: 100 %. 

g) For forringelsesrisiko for kjøpte foretaksfordringer: 75 %. 

2. Når det gjelder forringelses- og misligholdsrisiko, kan en 

institusjon benytte egne LGD-estimater for kjøpte foretaks-

fordringer dersom den har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å benytte egne LGD-estimater for foretaksekspo-

neringer i henhold til artikkel 143 og kan dele opp sine EL-

estimater for kjøpte foretaksfordringer i PD- og LGD-verdier på 

en måte som vedkommende myndigheter anser som pålitelig. 

3. Dersom en institusjon har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å benytte egne LGD-estimater for eksponeringer 

mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker 

i henhold til artikkel 143, kan ikke-finansiert kredittbeskyttelse 

godkjennes ved at PD- eller LGD-verdien justeres, forutsatt at 

kravene i avsnitt 6 er oppfylt og tillatelse er innhentet fra 

vedkommende myndigheter. En institusjon skal ikke gi 

garanterte eksponeringer en justert PD- eller LGD-verdi slik at 

den justerte risikovekten blir lavere enn den som gjelder for en 

sammenlignbar direkte eksponering mot garantisten.  
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4. Når det gjelder foretakene omhandlet i artikkel 153 nr. 3, 

skal LGD-verdien av en sammenlignbar direkte eksponering 

mot yteren av beskyttelse fastsettes enten på grunnlag av den 

LGD-verdien som er tilknyttet en ikke-sikret fasilitet for 

garantisten, eller skyldnerens ikke-sikrede fasilitet, avhengig av 

om tilgjengelig dokumentasjon og garantiens struktur tyder på 

at det beløpet som kan gjenvinnes, vil avhenge av den 

finansielle stillingen til henholdsvis garantist eller skyldner 

dersom både garantist og skyldner misligholder i løpet av den 

sikrede transaksjonens levetid. 

Artikkel 162 

Løpetid 

1. Institusjoner som ikke har fått tillatelse til å benytte egne 

LGD-verdier og egne konverteringsfaktorer for eksponeringer 

mot foretak, institusjoner eller sentralmyndigheter og 

sentralbanker, skal fastsette en løpetid (M) på 0,5 år for 

eksponeringer som følger av gjenkjøpstransaksjoner eller innlån 

og utlån av verdipapirer eller varer, og 2,5 år for alle andre 

eksponeringer. 

Alternativt skal vedkommende myndigheter innenfor rammen 

av tillatelsen omhandlet i artikkel 143 beslutte om institusjonen 

skal anvende løpetiden (M) for hver eksponering som angitt i 

nr. 2. 

2. Institusjoner som har fått tillatelse til å benytte egne LGD-

verdier og egne konverteringsfaktorer for eksponeringer mot 

foretak, institusjoner eller sentralmyndigheter og sentralbanker i 

henhold til artikkel 143, skal beregne M -verdien for hver av 

disse eksponeringene i henhold til bokstav a)–e) i dette nummer 

og med forbehold for nr. 3–5 i denne artikkel. M skal ikke 

overstige fem år, unntatt i tilfellene omhandlet i artikkel 384 nr. 

1, der M som angitt der skal anvendes. 

a) For et instrument omfattet av en kontantstrømplan skal M 

beregnes etter følgende formel: 

𝑀 = 𝑚𝑎𝑘𝑠{1,𝑚𝑖𝑛 {
∑ 𝑡𝑡 ∙ 𝐶𝐹𝑡
∑ 𝐶𝐹𝑡𝑡

, 5}}  

der CFt angir kontantstrømmene (hovedstol, rentebetalinger 

og gebyrer) som i henhold til kontrakt skal betales av 

skyldner i perioden t. 

b) For derivater som er omfattet av en hovedavtale om 

motregning, skal M være eksponeringens vektede 

gjennomsnittlige gjenværende løpetid, der M skal være 

minst ett år, og det nominelle beløpet for hver eksponering 

skal anvendes for vekting av løpetiden. 

c) For eksponeringer som følger av fullt eller nesten fullt 

sikrede derivatinstrumenter oppført i vedlegg II, og fullt 

eller nesten fullt sikrede marginlånstransaksjoner som er 

omfattet av en hovedavtale om motregning, skal M være 

transaksjonenes vektede gjennomsnittlige gjenværende 

løpetid, der M skal være minst ti dager. 

d) For gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, som er omfattet av en hovedavtale 

om motregning, skal M være transaksjonenes vektede 

gjennomsnittlige gjenværende løpetid, der M skal være 

minst fem dager. Det nominelle beløpet for hver transaksjon 

skal anvendes for vekting av løpetiden. 

e) For en institusjon som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet i henhold til artikkel 143 til å anvende egne PD-

estimater for kjøpte foretaksfordringer, skal M for trukne 

beløp være lik de kjøpte fordringenes vektede gjennom-

snittlige løpetid, der M skal være minst 90 dager. Denne 

samme verdien av M skal også anvendes for ikke-trukne 

beløp som inngår i en fasilitet med kjøpsforpliktelse, 

forutsatt at fasiliteten inneholder effektive klausuler, 

terskelverdier som utløser tidlig innløsning, eller andre 

elementer som beskytter den kjøpende institusjonen mot en 

betydelig svekkelse av kvaliteten på de framtidige 

fordringene institusjonen må kjøpe i fasilitetens løpet id. I 

mangel av slik effektiv beskyttelse skal M for ikke-trukne 

beløp beregnes som summen av den lengste løpetiden for en 

potensiell fordring i henhold til kjøpsavtalen, og den 

gjenværende løpetiden til kjøpsfasiliteten, der M skal være 

minst 90 dager. 

f) For andre instrumenter enn dem som er nevnt i dette 

nummer, eller når en institusjon ikke er i en slik stilling at 

den kan beregne M i henhold til bokstav a), skal M være den 

lengste gjenværende tiden (i år) som skyldner tillates å 

benytte til å oppfylle sine avtaleforpliktelser fullt ut, der M 

skal være minst ett år. 

g) For institusjoner som benytter metoden med interne 

modeller i kapittel 6 avsnitt 6 til å beregne ekspo-

neringsverdiene, skal M beregnes for eksponeringer som de 

benytter denne metoden på, og der løpetiden til den lengste 

kontrakten i motregningsgruppen er mer enn ett år, etter 

følgende formel: 

𝑀 = min {
∑ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘𝑘 ∙  Δ𝑡𝑘 ∙ 𝑑𝑓𝑡𝑘 ∙ 𝑠𝑡𝑘+ ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑘𝑘 ∙  Δ𝑡𝑘 ∙ 𝑑𝑓𝑡𝑘 ∙ (1 − 𝑠𝑡𝑘)

∑ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘𝑘 ∙  Δ𝑡𝑘 ∙ 𝑑𝑓𝑡𝑘 ∙ 𝑠𝑡𝑘

, 5}  
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der 

𝑆𝑡𝑘 = en indikatorvariabel som i en 

framtidig periode tk er lik 0 dersom  

tk > 1 år, og lik 1 dersom tk ≤ 1, 

𝐸𝐸𝑡𝑘 = den forventede eksponeringen i den 

framtidige perioden tk, 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘 = den effektive forventede ekspo-

neringen i den framtidige perioden tk, 

𝑑𝑓𝑡𝑘 = den risikofrie diskonteringsfaktoren 

for den framtidige perioden tk, 

Δ tk = tk − tk−1, 

h) En institusjon som bruker en intern modell for å beregne en 

ensidig kredittverdijustering (CVA), kan med tillatelse fra 

vedkommende myndigheter anvende effektiv kreditt-

durasjon estimert ved hjelp av den interne modellen som 

verdien M. 

Med forbehold for nr. 2 skal formelen i bokstav a) anvendes 

på motregningsgrupper der alle kontrakter har en 

opprinnelig løpetid på mindre enn ett år. 

i) For institusjoner som benytter metoden med interne 

modeller i henhold til kapittel 6 avsnitt 6 til å beregne 

eksponeringsbeløpene, og som har tillatelse til å bruke en 

intern modell for spesifikk risiko knyttet til posisjoner i 

omsettelige gjeldsinstrumenter i samsvar med tredje del 

avdeling IV kapittel 5, skal verdien M fastsettes til 1 i 

formelen i artikkel 153 nr. 1, forutsatt at institusjonen kan 

dokumentere overfor vedkommende myndigheter at 

virkninger av migrasjon mellom risikoklasser tas hensyn til i 

dens interne modell for spesifikk risiko knyttet til posisjoner 

i omsettelige gjeldsinstrumenter i henhold til artikkel 383. 

j) Ved anvendelsen av artikkel 153 nr. 3 skal verdien M være 

lik kredittbeskyttelsens effektive løpetid, men minst ett år. 

3. Dersom dokumentasjonen krever daglig marginjustering 

og daglig verdiregulering og omfatter bestemmelser som tillater 

rask avvikling eller motregning av sikkerhet i tilfelle av 

mislighold eller manglende omregning av marginer, skal 

verdien M være minst én dag for 

a) fullt eller nesten fullt sikrede derivater oppført i vedlegg II, 

b) fullt eller nesten fullt sikrede marginlånstransaksjoner, 

c) gjenkjøpstransaksjoner samt innlån og utlån av verdipapirer 

eller varer. 

For andre kortsiktige eksponeringer som ikke er del av 

institusjonens løpende finansiering av skyldner, skal verdien M 

være minst én dag. Kvalifiserte kortsiktige eksponeringer skal 

omfatte følgende: 

a) Eksponeringer mot institusjoner som følger av oppgjør av 

valutaforpliktelser. 

b) Selvavviklende kortsiktige handelsfinansieringstrans-

aksjoner i tilknytning til utveksling av varer eller tjenester, 

med en gjenværende løpetid på høyst ett år i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 punkt 80. 

c) Eksponeringer som følger av oppgjør av kjøp og salg av 

verdipapirer innenfor den vanlige leveringsperioden eller to 

bankdager. 

d) Eksponeringer som følger av kontantoppgjør ved telegrafisk 

overføring og oppgjør av elektroniske betalingstransaksjoner 

og forhåndsbetalte kostnader, herunder overtrekk som følge 

av mislykkede transaksjoner, som ikke overskrider et fast, 

avtalt og begrenset antall bankdager. 

4. For eksponeringer mot foretak i Unionen som har en 

konsolidert omsetning og konsoliderte eiendeler som utgjør 

mindre enn 500 millioner euro, kan institusjonene velge 

konsekvent å fastsette verdien M som angitt i nr. 1 i stedet for å 

anvende nr. 2. Institusjonene kan erstatte samlede eiendeler til 

en verdi av 500 millioner euro med 1 000 millioner euro for 

foretak som i hovedsak eier og leier ut ikke-spekulativ 

boligeiendom. 

5. Avvikende løpetid skal behandles som angitt i kapittel 4. 

Un derav sn it t  2  

Ma s s e m a rk e ds e k s po n e ri n g e r  

Artikkel 163 

Misligholdssannsynlighet (PD) 

1. PD-verdien for en eksponering skal være minst 0,03 %. 

2. PD-verdien for misligholdende skyldnere eller, dersom 

det tas utgangspunkt i eksponeringer, for misligholdte 

eksponeringer skal være 100 %. 

3. Når det gjelder forringelsesrisiko for kjøpte fordringer, 

skal PD-verdien være fastsatt lik EL-estimatene for forringel-

sesrisiko. Dersom en institusjon kan dele opp sine EL-estimater 

for forringelsesrisiko for kjøpte fordringer i PD- og LGD-

verdier på en måte som vedkommende myndigheter anser som 

pålitelig, kan PD-estimatet anvendes.  
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4. Ikke-finansiert kredittbeskyttelse kan tas hensyn til ved at 

PD-verdiene justeres, med forbehold for artikkel 164 nr. 2. Når 

det gjelder forringelsesrisiko, kan selgeren av de kjøpte 

fordringene anerkjennes, i tillegg til ytere av beskyttelse som 

omhandlet i artikkel 201 nr. 1 bokstav g), dersom vilkårene i 

artikkel 160 nr. 4 er oppfylt. 

Artikkel 164 

Tapsgrad ved mislighold (LGD) 

1. Institusjonene skal foreta egne LGD-estimater, forutsatt at 

kravene i avsnitt 6 er oppfylt og tillatelse er gitt av 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 143. For 

forringelsesrisiko for kjøpte fordringer skal det anvendes en 

LGD-verdi på 75 %. Dersom en institusjon kan dele opp sine 

EL-estimater for forringelsesrisiko for kjøpte fordringer i PD- 

og LGD-verdier på en pålitelig måte, kan institusjonen anvende 

sitt eget LGD-estimat. 

2. Ikke-finansiert kredittbeskyttelse kan anerkjennes ved at 

PD- eller LGD-estimater justeres i henhold til kravene i artikkel 

183 nr. 1–3, og med vedkommende myndigheters tillatelse, 

enten for en enkel eksponering eller en gruppe av 

eksponeringer. En institusjon skal ikke gi garanterte 

eksponeringer en justert PD- eller LGD-verdi slik at den 

justerte risikovekten blir lavere enn den som gjelder for en 

sammenlignbar direkte eksponering mot garantisten. 

3. Ved anvendelsen av artikkel 154 nr. 2 skal LGD-verdien 

for en sammenlignbar direkte eksponering mot yteren av 

beskyttelse omhandlet i artikkel 153 nr. 3 fastsettes enten på 

grunnlag av LGD-verdien som er tilknyttet en ikke-sikret 

fasilitet for garantisten, eller skyldnerens ikke-sikrede fasilitet, 

avhengig av om tilgjengelig dokumentasjon og garantiens 

struktur tyder på at det beløpet som kan gjenvinnes, vil avhenge 

av den finansielle stillingen til henholdsvis garantist eller 

skyldner dersom både garantist og skyldner misligholder i løpet 

av den sikrede transaksjonens levetid. 

4. Den eksponeringsvektede gjennomsnittlige LGD-verdien 

for alle massemarkedseksponeringer som er sikret med 

boligeiendom, og som ikke nyter godt av garantier fra 

sentralmyndigheter, skal ikke være lavere enn 10 %. 

Den eksponeringsvektede gjennomsnittlige LGD-verdien for 

alle massemarkedseksponeringer som er sikret med 

næringseiendom, og som ikke nyter godt av garantier fra 

sentralmyndigheter, skal ikke være lavere enn 15 %. 

5. På grunnlag av dataene som er innsamlet i henhold til 

artikkel 101, og idet det tas hensyn til den framtidige 

utviklingen på eiendomsmarkedet og andre relevante 

indikatorer, skal vedkommende myndigheter regelmessig og 

minst hvert år vurdere om LGD-minsteverdiene i nr. 4 i denne 

artikkel er egnet for eksponeringer sikret med boligeiendom 

eller næringseiendom på deres territorium. Vedkommende 

myndigheter kan om nødvendig av hensyn til den finansielle 

stabiliteten fastsette høyere minsteverdier for eksponerings-

vektet gjennomsnittlig LGD-verdi for eksponeringer sikret med 

fast eiendom på deres territorium. 

Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om 

eventuelle endringer av LGD-minsteverdiene som de foretar i 

samsvar med første ledd, og EBA skal offentliggjøre disse 

LGD-verdiene. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi de vilkårene vedkommende myndigheter 

skal ta hensyn til ved fastsettelsen av høyere LGD-

minsteverdier. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7. Institusjonene i en medlemsstat skal anvende de økte 

LGD-minsteverdiene som en annen medlemsstats ved-

kommende myndigheter har fastsatt for eksponeringer sikret 

med eiendom i denne medlemsstaten. 

Un derav sn it t  3  

Eg e n k a pi ta l po s i s jo n e r i  h e n h o l d t i l  PD - /LG D-

m e to de n  

Artikkel 165 

Egenkapitalposisjoner i henhold til PD-/LGD-metoden 

1. PD-verdier skal fastsettes i samsvar med metodene for 

foretakseksponeringer. 

Følgende minsteverdier for PD skal anvendes: 

a) 0,09 % for børsomsatte egenkapitalposisjoner der investe-

ringen er en del av et langsiktig kundeforhold. 

b) 0,09 % for ikke-børsomsatte egenkapitalposisjoner der 

avkastningen av investeringen er basert på regelmessige og 

periodiske kontantstrømmer som ikke er resultatet av 

kapitalgevinster. 

c) 0,40 % for børsomsatte egenkapitalposisjoner, herunder 

andre korte posisjoner i henhold til artikkel 155 nr. 2. 

d) 1,25 % for alle andre egenkapitalposisjoner, herunder andre 

korte posisjoner i henhold til artikkel 155 nr. 2.  
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2. Aktiv eierkapital-posisjoner (PE) i tilstrekkelig diversifi-

serte porteføljer kan gis en LGD-verdi på 65 %. Alle andre 

slike eksponeringer skal gis en LGD-verdi på 90 %. 

3. Alle eksponeringer skal gis en M -verdi på fem år. 

Avsnit t  5  

Ekspone ri ngsve r di  

Artikkel 166 

Eksponeringer mot foretak, institusjoner, 

sentralmyndigheter og sentralbanker samt 

massemarkedseksponeringer 

1. Med mindre annet er angitt, skal verdien av eksponeringer 

i balansen være den balanseførte verdien målt uten hensyn til 

eventuelle kredittrisikojusteringer. 

Denne regelen gjelder også for eiendeler som er kjøpt til en 

annen pris enn det skyldige beløpet. 

For eiendeler som er kjøpt, behandles differansen mellom det 

skyldige beløpet og den gjenværende regnskapsførte verdien 

hos institusjonen, etter spesifikke kredittrisikojusteringer, som 

en underkurs dersom det skyldige beløpet er større, og som en 

overkurs dersom det er mindre. 

2. Når institusjoner anvender hovedavtaler om motregning i 

tilknytning til gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, skal eksponeringsverdien beregnes i 

samsvar med kapittel 4 eller 6. 

3. For motregning av lån og innskudd i balansen skal 

institusjonene benytte metodene i kapittel 4 for å beregne 

eksponeringsverdien. 

4. Eksponeringsverdien av leasingavtaler skal være de 

diskonterte minsteleasingbetalingene. Minsteleasingbetalinger 

skal omfatte de betalingene som leasingtaker er eller kan bli 

pliktig til å betale i løpet av leasingperioden, samt enhver 

fordelaktig opsjon (dvs. en opsjon som med rimelig sikkerhet 

vil bli benyttet). Dersom en annen part enn leasingtakeren kan 

være forpliktet til å foreta en betaling av restverdien av den 

leasede eiendelen, og denne betalingsforpliktelsen oppfyller 

vilkårene i artikkel 201 for ytere av beskyttelse samt kravene til 

godkjenning av andre former for garantier som omhandlet i 

artikkel 213, kan denne betalingsforpliktelsen anses som ikke-

finansiert kredittbeskyttelse i samsvar med kapittel 4. 

5. For alle kontrakter som er oppført i vedlegg II, skal 

eksponeringsverdien fastsettes etter metodene i kapittel 6, uten 

hensyn til eventuelle kredittrisikojusteringer. 

6. Eksponeringsverdien for beregning av risikovektede 

eksponeringsbeløp for kjøpte fordringer skal være verdien som 

fastsettes i samsvar med nr. 1, minus kravene til ansvarlig 

kapital for forringelsesrisiko før kredittrisikoreduksjon. 

7. Dersom en eksponering har form av verdipapirer eller 

varer som selges, stilles som sikkerhet eller lånes ut i 

forbindelse med gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og 

marginlånstransaksjoner, skal eksponeringsverdien være 

verdien av verdipapirene eller varene fastsatt i samsvar med 

artikkel 24. Dersom den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter i henhold til artikkel 223 benyttes, skal ekspo-

neringsverdien økes med den volatilitetsjusteringen som er 

hensiktsmessig for slike verdipapirer eller varer, slik det er 

fastsatt der. Eksponeringsverdien av gjenkjøpstransaksjoner, 

innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner med 

lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner kan fastsettes 

enten i samsvar med kapittel 6 eller artikkel 220 nr. 2. 

8. Eksponeringsverdien av følgende poster skal beregnes 

som det forpliktede, men ikke-trukne beløpet, multiplisert med 

en konverteringsfaktor. Institusjonene skal i samsvar med 

artikkel 151 nr. 8 anvende følgende konverteringsfaktorer for 

eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og 

sentralbanker: 

a) For kredittlinjer som kan sies opp når som helst uten vilkår 

av institusjonen uten forhåndsvarsel, eller som automatisk 

kan sies opp dersom låntakerens kredittverdighet svekkes, 

skal det anvendes en konverteringsfaktor på 0 %. For å 

kunne anvende en konverteringsfaktor på 0 % skal 

institusjonene aktivt overvåke skyldnerens finansielle 

stilling, og deres internkontrollsystemer skal gjøre dem i 

stand til umiddelbart å oppdage en svekkelse av skyldnerens 

kredittkvalitet. Uutnyttede kredittlinjer kan anses som 

oppsigelige uten vilkår dersom vilkårene tillater at insti-

tusjonen sier dem opp, i den utstrekning dette er tillatt i 

henhold til forbrukervernlovgivning og annen tilknyttet 

lovgivning. 

b) For remburser med kort løpetid som gjelder varebevegelser, 

skal det anvendes en konverteringsfaktor på 20 % for både 

utstedende og bekreftende institusjoner. 

c) For uutnyttede kjøpsforpliktelser for rullerende kjøpte 

fordringer som kan sies opp når som helst uten vilkår, eller 

som automatisk kan sies opp uten varsel, skal det anvendes 

en konverteringsfaktor på 0 %. For å kunne anvende en 

konverteringsfaktor på 0 % skal institusjonene aktivt 

overvåke skyldnerens finansielle stilling, og deres intern-

kontrollsystemer skal gjøre dem i stand til umiddelbart å 

oppdage en svekkelse av skyldnerens kredittkvalitet.  
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d) For andre kredittlinjer, sertifikatprogrammer (NIF) og 

programmer for løpende kreditt (RUF) skal det anvendes en 

konverteringsfaktor på 75 %. 

Institusjoner som oppfyller kravene til bruk av egne estimater 

for konverteringsfaktorer som angitt i avsnitt 6, kan benytte 

egne estimater for konverteringsfaktorer på tvers av ulike 

produkttyper som nevnt i bokstav a)–d), forutsatt at 

vedkommende myndigheter gir tillatelse til det. 

9. Dersom en forpliktelse er knyttet til utvidelse av en annen 

forpliktelse, skal den laveste av de to konverteringsfaktorene 

som gjelder for den enkelte forpliktelsen, anvendes. 

10. For alle andre poster utenfor balansen enn dem som er 

nevnt i nr. 1–8, skal eksponeringsverdien være følgende 

prosentdel av verdien: 

a) 100 % dersom den er en fullrisikopost. 

b) 50 % dersom den er en mediumrisikopost. 

c) 20 % dersom den er en medium-/lavrisikopost. 

d) 0 % dersom den er en lavrisikopost. 

Med hensyn til dette nummer skal poster utenfor balansen 

plasseres i risikokategorier i henhold til vedlegg I. 

Artikkel 167 

Egenkapitalposisjoner 

1. Eksponeringsverdien av egenkapitalposisjoner skal være 

den gjenværende balanseførte verdien etter spesifikk kreditt -

risikojustering. 

2. Eksponeringsverdien av egenkapitalposisjoner utenfor 

balansen skal være den pålydende verdien etter reduksjon av 

den pålydende verdien gjennom spesifikke kredittrisiko-

justeringer for denne eksponeringen. 

Artikkel 168 

Andre eiendeler som ikke er kredittforpliktelser 

Eksponeringsverdien av andre eiendeler som ikke er kreditt -

forpliktelser, skal være den gjenværende balanseførte verdien 

etter spesifikk kredittrisikojustering. 

Avsnit t  6  

Krav ti l  IRB-me tode n  

Un derav sn it t  1  

Ri s i k o k l a s s i f i s e ri n g s s y s te m e r  

Artikkel 169 

Alminnelige prinsipper 

1. Dersom en institusjon anvender flere risikoklassifiserings-

systemer, skal kriteriene for valget av et system for en viss 

skyldner eller en viss transaksjon dokumenteres og anvendes 

slik at det på en forsvarlig måte gjenspeiler risikonivået. 

2. Kriterier og prosesser for slik klassifisering skal 

gjennomgås med jevne mellomrom for å slå fast om de fortsatt 

er hensiktsmessige for gjeldende portefølje og eksterne forhold. 

3. Dersom en institusjon benytter direkte estimater for 

risikoparametrer for enkelte skyldnere eller fasiliteter, kan disse 

anses som estimater fordelt på risikoklasser på en kontinuerlig 

klassifiseringsskala. 

Artikkel 170 

Risikoklassifiseringssystemenes struktur 

1. Strukturen i risikoklassifiseringssystemer for ekspo-

neringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og 

sentralbanker skal oppfylle følgende krav: 

a) Et risikoklassifiseringssystem skal ta hensyn til skyldneres 

og transaksjoners risikokjennetegn. 

b) Et risikoklassifiseringssystem skal ha en klassifiseringsskala 

for skyldnere som utelukkende viser kvantifisering av 

risikoen for skyldners mislighold. Klassifiseringsskalaen for 

skyldner skal minst ha sju risikoklasser for ikke-mislighol-

dende skyldnere og én for misligholdende skyldnere. 

c) En institusjon skal dokumentere forholdet mellom skyldner-

risikoklassene ved å angi nivået av den misligholdsrisikoen 

som hver risikoklasse innebærer, og de kriteriene som er 

benyttet til å skille ut dette nivået. 

d) Institusjoner med porteføljer som er konsentrert i et bestemt 

markedssegment og område for misligholdsrisiko, skal ha et 

tilstrekkelig antall skyldnerrisikoklasser innenfor dette 

området til å unngå unødige konsentrasjoner av skyldnere i 

en bestemt risikoklasse. Dersom det foreligger betydelige 

konsentrasjoner innenfor en enkelt risikoklasse, skal det 

framlegges overbevisende empirisk dokumentasjon for at 

skyldnerrisikoklassen dekker et rimelig kort PD-intervall, og 

at risikoen for mislighold forbundet med alle skyldnere i 

denne risikoklassen faller innenfor dette intervallet.  
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e) For at vedkommende myndighet skal tillate anvendelse av 

egne LGD-estimater til beregning av kravene til ansvarlig 

kapital, skal et risikoklassifiseringssystem omfatte en egen 

skala for fasiliteter som utelukkende gjenspeiler LGD-

tilknyttede transaksjonskjennetegn. Definisjonen av hver 

eksponeringsrisikoklasse skal omfatte både en beskrivelse 

av hvordan eksponeringer blir knyttet til en risikoklasse, og 

av de kriteriene som benyttes til å skille de ulike 

risikonivåene på tvers av risikoklasser. 

f) Dersom det foreligger betydelige konsentrasjoner innenfor 

en enkelt eksponeringsrisikoklasse, skal det framlegges 

overbevisende empirisk dokumentasjon for at eksponerings-

risikoklassen omfatter et rimelig kort LGD-intervall, og at 

risikoen forbundet med alle eksponeringene i denne klassen 

faller innenfor dette intervallet. 

2. Institusjoner som benytter metodene i artikkel 153 nr. 5 

for å tildele risikovekter til eksponeringer mot spesialiserte 

foretak, er unntatt fra kravet om å ha en klassifiseringsskala for 

skyldnere som utelukkende gjenspeiler kvantifiseringen av 

risikoen for at skyldnerne misligholder sine forpliktelser i 

forbindelse med disse eksponeringene. Disse institusjonene skal 

for slike eksponeringer ha minst fire risikoklasser for ikke-

misligholdende skyldnere og minst én for misligholdende 

skyldnere. 

3. Strukturen i risikoklassifiseringssystemer for masse-

markedseksponeringer skal oppfylle følgende krav: 

a) Risikoklassifiseringssystemer skal gjenspeile både skyldner- 

og transaksjonsrisiko og fange opp alle relevante kjennetegn 

ved vedkommende skyldner og transaksjon. 

b) Nivået for risikodifferensiering skal sikre at antallet 

eksponeringer i en gitt risikoklasse er tilstrekkelig til å gi en 

meningsfull kvantifisering og validering av kjennetegnene 

for tap for vedkommende risikoklasse. Fordelingen av 

eksponeringer og skyldnere på risikoklasser skal være slik at 

for store konsentrasjoner unngås. 

c) Metoden for å tilordne eksponeringer til risikoklasser skal gi 

en meningsfull differensiering av risiko, gruppere 

tilstrekkelig like eksponeringer og muliggjøre en nøyaktig 

og konsekvent estimering av kjennetegnene for tap for hver 

risikoklasse. For kjøpte fordringer skal grupperingen 

gjenspeile selgerens praksis med hensyn til kredittrisiko og 

kundegruppens uensartethet. 

4. Institusjonene skal vurdere følgende risikofaktorer når de 

tilordner eksponeringer til risikoklasser: 

a) Skyldnerens risikokjennetegn. 

b) Transaksjonenes risikokjennetegn, herunder produkt- eller 

sikkerhetstyper, eller begge deler. Institusjonene skal særlig 

vurdere tilfeller der flere eksponeringer har samme 

sikkerhet. 

c) Manglende betaling, med mindre en institusjon overfor 

vedkommende myndighet dokumenterer at manglende 

betaling ikke er en vesentlig risikofaktor for eksponeringen. 

Artikkel 171 

Tilordning til risikoklasser 

1. En institusjon skal ha særlige definisjoner, fram-

gangsmåter og kriterier for å tilordne eksponeringer til 

risikoklasser i et risikoklassifiseringssystem, som oppfyller 

følgende krav: 

a) Definisjonene og kriteriene for risikoklasser skal være 

tilstrekkelig detaljerte til at de som har ansvar for klassifise-

ringen, på en konsekvent måte kan knytte skyldnere eller 

fasiliteter med tilsvarende risiko til samme risikoklasse. Slik 

konsekvens skal sikres på tvers av forretningsområder, 

avdelinger og geografiske områder. 

b) Dokumentasjonen av klassifiseringsprosessen skal gjøre det 

mulig for en tredjepart å forstå hvordan eksponeringer 

tilordnes til risikoklasser, å reprodusere tilordningen og å 

vurdere egnetheten av tilordningen til en risikoklasse. 

c) Kriteriene skal også være i samsvar med institusjonens 

interne utlånsstandarder og dens retningslinjer for håndte-

ring av problemskyldnere og -eksponeringer. 

2. En institusjon skal ta hensyn til alle relevante opplys-

ninger ved tilordning av skyldnere og fasiliteter til risikoklasser. 

Opplysningene skal være oppdatert og gjøre det mulig for 

institusjonen å forutsi hvordan eksponeringen vil utvikle seg 

framover. Jo færre opplysninger en institusjon har, desto 

forsiktigere skal den være ved tilordning av eksponeringer til 

skyldnerrisiko- eller eksponeringsrisikoklasser. Dersom en 

institusjon primært anvender en ekstern kredittvurdering for å 

fastsette en intern risikoklassifisering, skal institusjonen sikre at 

den tar hensyn til andre relevante opplysninger. 

Artikkel 172 

Tilordning av eksponeringer 

1. For foretakseksponeringer og eksponeringer mot insti-

tusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker, og egen-

kapitalposisjoner dersom institusjonen anvender PD-/LGD-

metoden i artikkel 155 nr. 3, skal tilordningen av eksponeringer 

skje i samsvar med følgende kriterier: 

a) Hver skyldner skal tilordnes en risikoklasse som del av 

kredittgodkjenningsprosessen. 

b) For eksponeringer der institusjonen har fått tillatelse av 

vedkommende myndighet til å benytte egne LGD-estimater 

og konverteringsfaktorer i henhold til artikkel 143, skal alle 

eksponeringene også tilordnes eksponeringsrisikoklasser 

som en del av kredittgodkjenningsprosessen.  
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c) Institusjoner som benytter metodene i artikkel 153 nr. 5 for å 

fastsette risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte 

foretak, skal tilordne hver av disse eksponeringene til en 

risikoklasse i samsvar med artikkel 170 nr. 2. 

d) Hver enkelt juridiske person som institusjonen har 

eksponeringer mot, skal kredittvurderes separat. Insti-

tusjonen skal ha egnede retningslinjer for behandling av 

individuelle motparter og grupper av innbyrdes tilknyttede 

motparter. 

e) Ulike eksponeringer mot samme skyldner skal tilordnes 

samme skyldnerrisikoklasse, uansett forskjeller i hver enkelt 

transaksjons art. I tilfeller der ulike eksponeringer kan føre 

til at samme skyldner tilordnes flere risikoklasser, får 

følgende anvendelse: 

i) Risiko ved overføring mellom land, der dette avhenger 

av om eksponeringene er angitt i nasjonal eller 

utenlandsk valuta. 

ii) Garantier som er stilt for en eksponering, kan tas hensyn 

til ved at eksponeringen tilordnes en annen skyldner-

risikoklasse. 

iii) Forbrukervern, bankers taushetsplikt eller annen 

lovgivning forbyr utveksling av kundeopplysninger. 

2. Når det gjelder massemarkedseksponeringer, skal hver 

eksponering tilordnes en risikoklasse som en del av kreditt-

godkjenningsprosessen. 

3. Institusjonene skal i forbindelse med tilordninger til 

risikoklasser dokumentere de tilfellene der individuelt skjønn 

kan overstyre inn- og utdata i klassifiseringsprosessen, samt 

hvem som har ansvar for godkjenning av slike overstyringer. 

Institusjonene skal dokumentere disse overstyringene og hvem 

som har ansvar for dem. Institusjonene skal analysere 

utviklingen av de eksponeringene som er blitt tilordnet en 

annen risikoklasse som følge av slike overstyringer. Denne 

analysen skal omfatte en vurdering av utviklingen av ekspo-

neringer der risikoklassen er blitt endret av en bestemt person, 

og omfatte alle som er ansvarlige for skjønnsutøvelsen. 

Artikkel 173 

Integritet i klassifiseringsprosessen 

1. For foretakseksponeringer og eksponeringer mot insti-

tusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker, og egenkapi-

talposisjoner dersom institusjonen anvender PD-/LGD-metoden 

i artikkel 155 nr. 3, skal klassifiseringsprosessen oppfylle 

følgende integritetskrav: 

a) Risikoklassifiseringer og regelmessige gjennomgåelser av 

klassifiseringer skal utføres eller godkjennes av en 

uavhengig part som ikke har direkte fordel av beslutninger 

om å yte kreditt. 

b) Institusjonene skal gjennomgå klassifiseringene minst én 

gang i året og justere klassifiseringen dersom resultatet av 

gjennomgåelsen viser at den gjeldende klassifiseringen ikke 

er berettiget. Skyldnere med høy risiko og problemekspo-

neringer skal være omfattet av hyppigere gjennomgåelser. 

Institusjonene skal foreta en ny klassifisering dersom 

vesentlige opplysninger om skyldneren eller eksponeringen 

blir tilgjengelig. 

c) En institusjon skal ha en effektiv framgangsmåte for å 

framskaffe og oppdatere relevante opplysninger om 

skyldneres kjennetegn som påvirker PD-verdier, og om 

transaksjonskjennetegn som påvirker LGD-verdier eller 

konverteringsfaktorer. 

2. Når det gjelder massemarkedseksponeringer, skal en 

institusjon minst én gang i året gjennomgå klassifiseringene av 

skyldnere og fasiliteter og justere klassifiseringen dersom 

resultatet av gjennomgåelsen viser at den gjeldende klassifise-

ringen ikke er berettiget, eller eventuelt gjennomgå status for 

tap og manglende betaling for hver identifisert risikoklasse. En 

institusjon skal også minst én gang i året gjennomgå status for 

et representativt utvalg av eksponeringer i hver risikoklasse for 

å sikre at de fortsatt er tilordnet riktig klasse, og justere 

klassifiseringen dersom gjennomgåelsen viser at den gjeldende 

klassifiseringen ikke er berettiget. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for vedkommende myndigheters metoder for 

vurdering av klassifiseringsprosessens integritet og den 

regelmessige og uavhengige risikovurderingen. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 174 

Bruk av modeller 

Dersom en institusjon benytter statistiske modeller og andre 

mekaniske metoder for å tilordne eksponeringer til skyldner-

risikoklasser eller eksponeringsrisikoklasser, skal følgende krav 

oppfylles: 

a) Modellen skal gi gode prediksjoner, og kapitalkravene skal 

ikke bli misvisende som et resultat av bruk av modellen. 

Modellvariablene skal danne et rimelig og effektivt grunnlag 

for prediksjonene. Modellen skal ikke ha vesentlige feil.  
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b) Institusjonen skal ha innført en framgangsmåte for å 

kontrollere data som legges inn i modellen, som omfatter en 

vurdering av om dataene er nøyaktige, fullstendige og 

hensiktsmessige. 

c) Dataene som anvendes for å utvikle modellen, skal være 

representative for institusjonens faktiske skyldnere eller 

eksponeringer. 

d) Institusjonen skal ha en regelmessig syklus for modell-

validering som omfatter kontroll av modellens virkemåte og 

stabilitet, gjennomgåelse av modellens spesifikasjoner samt 

prøving av om modellresultatene er i samsvar med de 

faktiske utfallene. 

e) Institusjonen skal i tillegg til den statistiske modellen 

anvende skjønn og ettersyn for å gjennomgå modellbaserte 

risikoklassifiseringer og for å sikre at modellene blir brukt 

på en hensiktsmessig måte. Gjennomgåelsen skal ha som 

mål å finne og begrense feil som følge av svakheter i 

modellen. Ved skjønn skal alle relevante opplysninger som 

modellen ikke tar hensyn til, tas i betraktning. Institusjonen 

skal dokumentere hvordan skjønn og modellresultater skal 

kombineres. 

Artikkel 175 

Dokumentasjon av risikoklassifiseringssystemer 

1. Institusjonene skal dokumentere sine risikoklassifiserings-

systemers utforming og hvordan de fungerer i praksis. 

Dokumentasjonen skal vise samsvar med kravene i dette avsnitt 

og omfatte emner som porteføljedifferensiering, klassifiserings-

kriterier, ansvar hos partene som risikoklassifiserer skyldnere 

og eksponeringer, hyppighet av gjennomgåelser av risiko-

klassifiseringer og ledelsens kontroll med klassifiserings-

prosessen. 

2. Institusjonene skal dokumentere grunnlaget for og 

analysen som støtter dens valg av klassifiseringskriterier. En 

institusjon skal dokumentere alle større endringer i klassifise-

ringsprosessen, og dokumentasjonen skal gjøre det mulig å 

identifisere de endringene som er foretatt i klassifiserings-

prosessen etter vedkommende myndigheters seneste gjennom-

gåelse. Risikoklassifiseringens struktur, herunder klassifise-

ringsprosessen og internkontrollstrukturen, skal også dokumen-

teres. 

3. Institusjonene skal dokumentere de særlige definisjonene 

av mislighold og tap som anvendes internt, samt sikre at disse 

er i samsvar med definisjonene i denne forordning. 

4. Dersom institusjonen benytter statistiske modeller i 

klassifiseringsprosessen, skal den dokumentere sine metoder. 

Denne dokumentasjonen skal omfatte 

a) en detaljert beskrivelse av teorien bak, forutsetninger for og 

matematisk og empirisk grunnlag for tilordningen av 

estimater til risikoklasser, individuelle skyldnere eller 

eksponeringer eller grupper, samt hvilke(n) datakilde(r) som 

er benyttet til å estimere modellen, 

b) en streng statistisk prosess for validering av modellen 

(herunder tester av typen «out-of-time» og «out-of-

sample»), 

c) en angivelse av under hvilke omstendigheter modellen ikke 

virker effektivt. 

5. En institusjon skal overfor vedkommende myndighet 

dokumentere at kravene i denne artikkel er oppfylt, dersom den 

har kjøpt et risikoklassifiseringssystem eller en modell som 

benyttes i et risikoklassifiseringssystem, av en tredjepart, og 

denne selgeren nekter eller begrenser institusjonens tilgang til 

opplysninger om metoden i risikoklassifiseringssystemet eller 

modellen eller underliggende data som er anvendt for å utvikle 

denne metoden eller modellen, på grunnlag av at slike 

opplysninger er forretningshemmeligheter. 

Artikkel 176 

Oppbevaring av data 

1. Institusjonene skal samle inn og lagre data om sine interne 

risikoklassifiseringer, slik det kreves i henhold til åttende del. 

2. For foretakseksponeringer og eksponeringer mot insti-

tusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker, og egen-

kapitalposisjoner dersom institusjonen anvender PD-/LGD-

metoden i artikkel 155 nr. 3, skal institusjonene samle inn og 

lagre 

a) fullstendige historiske opplysninger om risikoklassifise-

ringer av skyldnere og godtatte garantister, 

b) opplysninger om når risikoklassifiseringen ble foretatt, 

c) viktige data og metoder som har dannet grunnlag for risiko-

klassifiseringen, 

d) opplysninger om personen med ansvar for risiko-

klassifiseringen, 

e) opplysninger om identiteten til misligholdende skyldnere og 

misligholdte eksponeringer, 

f) opplysninger om tidspunkt for og omstendigheter rundt slikt 

mislighold, 

g) data om PD-verdiene og faktiske misligholdsrater for de 

enkelte risikoklassene og bevegelse mellom risikoklasser. 

3. Institusjoner som ikke benytter egne LGD-estimater og 

konverteringsfaktorer, skal samle inn og lagre data om 

sammenligninger av faktiske LGD-verdier med verdiene 

omhandlet i artikkel 161 nr. 1 og av faktiske konverterings-

faktorer med verdiene omhandlet i artikkel 166 nr. 8.  
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4. Institusjoner som benytter egne LGD-estimater og 

konverteringsfaktorer, skal samle inn og lagre 

a) fullstendige historiske data om risikoklassifisering av 

eksponeringer samt estimater for LGD og konverte-

ringsfaktorer tilknyttet hver enkelt klassifiseringsskala, 

b) tidspunktene da risikoklassifiseringen ble foretatt og 

estimatene ble gjort, 

c) nøkkeldata og metoder for beregningen av eksponeringenes 

risikoklassifisering, samt estimater for LGD og konverte-

ringsfaktorer, 

d) opplysninger om personen som utførte risikoklassifise-

ringen, og om personen som framskaffet estimater for LGD 

og konverteringsfaktorer, 

e) data om estimerte og faktiske LGD-verdier og konverte-

ringsfaktorer tilknyttet hver enkelt misligholdt eksponering, 

f) data om LGD-verdien av eksponeringen før og etter at det er 

tatt hensyn til en garanti eller et kredittderivat, for de 

institusjonene som tar hensyn til kredittrisikoreduksjon for 

garantier eller kredittderivater ved beregning av LGD-

verdier, 

g) data om tapskomponenter for hver misligholdt eksponering. 

5. Når det gjelder massemarkedseksponeringer, skal insti-

tusjonene samle inn og lagre 

a) data som anvendes i prosessen med å tilordne eksponeringer 

til risikoklasser, 

b) data om estimerte PD-verdier, LGD-verdier og konverte-

ringsfaktorer tilknyttet eksponeringenes risikoklasser, 

c) opplysninger om identiteten til misligholdende skyldnere og 

misligholdte eksponeringer, 

d) for misligholdte eksponeringer, data om risikoklasser som 

eksponeringen ble tilordnet til året før den ble misligholdt, 

og realisert LGD-verdi og konverteringsfaktor, 

e) data om tapsprosenter for kvalifiserte rullerende masse-

markedseksponeringer. 

Artikkel 177 

Stresstesting i forbindelse med vurdering av kapitaldekning 

1. En institusjon skal ha hensiktsmessige metoder for 

stresstesting til bruk ved vurdering av kapitaldekning. 

Stresstesting skal innebære identifisering av mulige hendelser 

eller framtidige endringer i økonomiske forhold som vil kunne 

ha ugunstige virkninger på en institusjons kreditteksponeringer, 

samt en vurdering av institusjonens mulighet til å stå imot slike 

endringer. 

2. En institusjon skal regelmessig utføre stresstesting med 

hensyn til kredittrisiko for å vurdere virkningen av visse 

bestemte forhold på institusjonens samlede kapitalkrav for 

kredittrisiko. Institusjonen kan selv velge hvilken test som skal 

anvendes, men den skal vurderes av tilsynsmyndighetene. Den 

anvendte testen skal være meningsfull og ta hensyn til 

virkningen av alvorlige, men sannsynlige konjunkturnedganger. 

En institusjon skal vurdere bevegelse mellom risikoklasser i 

stresstestscenarioene. Porteføljer som utsettes for stresstesting, 

skal omfatte den overveiende delen av en institusjons samlede 

eksponering. 

3. Institusjoner som anvender behandlingen i artikkel 153  

nr. 3, skal som en del av stresstestingen vurdere virkningen av 

en svekkelse av kredittkvaliteten hos ytere av beskyttelse, 

særlig virkningen i de tilfellene der ytere av beskyttelse ikke 

lenger oppfyller godkjenningskriteriene. 

Un derav sn it t  2  

Kva n t i f i s e ri n g  a v ri s i k o  

Artikkel 178 

Skyldners mislighold 

1. Det skal anses som mislighold fra en bestemt skyldners 

side dersom en av eller begge følgende hendelser har funnet 

sted: 

a) Institusjonen anser det som usannsynlig at skyldner fullt ut 

vil kunne betale sine kredittforpliktelser til institusjonen, 

morforetaket eller noen av dens datterforetak, uten at 

institusjonen treffer tiltak som å realisere sikkerhet. 

b) En av skyldnerens vesentlige kredittforpliktelser overfor 

institusjonen, morforetaket eller noen av dens datterforetak 

forfalt til betaling for mer enn 90 dager siden. Ved-

kommende myndigheter kan erstatte de 90 dagene med 180 

dager for eksponeringer sikret med pant i boligeiendom eller 

SMB-næringseiendom i kategorien for massemarkeds-

eksponeringer samt for eksponeringer mot offentlige foretak. 

De 180 dagene skal ikke gjelde ved anvendelse av  

artikkel 127. 

I forbindelse med massemarkedseksponeringer kan insti-

tusjonene anvende definisjonen av mislighold i første ledd 

bokstav a) og b) på en individuell kredittfasilitet, og ikke på en 

låntakers samlede forpliktelser. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) gjelder følgende: 

a) Når det gjelder kassakreditt, begynner antallet dager etter 

forfall å løpe så snart en skyldner har overskredet en 

meddelt ramme, har fått meddelt en ramme som er lavere 

enn gjeldende utestående beløp, eller har trukket et beløp 

uten godkjenning, og det underliggende beløpet er vesentlig.  
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b) Ved anvendelsen av bokstav a) omfatter en meddelt ramme 

enhver kredittramme som institusjonen har fastsatt, og som 

institusjonen har underrettet skyldner om. 

c) Antall dager etter forfall for kredittkort regnes fra den 

datoen minstebetalingen forfaller. 

d) Hvor vesentlig en forfalt kredittforpliktelse er, skal vurderes 

opp mot en terskelverdi som fastsettes av vedkommende 

myndigheter. Denne terskelverdien skal gjenspeile et 

risikonivå som vedkommende myndighet anser som rimelig. 

e) Institusjonene skal ha dokumenterte metoder for telling av 

dager etter forfall, særlig i forbindelse med omdatering av 

fasiliteter og tillatelse til utvidelser, endringer eller 

utsettelser, fornyelser og motregning mellom eksisterende 

kontoer. Disse metodene skal anvendes konsekvent over tid 

og være i tråd med institusjonens interne risikostyrings- og 

beslutningsprosesser. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal følgende 

faktorer anses som tegn på at låntaker sannsynligvis ikke vil 

kunne betale: 

a) Institusjonen slutter å regnskapsføre påløpt rente for 

kredittforpliktelsen. 

b) Institusjonen anerkjenner en spesifikk kredittrisikojustering 

som følge av en betydelig nedgang i kredittkvalitet etter at 

institusjonen påtok seg eksponeringen. 

c) Institusjonen selger kredittforpliktelsen med et vesentlig 

kredittilknyttet økonomisk tap. 

d) Institusjonen samtykker i en framtvunget omstrukturering av 

kredittforpliktelsen, der dette med sannsynlighet  vil føre til 

en redusert finansiell forpliktelse som følge av en vesentlig 

ettergivelse eller utsettelse av betaling av hovedstol, renter 

eller, der det er relevant, gebyrer. Dette omfatter, i 

forbindelse med egenkapitalposisjoner vurdert i henhold til 

en PD-/LGD-metode, en framtvunget omstrukturering av 

selve egenkapitalposisjonen. 

e) Institusjonen har inngitt konkursbegjæring mot skyldneren 

eller anmodet om et tilsvarende tiltak med hensyn til en 

skyldners kredittforpliktelse overfor institusjonen, mor-

foretaket eller noen av dens datterforetak. 

f) Skyldner har begjært seg konkurs eller er erklært konkurs 

eller har fått tilsvarende beskyttelse, dersom dette vil 

forhindre eller forsinke tilbakebetaling av en kreditt-

forpliktelse til institusjonen, morforetaket eller noen av dens 

datterforetak. 

4. Institusjoner som anvender eksterne data som ikke er i 

samsvar med definisjonen av mislighold fastsatt i nr. 1, skal 

foreta hensiktsmessige justeringer for å oppnå en stor grad av 

samsvar med definisjonen av mislighold. 

5. Dersom institusjonen anser at en tidligere misligholdt 

eksponering ikke lenger oppfyller kriteriene for mislighold, skal 

institusjonen klassifisere skyldneren eller fasiliteten slik den 

ville gjort for en ikke-misligholdt eksponering. Dersom 

definisjonen av mislighold deretter på nytt skulle bli oppfylt, 

må det anses å ha skjedd et nytt tilfelle av mislighold. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi på hvilket grunnlag en vedkommende 

myndighet skal fastsette terskelverdien omhandlet i nr. 2 

bokstav d). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7. EBA skal utstede retningslinjer for anvendelsen av denne 

artikkel. Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar med 

artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 179 

Alminnelige krav til estimering 

1. Når de risikoparametrene som skal tilknyttes til 

risikoklasser, skal kvantifiseres, skal institusjonene oppfylle 

følgende krav: 

a) En institusjons egne estimater for risikoparametrene PD, 

LGD, konverteringsfaktor og EL skal være basert på alle 

relevante data, opplysninger og metoder. Estimatene skal 

utledes både fra historisk erfaring og empirisk dokumenta-

sjon og ikke utelukkende bygge på skjønnsmessige 

vurderinger. Estimatene skal være troverdige og forstås 

intuitivt og skal være basert på de vesentlige risikofaktorene 

for de respektive risikoparametrene. Jo færre data en 

institusjon har, desto mer forsiktig skal den være i sine 

estimater. 

b) Institusjonen skal kunne legge fram en spesifikasjon av tap 

med hensyn til hyppighet av mislighold, LGD-verdi, 

konverteringsfaktor eller tap, dersom det anvendes EL-

estimater, etter de faktorene den anser som risikofaktorene 

for de respektive risikoparametrene. Institusjonens estimater 

skal bygge på lang tids erfaring.  
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c) Det skal tas hensyn til eventuelle endringer i utlånspraksis 

eller i inndrivelsesmetoder i observasjonsperiodene nevnt i 

artikkel 180 nr. 1 bokstav h) og nr. 2 bokstav e), artikkel 181 

nr. 1 bokstav j) og nr. 2 og artikkel 182 nr. 2 og 3. En 

institusjons estimater skal gjenspeile virkningene av 

tekniske framskritt samt nye data og andre opplysninger 

etter hvert som de blir tilgjengelige. Institusjonene skal 

vurdere sine estimater på nytt når nye opplysninger blir 

tilgjengelige, og minst én gang i året. 

d) Den populasjonen av eksponeringer som er representert i 

datagrunnlaget som benyttes til estimeringen, de utlåns-

standardene som gjaldt da dataene ble generert, og andre 

relevante kriterier skal være sammenlignbare med kriteriene 

for institusjonens eksponeringer og standarder. De øko-

nomiske vilkårene eller markedsvilkårene som ligger til 

grunn for dataene, skal være relevante for nåværende og 

framtidige forhold. Antallet eksponeringer i utvalget og den 

dataperioden som anvendes for kvantifisering, skal være 

tilstrekkelig til å gi institusjonen tillit til at dens estimater er 

nøyaktige og forsvarlige. 

e) For kjøpte fordringer skal estimatene gjenspeile alle 

relevante opplysninger som er tilgjengelige for den kjøpende 

institusjonen om kvaliteten på de underliggende fordringene, 

herunder data om tilsvarende grupper som gis av selgeren, 

av den kjøpende institusjonen eller av eksterne kilder. Den 

kjøpende institusjonen skal vurdere alle data fra selgeren 

som det er tatt hensyn til. 

f) En institusjon skal legge en sikkerhetsmargin til sine 

estimater som er knyttet til påregnelige estimeringsfeil.  

I tilfeller der metoder og data er mindre tilfredsstillende og 

det må forventes et større omfang av feil, skal 

sikkerhetsmarginen være større. 

Dersom institusjoner benytter ulike estimater til beregning av 

risikovekter og for interne formål, skal dette dokumenteres og 

være rimelig. Dersom institusjoner overfor vedkommende 

myndigheter kan dokumentere at det med hensyn til data som er 

innsamlet før 1. januar 2007, er foretatt hensiktsmessige 

justeringer for å oppnå et bredt samsvar med definisjonen av 

mislighold fastsatt i artikkel 178 eller av tap, kan 

vedkommende myndigheter tillate institusjonene en viss 

fleksibilitet i anvendelsen av de fastsatte standardene for data. 

2. Dersom en institusjon benytter data som er samlet inn fra 

flere institusjoner, skal følgende krav oppfylles: 

a) Risikoklassifiseringssystemene og -kriteriene til andre 

institusjoner i gruppen tilsvarer institusjonens egne. 

b) Gruppen er representativ for porteføljen som de felles 

dataene anvendes for. 

c) De felles dataene er anvendt konsekvent over tid av insti-

tusjonen for dens estimater. 

d) Institusjonen skal fortsatt ha ansvar for egne risikoklassifise-

ringssystemers integritet. 

e) Institusjonen skal opprettholde tilstrekkelig intern kunnskap 

om risikoklassifiseringssystemene, herunder ha evne til å 

sikre en effektiv overvåking og gjennomgåelse av 

risikoklassifiseringsprosessen. 

Artikkel 180 

Særlige krav for estimering av PD-verdi 

1. Ved kvantifiseringen av de risikoparametrene som skal 

knyttes til risikoklasser, skal institusjonene oppfylle følgende 

særlige krav for estimering av PD-verdier for eksponeringer 

mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker, 

og for egenkapitalposisjoner dersom institusjonen anvender 

PD-/LGD-metoden i artikkel 155 nr. 3: 

a) Institusjonene skal estimere PD-verdier for hver skyldner-

risikoklasse på grunnlag av den langsiktige gjennomsnittlige 

misligholdsraten i løpet av ett år. PD-estimater for skyldnere 

med høy gjeldsgrad eller for skyldnere som hovedsakelig 

har handlede eiendeler, skal gjenspeile utviklingen av de 

underliggende eiendelene i perioder med høy volatilitet. 

b) For kjøpte foretaksfordringer kan institusjonene estimere 

EL-verdien per skyldnerrisikoklasse på grunnlag av den 

langsiktige gjennomsnittlige faktiske misligholdsraten i 

løpet av ett år. 

c) Dersom en institusjon beregner langsiktige gjennomsnittlige 

PD- og LGD-estimater for kjøpte foretaksfordringer ut fra et 

estimat for EL og et egnet PD- eller LGD-estimat, skal 

prosessen for estimering av samlede tap oppfylle de 

generelle standardene for estimering av PD- og LGD-verdi i 

denne delen, og resultatet skal være i samsvar med LGD-

begrepet omhandlet i artikkel 181 nr. 1 bokstav a). 

d) Institusjonene skal bare anvende teknikker for PD-

estimering sammen med en analyse som støtter dette. 

Institusjonene skal ta hensyn til betydningen av skjønns-

messige vurderinger når de sammenstiller resultater av ulike 

teknikker og foretar justeringer for begrensninger i teknikker 

og opplysninger. 

e) I den utstrekning en institusjon anvender egne misligholds-

data til estimering av PD-verdier, skal estimatene gjenspeile 

kredittgivingsstandarder og eventuelle forskjeller mellom 

det risikoklassifiseringssystemet som genererte dataene, og 

gjeldende risikoklassifiseringssystem. Dersom kreditt-

givingsstandarder eller risikoklassifiseringssystemer er blitt 

endret, skal institusjonen legge til en større sikkerhetsmargin 

i sitt PD-estimat.  
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f) I den utstrekning en institusjon tilknytter eller tilordner sine 

interne risikoklasser i henhold til en skala som anvendes av 

en ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller lignende 

organisasjoner, og deretter overfører den observerte 

misligholdsraten for den eksterne organisasjonens klasser til 

institusjonens klasser, skal slike tilordninger være basert på 

en sammenligning av interne kredittvurderingskriterier med 

de kriteriene som ble anvendt av den eksterne organi-

sasjonen, og på en sammenligning av de interne og eksterne 

kredittvurderingene for eventuelle felles skyldnere. 

Skjevheter eller inkonsekvens i tilordningsmetoden eller de 

underliggende dataene skal unngås. Den eksterne organi-

sasjonens kriterier som ligger til grunn for de dataene som 

benyttes til kvantifisering, skal bare være rettet mot 

misligholdsrisiko og ikke gjenspeile kjennetegn ved 

transaksjonen. Institusjonens analyse skal inneholde en 

sammenligning av de misligholdsdefinisjonene som ble 

anvendt, i henhold til kravene i artikkel 178. Institusjonen 

skal dokumentere grunnlaget for tilordningen. 

g) I den utstrekning en institusjon benytter statistiske modeller 

for å forutsi mislighold, tillates den å estimere PD-verdier 

som et aritmetisk gjennomsnitt av estimater for misligholds-

sannsynlighet for enkeltstående skyldnere i en gitt klasse. 

Institusjonens bruk av modeller for beregning av 

misligholdssannsynlighet for dette formålet skal oppfylle 

standardene i artikkel 174. 

h) Uansett om en institusjon benytter eksterne, interne eller 

felles datakilder, eller en sammenstilling av disse tre, til sin 

PD-estimering, skal lengden av den underliggende historiske 

observasjonsperioden som benyttes, være minst fem år for 

minst én kilde. Dersom den tilgjengelige observasjons-

perioden strekker seg over en lengre periode for en av 

kildene, og disse dataene er relevante, skal den lengste 

perioden anvendes. Dette gjelder også PD-/LGD-metoden 

for egenkapitalposisjoner. Institusjoner som ikke har fått 

tillatelse av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 

143 til å benytte egne LGD-estimater eller konverte-

ringsfaktorer, kan anvende relevante data som omfatter en 

periode på to år, når de gjennomfører IRB-metoden, 

forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til det. 

Perioden som skal omfattes, skal forlenges med ett år for 

hvert år fram til de relevante dataene omfatter en periode på 

fem år. 

2. For massemarkedseksponeringer får følgende krav 

anvendelse: 

a) Institusjonene skal estimere PD-verdier for hver skyldner-

risikoklasse ut fra langsiktige gjennomsnittlige misligholds-

rater i løpet av ett år. 

b) PD-estimater kan også beregnes ut fra et estimat for samlede 

tap og egnede LGD-estimater. 

c) Institusjonene skal anse interne data for tilordning av 

eksponeringer til risikoklasser som sin primære datakilde for 

estimering av tapskjennetegn. Institusjonene kan anvende 

eksterne data (herunder felles data) eller statistiske modeller 

til kvantifiseringen, forutsatt at begge følgende nære 

forbindelser eksisterer 

i) mellom institusjonens metode for tilordning av 

eksponeringer til risikoklasser og den metoden som ble 

anvendt av den eksterne datakilden, og 

ii) mellom institusjonens interne risikoprofil og sammen-

setningen av de eksterne dataene. 

d) Dersom en institusjon beregner langsiktige gjennomsnittlige 

PD- og LGD-estimater for massemarkedseksponeringer ut 

fra et estimat for samlede tap og et egnet PD- eller LGD-

estimat, skal metoden for estimering av samlede tap oppfylle 

de generelle standardene for estimering av PD- og LGD-

verdi i denne delen, og resultatet skal være i samsvar med 

LGD-begrepet omhandlet i artikkel 181 nr. 1 bokstav a). 

e) Uansett om en institusjon benytter eksterne, interne eller 

felles datakilder, eller en sammenstilling av disse tre, til sin 

estimering av tapskjennetegn, skal lengden av den 

underliggende historiske observasjonsperioden som 

benyttes, være minst fem år for minst én kilde. Dersom den 

tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg over en 

lengre periode for en av kildene, og disse dataene er 

relevante, skal den lengste perioden anvendes. En institusjon 

trenger ikke å legge like stor vekt på historiske data dersom 

nyere data gir en bedre prediksjon med hensyn til tap. 

Forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til det, 

kan institusjonene når de tar i bruk IRB-metoden, anvende 

relevante data som omfatter en periode på to år. Perioden 

som skal omfattes, skal forlenges med ett år for hvert år 

fram til de relevante dataene omfatter en periode på fem år. 

f) Institusjonene skal identifisere og analysere forventede 

endringer i risikoparametrer i kreditteksponeringenes levetid 

(sesongvirkninger). 

For kjøpte massemarkedsfordringer kan institusjonene anvende 

eksterne og interne referansedata. Institusjonene skal anvende 

alle relevante datakilder som sammenligningspunkter. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) På hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan gi 

tillatelsene omhandlet i nr. 1 bokstav h) og nr. 2 bokstav e). 

b) Hvilke metoder vedkommende myndigheter skal anvende 

for å vurdere en institusjons metode for estimering av PD i 

samsvar med artikkel 143. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 181 

Særlige krav for egne LGD-estimater 

1. Når de risikoparametrene som skal tilknyttes risikoklasser, 

skal fastsettes, skal institusjonene oppfylle følgende krav for 

egne LGD-estimater: 

a) Institusjonene skal estimere LGD-verdier for hver ekspone-

ringsrisikoklasse på grunnlag av gjennomsnittlige faktiske 

LGD-verdier for hver risikoklasse og benytte alle observerte 

mislighold i datakildene (antallsvektet gjennomsnitt). 

b) Institusjonene skal benytte LGD-estimater som er hensikts-

messige for en økonomisk nedgangsperiode, dersom disse er 

mer forsiktige enn det langsiktige gjennomsnittet. I den 

utstrekning et risikoklassifiseringssystem forventes å gi 

faktiske LGD-verdier på et konstant nivå per klasse eller 

gruppe over tid, skal institusjonene foreta justeringer av sine 

estimater for risikoparametrer per klasse eller gruppe for å 

begrense den virkningen en økonomisk nedgangsperiode har 

på kapitalen. 

c) En institusjon skal vurdere omfanget av en eventuell 

samvariasjon mellom risikoen knyttet til skyldneren og 

risikoen knyttet til sikkerheten eller yteren av sikkerheten. 

Tilfeller der det foreligger en betydelig grad av 

samvariasjon, skal vurderes forsiktig. 

d) Avvikende valuta i forholdet mellom den underliggende 

forpliktelsen og sikkerheten skal behandles forsiktig i 

institusjonens vurdering av LGD-verdi. 

e) I den utstrekning LGD-estimater tar hensyn til at det 

foreligger sikkerhet, skal disse estimatene ikke utelukkende 

være basert på sikkerhetens estimerte markedsverdi. LGD-

estimater skal ta hensyn til virkningen av institusjoners 

eventuelle manglende evne til raskt å få kontroll over sin 

sikkerhet og realisere den. 

f) I den utstrekning LGD-estimater tar hensyn til at det 

foreligger sikkerhet, skal institusjonene innføre interne krav 

til forvaltning av sikkerheter, rettssikkerhet og risikostyring 

som generelt er i samsvar med kravene i kapittel 4 avsnitt 3. 

g) I den utstrekning en institusjon anerkjenner sikkerhet i 

forbindelse med fastsettelse av eksponeringsverdien for 

motpartsrisiko i samsvar med kapittel 6 avsnitt 5 eller 6, skal 

de beløpene som sikkerheten forventes å innbringe, ikke tas 

hensyn til i LGD-estimatene. 

h) I det særlige tilfellet der eksponeringer allerede er 

misligholdt, skal institusjonen anvende summen av sitt beste 

estimat for forventet tap for hver eksponering, idet det tas 

hensyn til gjeldende økonomiske omstendigheter og 

eksponeringens status og sitt estimat av økt tap som følge av 

ytterligere uventede tap i løpet av gjenvinningsperioden, 

dvs. mellom tidspunktet for misligholdet og den endelige 

avviklingen av eksponeringen. 

i) I den utstrekning ubetalte forsinkelsesgebyrer er blitt 

inntektsført i institusjonens resultatregnskap, skal de legges 

til institusjonens måling av eksponeringer og tap. 

j) For eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentral-

myndigheter og sentralbanker skal LGD-estimater være 

basert på data for en periode på minst fem år, som hvert år 

forlenges med ett år etter gjennomføringen, inntil en 

minsteperiode på sju år er nådd for minst én datakilde. 

Dersom den tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg 

over en lengre periode for en av kildene, og dataene er 

relevante, skal den lengste perioden anvendes. 

2. I forbindelse med massemarkedseksponeringer kan 

institusjonene 

a) beregne LGD-estimater ut fra faktiske tap og egnede PD-

estimater, 

b) ta hensyn til framtidige trekk enten i sine konverte-

ringsfaktorer eller i sine LGD-estimater, 

c) for kjøpte massemarkedsfordringer anvende eksterne og 

interne referansedata for å estimere LGD-verdier. 

For massemarkedseksponeringer skal LGD-estimater være 

basert på data for en periode på minst fem år. En institusjon 

trenger ikke å legge like stor vekt på historiske data dersom 

nyere data gir en bedre prediksjon med hensyn til tap. Forutsatt 

at vedkommende myndigheter gir tillatelse til det, kan 

institusjonene når de tar i bruk IRB-metoden, anvende relevante 

data som omfatter en periode på to år. Perioden som skal 

omfattes, skal forlenges med ett år for hvert år fram til de 

relevante dataene omfatter en periode på fem år. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Arten, omfanget og varigheten av en økonomisk ned-

gangsperiode som omhandlet i nr. 1. 

b) På hvilke vilkår en vedkommende myndighet i henhold til 

nr. 2 kan gi en institusjon tillatelse til å anvende relevante 

data som omfatter en periode på to år, når institusjonen 

gjennomfører IRB-metoden. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 182 

Særlige krav for egne estimater for konverteringsfaktorer 

1. Når de risikoparametrene som skal tilknyttes risikoklasser, 

skal fastsettes, skal institusjonene oppfylle følgende særlige 

krav for egne estimater for konverteringsfaktorer: 

a) Institusjonene skal estimere konverteringsfaktorer for hver 

eksponeringsrisikoklasse på grunnlag av de gjennomsnittlige 

faktiske konverteringsfaktorene for hver eksponerings-

risikoklasse og benytte det antallsvektede gjennomsnittet av 

alle observerte mislighold i datagrunnlaget. 

b) Institusjonene skal benytte estimater for konverte-

ringsfaktorer som er hensiktsmessige for en økonomisk 

nedgangsperiode, dersom disse er mer forsiktige enn det 

langsiktige gjennomsnittet. I den utstrekning et risiko-

klassifiseringssystem forventes å gi faktiske konverte-

ringsfaktorer på et konstant nivå for hver klasse eller gruppe 

over tid, skal institusjonene foreta justeringer av sine 

estimater av risikoparametrer for hver klasse eller gruppe for 

å begrense den virkningen en økonomisk nedgangsperiode 

har på kapitalen. 

c) Institusjonenes estimater for konverteringsfaktorer skal 

gjenspeile muligheten for ytterligere trekk som skyldner 

foretar fram til og etter det tidspunktet en misligholds-

hendelse inntreffer. Estimatet for konverteringsfaktoren skal 

ha en større sikkerhetsmargin dersom en sterkere positiv 

korrelasjon med rimelighet kan forventes mellom 

misligholdshyppighet og størrelsen på konverte-

ringsfaktoren. 

d) Når de estimerer konverteringsfaktorer, skal institusjonene 

vurdere de særlige retningslinjene og strategiene som er 

vedtatt for kontoovervåking og betalingsbehandling. Insti-

tusjonene skal også vurdere sin evne og vilje til å forhindre 

ytterligere trekk i tilfeller som ikke er betalingsmislighold, 

for eksempel brudd på avtalevilkår eller andre tekniske 

misligholdshendelser. 

e) Institusjonene skal ha innført tilstrekkelige systemer og 

framgangsmåter for å overvåke fasilitetsbeløp, aktuelle 

utestående beløp i forhold til kommitterte kredittlinjer og 

endringer i utestående beløp per skyldner og per klasse. 

Institusjonen skal daglig kunne overvåke utestående 

balanser. 

f) Dersom institusjoner benytter ulike estimater for konverte-

ringsfaktorer for beregning av risikovektede ekspo-

neringsbeløp og for interne formål, skal disse dokumenteres 

og være rimelige. 

2. For eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentral-

myndigheter og sentralbanker skal estimater for konverte-

ringsfaktorer være basert på data for en periode på minst fem 

år, som hvert år forlenges med ett år etter gjennomføringen, 

inntil en minsteperiode på sju år er nådd for minst én datakilde. 

Dersom den tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg 

over en lengre periode for en av kildene, og dataene er 

relevante, skal den lengste perioden anvendes. 

3. For massemarkedseksponeringer kan institusjonene ta 

hensyn til framtidige trekk enten i sine konverteringsfaktorer 

eller i sine LGD-estimater. 

For massemarkedseksponeringer skal estimater av konverte-

ringsfaktorer være basert på data for en periode på minst fem 

år. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) trenger institusjon ikke å 

legge like stor vekt på historiske data dersom nyere data gir en 

bedre prediksjon med hensyn til trekk. Forutsatt at 

vedkommende myndigheter gir tillatelse til det, kan insti-

tusjonene når de gjennomfører IRB-metoden, anvende relevante 

data som omfatter en periode på to år. Perioden som skal 

omfattes, skal forlenges med ett år for hvert år fram til de 

relevante dataene omfatter en periode på fem år. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Arten, omfanget og varigheten av en økonomisk ned-

gangsperiode som omhandlet i nr. 1. 

b) På hvilke vilkår en vedkommende myndighet kan gi en 

institusjon tillatelse til å anvende relevante data som 

omfatter en periode på to år, når institusjonen første gang 

gjennomfører IRB-metoden. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 183 

Krav for vurdering av garantiers og kredittderivaters 

virkning i forbindelse med eksponeringer mot foretak, 

institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker når 

egne LGD-estimater benyttes, samt for 

massemarkedseksponeringer 

1. Følgende krav skal oppfylles i forbindelse med godtatte 

garantister og garantier: 

a) Institusjonene skal ha klart angitte kriterier for de typene av 

garantister de tar i betraktning ved beregning av risiko-

vektede eksponeringsbeløp.  
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b) Godtatte garantister omfattes av samme regler som 

skyldnere i henhold til artikkel 171–173. 

c) Garantien skal være skriftlig dokumentert, ikke kunne sies 

opp av garantisten, gjelde til forpliktelsen er oppfylt fullt ut 

(med hensyn til garantert beløp og garantiens løpetid) og 

være rettslig bindende overfor garantisten i en jurisdiksjon 

der garantisten har eiendeler som det kan tas beslag i 

gjennom fullbyrdelse av en dom. Betingede garantier som er 

omfattet av vilkår om at garantisten kan fritas for sine 

forpliktelser, kan godtas dersom vedkommende myndigheter 

tillater det. Tilordningskriteriene skal på en egnet måte 

omfatte en mulig reduksjon i den risikoreduserende 

virkningen. 

2. En institusjon skal ha klart angitte kriterier for justering av 

risikoklasser eller LGD-estimater og, når det gjelder kjøpte 

fordringer som tilhører massemarkedskategorien, og anerkjente 

kjøpte fordringer, for tilordning av eksponeringer til risiko-

klasser, for å gjenspeile garantienes virkning på beregningen av 

risikovektede eksponeringsbeløp. Disse kriteriene skal være i 

samsvar med kravene fastsatt i nr. 171–173. 

Kriteriene skal være rimelige og intuitive. De skal gjelde 

garantistens evne og vilje til å oppfylle i henhold til garantien, 

den sannsynlige tidsplanen for eventuelle betalinger fra 

garantisten, i hvilken grad garantistens evne til å oppfylle i 

henhold til garantien henger sammen med skyldnerens evne til 

å tilbakebetale, og i hvilket omfang det gjenstår restrisiko 

knyttet til skyldneren. 

3. Kravene for garantier i denne artikkel får også anvendelse 

på kredittderivater knyttet til en forpliktelse. Dersom det er et 

misforhold mellom den underliggende forpliktelsen og 

referanseforpliktelsen til kredittderivatet eller den forpliktelsen 

som benyttes for å avgjøre om en kreditthendelse har inntruffet, 

får kravene i artikkel 216 nr. 2 anvendelse. For massemar-

kedseksponeringer og anerkjente kjøpte fordringer får dette 

nummer anvendelse på prosessen for tilordning av ekspo-

neringer til risikoklasser. 

Kriteriene skal omfatte utbetalingsstrukturen til kredittderivatet 

og på en forsiktig måte vurdere hvilken virkning den har på 

nivået og tidsplanen for gjenvinning. Institusjonen skal vurdere 

i hvilket omfang andre former for restrisiko gjenstår. 

4. Kravene i nr. 1–3 får ikke anvendelse på garantier som gis 

av institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker, og 

foretak som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 201 nr. 1 

bokstav g), dersom institusjonen har fått tillatelse til å benytte 

standardmetoden for eksponeringer mot slike foretak i henhold 

til artikkel 148 og 150. I så fall får kravene i kapittel 4 

anvendelse. 

5. For massemarkedsgarantier får kravene fastsatt i nr. 1–3 

også anvendelse på tilordningen av eksponeringer til 

risikoklasser, og på estimering av PD-verdi. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi på hvilke vilkår vedkommende 

myndigheter kan tillate at betingede garantier godtas. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 184 

Krav for kjøpte fordringer 

1. Institusjonene skal sikre at vilkårene i nr. 2–6 oppfylles i 

forbindelse med kvantifiseringen av de risikoparametrene som 

skal knyttes til risikoklasser for kjøpte fordringer. 

2. Fasilitetens struktur skal sikre at institusjonen under alle 

tenkelige omstendigheter har faktisk eierskap til og kontroll 

over alle kontantoverføringer fra fordringene. Når skyldneren 

foretar betalinger direkte til en selger eller en forvalter, skal 

institusjonen regelmessig kontrollere at betalingene blir 

oversendt i sin helhet og i henhold til kontraktsvilkårene. 

Institusjonene skal ha innført framgangsmåter for å sikre at 

eierskapet til fordringer og kontantmottak er beskyttet mot 

konkurs eller rettslige krav som vil kunne medføre betydelige 

forsinkelser når det gjelder långiverens mulighet til å realisere 

eller overdra fordringene eller beholde kontroll over 

kontantmottak. 

3. Institusjonen skal overvåke både kvaliteten på de kjøp te 

fordringene og selgerens og forvalterens finansielle stilling. 

Følgende bestemmelser får anvendelse: 

a) Institusjonen skal vurdere korrelasjonen mellom kvaliteten 

på de kjøpte fordringene og både selgerens og forvalterens 

finansielle stilling, og skal ha innført interne retningslinjer 

og framgangsmåter som gir tilstrekkelig beskyttelse mot alle 

eventualiteter, herunder tilordne en intern risikovurdering 

for hver enkelt selger og forvalter. 

b) Institusjonen skal ha klare og effektive retningslinjer og 

framgangsmåter for å avgjøre om selgere og forvaltere kan 

godkjennes. Institusjonen eller dennes representant skal 

regelmessig foreta undersøkelser av selgere og forvaltere for 

å kontrollere at deres rapporter er nøyaktige, oppdage 
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bedrageri eller operasjonelle svakheter og kontrollere 

kvaliteten på selgerens kredittstrategi og forvalterens 

retningslinjer og framgangsmåter for inndrivelse. Resulta-

tene av disse undersøkelsene skal dokumenteres. 

c) Institusjonen skal vurdere kjennetegnene til gruppene av 

kjøpte fordringer, herunder overtrekk, selgers ubetalte 

gjeldsbeløp, fordringer som man ikke kan regne med å få 

dekket, og nedskrivninger på slike fordringer, betalings-

vilkår og potensielle motkontoer. 

d) Institusjonen skal ha effektive retningslinjer og fram-

gangsmåter for overvåking på samlet grunnlag av risiko-

konsentrasjon på enkeltstående skyldnere både innenfor og 

på tvers av grupper av kjøpte fordringer. 

e) Institusjonen skal sørge for at forvalteren til rett tid forsyner 

den med tilstrekkelig detaljerte rapporter om alder på og 

forringelse av fordringer for å sikre samsvar med insti-

tusjonens godkjenningskriterier og retningslinjer for 

forskudd for kjøpte fordringer, og sørge for en effektiv 

metode for å overvåke og bekrefte selgerens vilkår for salg 

og forringelse. 

4. Institusjonen skal ha innført systemer og framgangsmåter 

for å oppdage svekkelser i selgers finansielle stilling og i 

kvaliteten på kjøpte fordringer på et tidlig tidspunkt, og for å 

kunne håndtere problemer som måtte oppstå. Institusjonen skal 

særlig ha klare og effektive retningslinjer, framgangsmåter og 

informasjonssystemer for å overvåke brudd på vilkår, samt 

klare og effektive retningslinjer og framgangsmåter for rettslige 

skritt og håndtering av kjøpte fordringer som skaper problemer. 

5. Institusjonen skal ha klare og effektive retningslinjer og 

framgangsmåter for kontroll av kjøpte fordringer, kreditt og 

kontanter. Særlig skal det utarbeides skriftlige interne 

retningslinjer med alle vesentlige elementer i programmet for 

kjøp av fordringer, herunder forskuddsrater, godtakbar 

sikkerhet, nødvendig dokumentasjon, konsentrasjonsrammer og 

håndtering av innbetalinger. Disse elementene skal på en 

hensiktsmessig måte ta hensyn til alle relevante og vesentlige 

faktorer, herunder selgers og forvalters finansielle stilling, 

risikokonsentrasjoner og utviklingen i kvaliteten på kjøpte 

fordringer og selgerens kundegrunnlag, og interne systemer 

skal sikre at det bare ytes lån når det foreligger nærmere 

spesifisert sikkerhet og dokumentasjon. 

6. Institusjonen skal ha en effektiv intern prosess for å 

vurdere om alle interne retningslinjer og framgangsmåter 

overholdes. Prosessen skal omfatte regelmessig revisjon av alle 

kritiske faser i institusjonens innkjøpsprogram for fordringer, 

kontroll av ansvarsfordelingen, for det første mellom 

vurderingen av selger og forvalter og vurderingen av skyldner, 

og for det andre mellom vurderingen av selger og forvalter og 

revisjon av selger og forvalter samt vurderinger av «back 

office»-transaksjoner, med særlig vekt på kvalifikasjoner, 

erfaring, personalnivå og automatiserte støttesystemer. 

Un derav sn it t  3  

Va l i de ri n g  a v i n te rn e  e s t i m a te r  

Artikkel 185 

Validering av interne estimater 

Institusjonene skal oppfylle følgende krav når de validerer sine 

interne estimater: 

a) Institusjonene skal ha innført solide systemer for å validere 

nøyaktighet og konsekvens med hensyn til risikoklassifise-

ringssystemer, framgangsmåter og estimering av alle 

relevante risikoparametrer. Den interne valideringen skal 

gjøre det mulig for institusjonen å foreta en konsekvent og 

meningsfull vurdering av hvordan de interne systemene for 

risikoklassifisering og risikoestimering fungerer. 

b) Institusjonene skal regelmessig sammenligne faktiske 

misligholdsrater med estimerte PD-verdier for hver 

risikoklasse, og dersom faktiske misligholdsrater er utenfor 

den forventede rammen for vedkommende klasse, skal 

institusjonene særlig analysere grunnene til dette avviket. 

Institusjoner som benytter egne LGD-estimater og konver-

teringsfaktorer, skal også foreta en tilsvarende analyse for 

disse estimatene. Disse sammenligningene skal baseres på 

historiske data som omfatter så lange perioder som mulig. 

Institusjonen skal dokumentere metodene og dataene som 

benyttes ved slike sammenligninger. Denne analysen og 

dokumentasjonen skal ajourføres minst hvert år. 

c) Institusjonene skal også benytte annet verktøy for kvantitativ 

validering og sammenligninger med relevante eksterne 

datakilder. Analysen skal være basert på data som er egnet 

for porteføljen, oppdateres regelmessig og omfatter en 

relevant observasjonsperiode. Institusjonenes interne 

vurderinger av hvordan deres risikoklassifiseringssystemer 

fungerer skal baseres på en så lang periode som mulig. 

d) Metodene og dataene som anvendes i forbindelse med den 

kvantitative valideringen, skal være konsekvente over tid. 

Endringer i estimerings- og valideringsmetoder og data 

(både datakilder og perioder som omfattes) skal 

dokumenteres. 

e) Institusjonene skal ha forsvarlige interne standarder for 

situasjoner der faktiske PD-verdier, LGD-verdier, konverte-

ringsfaktorer og samlede tap, dersom EL-verdi anvendes, 

avviker så mye fra forventede verdier at det skaper tvil om 

gyldigheten av estimatene. Disse standardene skal ta hensyn 

til konjunktursykluser og lignende systematiske variasjoner i 

misligholdsratene. Dersom de faktiske verdiene fortsatt er 

høyere enn forventede verdier, skal institusjonene oppjustere 

estimatene slik at de gjenspeiler deres erfaring med 

mislighold og tap.  
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Un derav sn it t  4  

Kra v fo r e g e n k a pi ta l po s i s jo n e r i  h e n h o l d t i l  

m e to de n  m e d i n te rn e  m o de l l e r  

Artikkel 186 

Krav til ansvarlig kapital og risikokvantifisering 

Ved beregning av krav til ansvarlig kapital skal institusjonene 

oppfylle følgende krav: 

a) Estimatet for potensielle tap skal være forsvarlig i forhold til 

negative markedsbevegelser som er relevante for den 

langsiktige risikoprofilen til institusjonens spesifikke 

porteføljer. Dataene som anvendes til å vise fordelingen av 

avkastning, skal dekke den lengste utvalgsperioden som 

egnede data er tilgjengelige for, for å gjenspeile risiko-

profilen til institusjonens spesifikke egenkapitalposisjoner. 

Dataene som anvendes, skal være tilstrekkelige til å gi 

forsiktige, statistisk pålitelige og forsvarlige tapsestimater 

som ikke er basert bare på subjektive eller skjønnsmessige 

vurderinger. Det sjokket som benyttes, skal gi et forsvarlig 

estimat av potensielle tap over en relevant langsiktig 

markeds- eller konjunktursyklus. Institusjonen skal 

kombinere empirisk analyse av tilgjengelige data med 

justeringer basert på en rekke faktorer for å oppnå 

modellresultater som er tilstrekkelig realistiske og forsiktige. 

Når det skal konstrueres «value-at-risk»-modeller (VaR-

modeller) som estimerer potensielle kvartalsvise tap, kan 

institusjonene anvende kvartalsvise data eller konvertere 

data for perioder med kortere horisont til en kvartalsvis 

ekvivalent ved hjelp av en analytisk hensiktsmessig metode 

som bygger på empirisk dokumentasjon, og gjennom en 

godt utviklet og dokumentert prosess og analyse. En slik 

tilnærmingsmåte skal anvendes forsiktig og konsekvent over 

tid. Dersom bare begrensede relevante data er tilgjengelige, 

skal institusjonen legge til egnede sikkerhetsmarginer. 

b) Modellene som anvendes, skal være tilstrekkelige til å kunne 

fange opp all vesentlig risiko som ligger i egenkapital-

avkastning, herunder både generell markedsrisiko og 

spesifikk risiko knyttet til institusjonens egenkapi-

talportefølje. De interne modellene skal på en tilfreds-

stillende måte forklare historiske prisvariasjoner, fange opp 

både omfanget av og endringer i sammensetningen av 

potensielle konsentrasjoner, og være forsvarlige overfor 

negative markedsforhold. Den populasjonen av risikoekspo-

neringer som er representert i dataene som benyttes til 

estimeringen, skal svare til, eller i det minste være 

sammenlignbare med, de dataene som gjelder institusjonens 

egenkapitalposisjoner. 

c) Den interne modellen skal være hensiktsmessig for 

risikoprofilen og kompleksiteten til en institusjons egenkapi-

talportefølje. Dersom en institusjon innehar vesentlige 

beholdninger av verdier som er svært ikke-lineære av natur, 

skal de interne modellene utformes slik at de på en hensikts-

messig måte fanger opp den risikoen som er forbundet med 

slike instrumenter. 

d) Tilordning av individuelle posisjoner til tilnærmingsverdier, 

markedsindekser og risikofaktorer skal være rimelig, intuitiv 

og forsvarlig fundert. 

e) Institusjonene skal ved empirisk analyse dokumentere 

risikofaktorenes egnethet, herunder deres evne til å dekke 

både generell og spesifikk risiko. 

f) Estimatene for avkastningsvolatilitet for egenkapi-

talposisjoner skal omfatte relevante og tilgjengelige data, 

opplysninger og metoder. Interne data eller data fra eksterne 

kilder, herunder felles opplysninger, som er kontrollert 

uavhengig av hverandre, skal anvendes. 

g) Det skal være innført et strengt og omfattende stresstest -

program. 

Artikkel 187 

Risikostyringsprosedyrer og -kontroller 

Med hensyn til utvikling og bruk av interne modeller til 

beregning av krav til ansvarlig kapital, skal institusjoner innføre 

retningslinjer, framgangsmåter og kontroller for å sikre 

modellens og modellprosessens integritet. Disse retnings-

linjene, framgangsmåtene og kontrollene skal omfatte følgende: 

a) Full integrering av den interne modellen i institusjonens 

generelle informasjonssystemer for risikostyring og i 

forvaltningen av egenkapital utenfor handelsporteføljen. 

Interne modeller skal være fullt integrert i institusjonens 

infrastruktur for risikostyring dersom de særlig benyttes til å 

måle og vurdere egenkapitalporteføljens resultat, herunder 

risikojustert resultat, til å fordele økonomisk kapital til 

egenkapitalposisjoner og til å vurdere generell kapital-

dekning og forvaltningen av investeringer. 

b) Fastsatte forvaltningssystemer, framgangsmåter og kontroll-

funksjoner for å sikre periodisk og uavhengig gjennom-

gåelse av alle elementer i den interne modellprosessen, 

herunder godkjenning av modellrevisjoner, kontroll av 

inndata til modellen og gjennomgåelse av modellens 

resultater, for eksempel direkte kontroll av risikomålinger. 

Disse gjennomgåelsene skal vurdere om inndata til modellen 

samt modellresultatene er nøyaktige, fullstendige og 

hensiktsmessige, og legge vekt på å finne og begrense 

potensielle feil i tilknytning til kjente svakheter og å 

identifisere ukjente svakheter ved modellen. Slike 

gjennomgåelser kan utføres av en intern uavhengig enhet, 

eller av en uavhengig ekstern tredjepart. 

c) Egnede systemer og framgangsmåter for overvåking av 

investeringsrammer og risikoeksponeringer for egenkapi-

talposisjoner. 

d) Enhetene med ansvar for utforming og anvendelse av 

modellen skal være funksjonelt uavhengige av enhetene med 

ansvar for forvaltningen av de enkelte investeringene.  
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e) Partene som har ansvar for hver del av modellprosessen, 

skal være tilstrekkelig kvalifisert. Ledelsen skal avsette 

tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale til 

modellfunksjonen. 

Artikkel 188 

Validering og dokumentasjon 

Institusjonene skal ha innført forsvarlige systemer for å validere 

at de interne modellene og modellprosessene er nøyaktige og 

konsekvente. Alle vesentlige elementer i de interne modellene, 

modellprosessen og valideringen skal dokumenteres. 

Validering og dokumentasjon av institusjonenes interne 

modeller og modellprosesser skal oppfylle følgende krav: 

a) Institusjonene skal benytte den interne framgangsmåten for 

validering for å vurdere resultatet av sine interne modeller 

og framgangsmåter på en konsekvent og meningsfull måte. 

b) Metodene og dataene som anvendes i forbindelse med den 

kvantitative valideringen, skal være konsekvente over tid. 

Endringer i estimerings- og valideringsmetoder og i 

datakilder og perioder som omfattes, skal dokumenteres. 

c) Institusjonene skal regelmessig sammenligne faktisk 

egenkapitalavkastning, beregnet ved hjelp av realiserte og 

urealiserte gevinster og tap, med modellerte estimater. Disse 

sammenligningene skal baseres på historiske data som 

omfatter så lange perioder som mulig. Institusjonen skal 

dokumentere metodene og dataene som benyttes ved slike 

sammenligninger. Denne analysen og dokumentasjonen skal 

ajourføres minst hvert år. 

d) Institusjonene skal benytte andre kvantitative validerings-

verktøyer og sammenligninger med eksterne datakilder. 

Analysen skal være basert på data som er egnet for 

porteføljen, oppdateres regelmessig og omfatter en relevant 

observasjonsperiode. Institusjonenes interne vurderinger av 

modellresultatene skal baseres på en så lang periode som 

mulig. 

e) Institusjonene skal ha innført forsvarlige interne standarder 

for situasjoner der sammenligning av faktiske egenkapital-

avkastninger med modellens estimater skaper tvil om 

gyldigheten av estimatene eller selve modellene. Disse 

standardene skal ta hensyn til konjunktursykluser og 

lignende systematiske variasjoner i egenkapitalavkastning. 

Alle justeringer av interne modeller som reaksjon på 

modellrevisjoner skal dokumenteres og være i samsvar med 

institusjonens standarder for modellrevisjon. 

f) Den interne modellen og modellprosessen skal dokumen-

teres, herunder ansvarsområdene til parter som er involvert i 

modellarbeidet, i modellgodkjenningen og modellrevi-

sjonen. 

Un derav sn it t  5  

In te rn  s ty ri n g  o g  k o n tro l l  

Artikkel 189 

Foretaksstyring 

1. Alle vesentlige sider ved risikoklassifiserings- og estime-

ringsprosessene skal godkjennes av institusjonens ledelsesorgan 

eller av en komité nedsatt av dette, samt av den øverste 

ledelsen. Disse partene skal ha en generell forståelse av 

institusjonens risikoklassifiseringssystemer og detaljerte 

kunnskaper om den tilknyttede ledelsesrapporteringen. 

2. Den øverste ledelsen skal oppfylle følgende krav: 

a) Den skal underrette ledelsesorganet eller en komité nedsatt 

av dette, om vesentlige endringer i eller unntak fra fastsatte 

retningslinjer som på en vesentlig måte vil påvirke 

virkemåten til institusjonens risikoklassifiseringssystemer. 

b) Den øverste ledelsen skal ha en god forståelse av 

risikoklassifiseringssystemenes utforming og virkemåte. 

c) Den øverste ledelsen skal løpende sikre at risikoklassifise-

ringssystemene fungerer på en ordentlig måte. 

Den øverste ledelsen skal holdes regelmessig underrettet av 

kontrollenheten for kredittrisiko om resultatene av risiko-

klassifiseringsprosessen, områder der det er behov for 

forbedring, og status for arbeidet med å forbedre tidligere 

identifiserte svakheter. 

3. IRB-basert analyse av institusjonens kredittrisikoprofil 

skal være en viktig del av ledelsesrapporteringen til disse 

partene. Rapporteringen skal minst omfatte risikoprofil fordelt 

på risikoklasser, bevegelse mellom risikoklasser, estimering av 

relevante parametrer for hver risikoklasse og sammenligning av 

faktiske misligholdsrater, og, i den utstrekning egne estimater 

blir anvendt for faktiske LGD-verdier og faktiske konverte-

ringsfaktorer, forventede verdier og resultater av stresstestin-

gen. Rapporteringens hyppighet skal avhenge av betydningen 

og typen av opplysninger og av mottakerens nivå. 

Artikkel 190 

Kredittrisikokontroll 

1. Kontrollenheten for kredittrisiko skal være uavhengig av 

de personal- og ledelsesfunksjonene som har ansvar for å 

innvilge eller fornye eksponeringer, og rapportere direkte til 

den øverste ledelsen. Enheten skal ha ansvar for utformingen 

eller utvelgingen, gjennomføringen, kontrollen og resultatene 

av risikoklassifiseringssystemene. Den skal regelmessig 

utarbeide og analysere rapporter om risikoklassifiserings-

systemenes resultater.  
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2. Ansvarsområdene til kontrollenheten(e) for kredittrisiko 

skal omfatte 

a) undersøkelse og overvåking av risikoklasser, 

b) utarbeiding og analyse av sammendragsrapporter fra insti-

tusjonens risikoklassifiseringssystemer, 

c) gjennomføring av framgangsmåter for å kontrollere at 

definisjonene av risikoklasser og -grupper blir konsekvent 

anvendt i alle avdelinger og geografiske områder, 

d) gjennomgåelse og dokumentasjon av eventuelle endringer i 

risikoklassifiseringsprosessen, herunder grunnene til slike 

endringer, 

e) gjennomgåelse av risikoklassifiseringskriteriene for å 

vurdere om de fremdeles kan forutsi risiko. Endringer i 

risikoklassifiseringsprosessen, kriterier eller individuelle 

risikoklassifiseringsparametrer skal dokumenteres og 

oppbevares, 

f) aktiv deltaking i utforming eller utvelging, gjennomføring 

og validering av modeller som anvendes i risikoklassifise-

ringsprosessen, 

g) kontroll og overvåking av modeller som anvendes i 

risikoklassifiseringsprosessen, 

h) løpende gjennomgåelse og endringer av modeller som 

anvendes i risikoklassifiseringsprosessen. 

3. Institusjoner som benytter felles opplysninger i samsvar 

med artikkel 179 nr. 2, kan utkontraktere følgende oppgaver: 

a) Utarbeiding av opplysninger som er relevante for 

undersøkelse og overvåking av risikoklasser. 

b) Utarbeiding av sammendragsrapporter fra institusjonens 

risikoklassifiseringssystemer. 

c) Utarbeiding av opplysninger som er relevante for 

gjennomgåelsen av risikoklassifiseringskriterier for å 

vurdere om de fremdeles kan forutsi risiko. 

d) Dokumentasjon av endringer i risikoklassifiserings-

prosessen, kriterier eller individuelle risikoklassifise-

ringsparametrer. 

e) Utarbeiding av opplysninger som er relevante for løpende 

gjennomgåelse og endringer av modeller som anvendes i 

risikoklassifiseringsprosessen. 

4. Institusjoner som anvender nr. 3, skal sikre at 

vedkommende myndigheter har tilgang til alle relevante 

opplysninger fra tredjeparten som er nødvendige for å 

undersøke om kravene overholdes, og at vedkommende 

myndigheter kan foreta stedlig tilsyn i samme utstrekning som 

innenfor institusjonen. 

Artikkel 191 

Internrevisjon 

Internrevisjonen eller en annen sammenlignbar uavhengig 

revisjonsenhet skal minst én gang i året gjennomgå insti-

tusjonens risikoklassifiseringssystemer og deres funksjon, 

herunder anvendelsen av kredittfunksjonen og estimeringen av 

PD-verdier, LGD-verdier, EL-verdier og konverteringsfaktorer. 

Gjennomgåelsen skal bl.a. avdekke om alle gjeldende krav er 

oppfylt. 

KAPITTEL 4 

Kredittrisikoreduksjon 

Avsnit t  1  

De fi ni s jone r og ge ne re l l e  krav 

Artikkel 192 

Definisjoner 

I dette kapittel menes med 

1) «utlånende institusjon» den institusjonen som har den 

aktuelle eksponeringen, 

2) «sikret utlånstransaksjon» enhver transaksjon som fører til 

en eksponering som det stilles sikkerhet for, og som ikke 

inneholder en bestemmelse som gir institusjonen rett til å 

motta marginbetalinger minst daglig, 

3) «kapitalmarkedstransaksjon» enhver transaksjon som fører 

til en eksponering som det stilles sikkerhet for, og som 

inneholder en bestemmelse som gir institusjonen rett til å 

motta marginbetalinger minst daglig, 

4) «underliggende IKI» en IKI som en annen IKI har investert 

i aksjene eller andelene til. 

Artikkel 193 

Prinsipper for anerkjennelse av virkningen av 

kredittrisikoreduksjonsteknikker 

1. Ingen eksponeringer som en institusjon oppnår kreditt -

risikoreduksjon for, skal gi et høyere risikovektet ekspo-

neringsbeløp eller forventet tapt beløp enn en ellers identisk 

eksponering som det ikke er foretatt noen kredittrisikoreduksjon 

for. 

2. Dersom det risikovektede eksponeringsbeløpet allerede tar 

hensyn til kredittbeskyttelse i henhold til kapittel 2 eller 3, alt 

etter hva som er relevant, skal institusjonene ikke ta hensyn til 

denne kredittbeskyttelsen ved beregningene i henhold til dette 

kapittel.  
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3. Dersom bestemmelsene i avsnitt 2 og 3 er overholdt, kan 

institusjonene endre beregningen av de risikovektede 

eksponeringsbeløpene i henhold til standardmetoden og 

beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp i henhold til IRB-metoden i samsvar med 

bestemmelsene i avsnitt 4–6. 

4. Institusjonene skal behandle kontanter, verdipapirer eller 

varer som er kjøpt, lånt eller mottatt i henhold til gjenkjøps-

transaksjoner eller innlån og utlån av verdipapirer eller varer, 

som sikkerhet. 

5. Dersom en institusjon som beregner risikovektede 

eksponeringsbeløp i henhold til standardmetoden, har flere enn 

en form for kredittrisikoreduksjon som omfatter en enkelt 

eksponering, skal den både 

a) fordele eksponeringen på de ulike typene av kreditt-

risikoreduksjon, 

b) beregne det risikovektede eksponeringsbeløpet for hver del 

omhandlet i bokstav a) separat i samsvar med bestemmel-

sene i kapittel 2 og dette kapittel. 

6. Når en institusjon som beregner risikovektede 

eksponeringsbeløp i henhold til standardmetoden, dekker en 

enkelt eksponering med kredittbeskyttelse fra en enkelt yter, og 

denne beskyttelsen har ulike løpetider, skal den både 

a) dele opp eksponeringen i deler som omfattes av de 

respektive typene av kredittrisikoreduksjon, 

b) beregne det risikovektede eksponeringsbeløpet for hver del 

omhandlet i bokstav a) separat i samsvar med bestemmel-

sene i kapittel 2 og dette kapittel. 

Artikkel 194 

Prinsipper for anerkjennelse av 

kredittrisikoreduksjonsteknikker 

1. Teknikken som anvendes for å sørge for kredittbeskyttelse 

skal, sammen med tiltakene som er truffet og framgangsmåtene 

og retningslinjene som er gjennomført av den utlånende 

institusjonen, føre til kredittbeskyttelsesordninger som har 

rettsvirkning og tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner. 

Den utlånende institusjonen skal på anmodning fra ved-

kommende myndighet framlegge den seneste utgaven av den 

eller de uavhengige, skriftlige og begrunnede juridiske 

uttalelsene som den har anvendt for å fastsette om dens 

kredittbeskyttelsesordning eller -ordninger oppfyller vilkåret i 

første ledd. 

2. Den utlånende institusjonen skal treffe alle hensikts-

messige tiltak for å sikre at kredittbeskyttelsesordningen 

fungerer effektivt, og for å håndtere risiko knyttet til ordningen. 

3. Institusjonene kan anerkjenne finansiert kredittbeskyttelse 

i beregningen av virkningen av en kredittrisikoreduksjon bare 

dersom eiendelene som tjener som sikkerhet for beskyttelsen, 

oppfyller begge følgende vilkår: 

a) De er oppført på listen over godtakbare eiendeler i artikkel 

197–200, alt etter hva som er relevant. 

b) De er tilstrekkelig likvide, og deres verdi over tid er 

tilstrekkelig stabil til at de gir egnet sikkerhet med hensyn til 

den kredittbeskyttelsen som oppnås, idet det tas hensyn til 

den metoden som ble benyttet til å beregne risikovektede 

eksponeringsbeløp, og til i hvilken grad beskyttelsen kan tas 

i betraktning ved disse beregningene. 

4. Institusjonene kan anerkjenne finansiert kredittbeskyttelse 

i beregningen av virkningen av en kredittrisikoreduksjon bare 

dersom den utlånende institusjonen har rett til innen rimelig tid 

å realisere eller beholde de eiendelene som danner grunnlaget 

for beskyttelsen i tilfelle av mislighold, insolvens eller konkurs 

– eller en annen kreditthendelse i henhold til transaksjons-

dokumentasjonen – hos skyldner og eventuelt hos den som 

oppbevarer sikkerheten. Graden av korrelasjon mellom verdien 

av de eiendelene som tjener som sikkerhet for beskyttelsen, og 

skyldnerens kredittkvalitet skal ikke være for høy. 

5. Når det gjelder ikke-finansiert kredittbeskyttelse, skal 

yteren av beskyttelse anses som godtakbar bare dersom yteren 

er oppført på listen over godtakbare ytere av beskyttelse i 

artikkel 201 eller 202, alt etter hva som er relevant. 

6. Når det gjelder ikke-finansiert kredittbeskyttelse, skal en 

beskyttelsesavtale anses om godtakbar bare når den oppfyller 

begge følgende vilkår: 

a) Den er oppført på listen over godtakbare beskyttelsesavtaler 

i artikkel 203 og artikkel 204 nr. 1. 

b) Den har rettsvirkning og tvangskraft i alle relevante 

jurisdiksjoner, og den gir egnet sikkerhet med hensyn til den 

kredittbeskyttelsen som oppnås, idet det tas hensyn til den 

metoden som ble benyttet til å beregne risikovektede 

eksponeringsbeløp, og til i hvilken grad beskyttelsen kan tas 

i betraktning ved disse beregningene. 

c) Yteren av beskyttelse oppfyller kriteriene i nr. 5.  
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7. Kredittbeskyttelse skal oppfylle kravene i avsnitt 3, alt 

etter hva som er relevant. 

8. En institusjon skal kunne dokumentere overfor 

vedkommende myndigheter at den har egnede framgangsmåter 

for risikostyring for å kontrollere den risikoen som institusjonen 

kan bli eksponert for som et resultat av at den anvender 

kredittrisikoreduksjonsteknikker. 

9. Uansett om det er tatt hensyn til en kredittrisikoreduksjon 

ved beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp og 

eventuelt forventet tapt beløp, skal institusjonene fortsatt påta 

seg en fullstendig kredittrisikovurdering av den underliggende 

eksponeringen og kunne dokumentere overfor vedkommende 

myndigheter at dette kravet er oppfylt. I tilfelle av gjenkjøps-

transaksjoner og innlån og utlån av verdipapirer eller varer, skal 

den underliggende eksponeringen, men bare i henhold til dette 

nummer, anses for å være eksponeringens nettobeløp. 

10. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hva som utgjør tilstrekkelig likvide 

eiendeler, og når eiendelenes verdi kan anses som tilstrekkelig 

stabil i henhold til nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 30. september 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Avsnit t  2  

Godtakbare  forme r for kre di ttri s i kore duks jon  

Un derav sn it t  1  

Fi n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  

Artikkel 195 

Motregning i balansen 

En institusjon kan anvende balanseført motregning av 

gjensidige krav mellom institusjonen og dens motpart som en 

godtakbar form for kredittrisikoreduksjon. 

Uten at artikkel 196 berøres, er godtakbarheten begrenset til 

gjensidige kontantbalanser mellom institusjonen og motparten. 

Institusjonene kan endre risikovektede eksponeringsbeløp og, 

dersom det er relevant, forventet tapt beløp bare for utlån og 

innskudd som de selv har mottatt, og som er underlagt en avtale 

om motregning i balansen. 

Artikkel 196 

Hovedavtaler om motregning som omfatter 

gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, eller andre 

kapitalmarkedstransaksjoner 

Institusjoner som har vedtatt den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter omhandlet i artikkel 223, kan ta hensyn 

til virkningene av tosidige motregningskontrakter som omfatter 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, eller andre kapitalmarkedstransaksjoner med en motpart. 

Uten at artikkel 299 berøres, skal sikkerhet som stilles og 

verdipapirer eller varer som lånes i forbindelse med slike 

avtaler eller transaksjoner, oppfylle godkjenningskravene for 

sikkerhet fastsatt i artikkel 197 og 198. 

Artikkel 197 

Godtakbar sikkerhet i forbindelse med alle 

framgangsmåter og metoder 

1. Institusjonene kan anvende følgende poster som 

godtakbar sikkerhet i forbindelse med alle framgangsmåter og 

metoder: 

a) Kontantinnskudd eller kontantlignende instrumenter plassert 

i den utlånende institusjonen. 

b) Gjeldsinstrumenter utstedt av sentralmyndigheter eller 

sentralbanker, dersom disse gjeldsinstrumentene har en 

kredittvurdering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon 

eller et eksportkredittbyrå som er anerkjent i henhold til 

kapittel 2, og som EBA har gitt risikoklasse 4 eller bedre i 

henhold til reglene for risikovekting av eksponeringer mot 

sentralmyndigheter og sentralbanker i samsvar med  

kapittel 2. 

c) Gjeldsinstrumenter utstedt av institusjoner, dersom disse 

gjeldsinstrumentene har en kredittvurdering fra en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon som EBA har gitt risikoklasse 3 

eller bedre i henhold til reglene for risikovekting av 

eksponeringer mot institusjoner i samsvar med kapittel 2. 

d) Gjeldsinstrumenter utstedt av andre enheter, dersom disse 

gjeldsinstrumentene har en kredittvurdering fra en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon som EBA har gitt risikoklasse 3 

eller bedre i henhold til reglene for risikovekting av 

eksponeringer mot foretak i henhold til kapittel 2. 

e) Gjeldsinstrumenter med en kortsiktig kredittvurdering fra en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon som EBA har gitt 

risikoklasse 3 eller bedre i henhold til reglene for 

risikovekting av kortsiktige eksponeringer i samsvar med 

kapittel 2. 

f) Egenkapitalinstrumenter eller konvertible obligasjoner som 

inngår i en hovedindeks.  
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g) Gull. 

h) Verdipapiriseringsposisjoner som ikke er reverdipapirise-

ringsposisjoner, dersom de har en ekstern kredittvurdering 

utarbeidet av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon som 

EBA har gitt risikoklasse 3 eller bedre i henhold til reglene 

for risikovekting av verdipapiriseringseksponeringer i 

samsvar med metoden angitt i kapittel 5 avsnitt 3 

underavsnitt 3. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) skal «gjelds-

instrumenter utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker» 

omfatte 

a) gjeldsinstrumenter utstedt av regionale eller lokale 

myndigheter, der eksponeringer mot disse skal behandles 

som eksponeringer mot de sentralmyndighetene under hvis 

jurisdiksjon de er etablert i henhold til artikkel 115 nr. 2, 

b) gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige foretak som 

behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i 

samsvar med artikkel 116 nr. 4, 

c) gjeldsinstrumenter utstedt av multilaterale utviklingsbanker 

som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 117  

nr. 2, 

d) gjeldsinstrumenter utstedt av internasjonale organisasjoner 

som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 118. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) skal «gjelds-

instrumenter utstedt av institusjoner» omfatte 

a) gjeldsinstrumenter utstedt av regionale eller lokale 

myndigheter, unntatt gjeldsinstrumentene omhandlet i nr. 2 

bokstav a), 

b) gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige foretak, der 

eksponeringer mot disse skal behandles i samsvar med 

artikkel 116 nr. 1 og 2, 

c) andre gjeldsinstrumenter utstedt av multilaterale 

utviklingsbanker enn dem som er gitt en risikovekt på 0 % i 

henhold til artikkel 117 nr. 2. 

4. En institusjon kan anvende gjeldsinstrumenter som er 

utstedt av andre institusjoner, og som ikke har noen kredittvur-

dering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, som 

godtakbar sikkerhet dersom disse gjeldsinstrumentene oppfyller 

alle følgende kriterier: 

a) De er notert på en anerkjent børs. 

b) De oppfyller vilkårene for ikke-etterstilt gjeld. 

c) Alle andre kredittvurderte verdipapirer med samme prioritet 

fra den utstedende institusjonen har en kredittvurdering fra 

en ekstern kredittvurderingsinstitusjon som EBA har gitt 

risikoklasse 3 eller bedre i henhold til reglene for risiko-

vekting av eksponeringer mot institusjoner eller kortsiktige 

eksponeringer i henhold til kapittel 2. 

d) Utlånende institusjon har ingen opplysninger som tyder på at 

emisjonen vil berettige en kredittvurdering som er dårligere 

enn den som er angitt i bokstav c). 

e) Instrumentets markedslikviditet er tilstrekkelig for disse 

formålene. 

5. Institusjonene kan anvende andeler eller aksjer i IKI-er 

som godtakbar sikkerhet dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Andelene eller aksjene har en daglig offentlig kursnotering. 

b) IKI-ene begrenser seg til å investere i instrumenter som kan 

anerkjennes i henhold til nr. 1 og 4. 

c) IKI-ene oppfyller vilkårene i artikkel 132 nr. 3. 

Dersom en IKI investerer i aksjer eller andeler i en annen IKI, 

får vilkårene i første ledd bokstav a)–c) tilsvarende anvendelse 

på slike eventuelle underliggende IKI-er. 

En IKIs bruk av derivater for å sikre tillatte investeringer skal 

ikke forhindre at andeler eller aksjer i dette foretaket kan være 

godtakbar sikkerhet. 

6. Ved anvendelsen av nr. 5 kan institusjonene, dersom en 

IKI («den opprinnelige IKI-en») eller eventuelle underliggende 

IKI-er ikke begrenser seg til å investere i instrumenter som kan 

anerkjennes i henhold til nr. 1 og 4, anvende andeler eller aksjer 

i denne IKI-en som sikkerhet med et beløp som tilsvarer 

verdien av de godtakbare eiendelene som innehas av IKI-en, 

idet det forutsettes at denne IKI-en eller eventuelle 

underliggende IKI-er har investert i ikke-godtakbare eiendeler 

opptil den høyeste tillatte grensen i henhold til sine respektive 

mandater. 

Dersom en underliggende IKI selv har underliggende IKI-er, 

kan institusjonene anvende andeler eller aksjer i den 

opprinnelige IKI-en som godtakbar sikkerhet, forutsatt at de 

benytter metoden fastsatt i første ledd.  
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I tilfeller der ikke-godtakbare eiendeler kan ha en negativ verdi 

på grunn av forpliktelser eller betingede forpliktelser som følge 

av eierskap, skal institusjonene gjøre følgende: 

a) De skal beregne den samlede verdien av de ikke-godtakbare 

eiendelene. 

b) Dersom beløpet som framkommer ved anvendelse av 

bokstav a), er negativt, skal de trekke den absolutte verdien 

av nevnte beløp fra den samlede verdien av de godtakbare 

eiendelene. 

7. Med hensyn til nr. 1 bokstav b)–e) skal institusjonene 

anvende den minst fordelaktige vurderingen dersom et 

verdipapir har to kredittvurderinger fra eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner. Dersom et verdipapir har flere enn to 

kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, 

skal institusjonene anvende de to mest fordelaktige 

vurderingene. Dersom de to mest fordelaktige kredittvur-

deringene er ulike, skal institusjonene anvende den minst 

fordelaktige av dem. 

8. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Hovedindeksene som er omhandlet i nr. 1 bokstav f) i denne 

artikkel, artikkel 198 nr. 1 bokstav a), artikkel 224 nr. 1 og 4 

og artikkel 299 nr. 2 bokstav e). 

b) De anerkjente børsene som er omhandlet i nr. 4 bokstav a) i 

denne artikkel, artikkel 198 nr. 1 bokstav a), artikkel 224 nr. 

1 og 4, artikkel 299 nr. 2 bokstav e), artikkel 400 nr. 2 

bokstav k), artikkel 416 nr. 3 bokstav e), artikkel 428 nr. 1 

bokstav c) og i vedlegg III nr. 12, i samsvar med vilkårene i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 72. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 198 

Annen godtakbar sikkerhet i henhold til den avanserte 

metoden for finansielle sikkerheter 

1. I tillegg til sikkerhet i henhold til artikkel 197, kan en 

institusjon som benytter den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter omhandlet i artikkel 223, anvende følgende poster 

som godtakbar sikkerhet: 

a) Egenkapitalinstrumenter eller konvertible obligasjoner som 

ikke inngår i en hovedindeks, men som omsettes på en 

anerkjent børs. 

b) Andeler eller aksjer i IKI-en, dersom begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

i) Andelene eller aksjene har en daglig offentlig 

kursnotering. 

ii) IKI-en begrenser seg til å investere i instrumenter som 

kan anerkjennes i henhold til artikkel 197 nr. 1 og 4, og i 

postene nevnt i bokstav a) i dette nummer. 

Dersom en IKI investerer i andeler eller aksjer i en annen IKI, 

får vilkårene i bokstav a) og b) i dette nummer tilsvarende 

anvendelse på en slik underliggende IKI. 

En IKIs bruk av derivater for å sikre tillatte investeringer skal 

ikke forhindre at andeler eller aksjer i dette foretaket kan være 

godtakbar sikkerhet. 

2. Dersom en IKI eller eventuelle underliggende IKI-er ikke 

begrenser seg til å investere i instrumenter som er godtakbare 

for anerkjennelse i henhold til artikkel 197 nr. 1 og 4, og i 

postene som er omhandlet i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, 

kan institusjonene anvende andeler eller aksjer i denne IKI-en 

som sikkerhet med et beløp som tilsvarer verdien av IKI-ens 

godtakbare eiendeler, idet det forutsettes at denne IKI-en eller 

eventuelle underliggende IKI-er har investert i ikke-godtakbare 

eiendeler opptil den høyeste tillatte grensen i henhold sine 

respektive mandater. 

I tilfeller der ikke-godtakbare eiendeler kan ha en negativ verdi 

på grunn av forpliktelser eller betingede forpliktelser som følge 

av eierskap, skal institusjonene gjøre følgende: 

a) De skal beregne den samlede verdien av de ikke-godtakbare 

eiendelene. 

b) Dersom beløpet som framkommer ved anvendelse av 

bokstav a), er negativt, skal de trekke den absolutte verdien 

av nevnte beløp fra den samlede verdien av de godtakbare 

eiendelene. 

Artikkel 199 

Annen godtakbar sikkerhet i henhold til IRB-metoden 

1. I tillegg til sikkerhet i henhold til artikkel 197 og 198, kan 

institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp i henhold til IRB-metoden, også anvende 

følgende former for sikkerhet: 

a) Sikkerhet i fast eiendom i samsvar med nr. 2–4. 

b) Fordringer i samsvar med nr. 5. 

c) Annen fysisk sikkerhet i samsvar med nr. 6 og 8. 

d) Leasing i samsvar med nr. 7.  
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2. Med mindre noe annet følger av artikkel 124 nr. 2, kan 

institusjonene som godtakbar sikkerhet anvende boligeiendom 

som blir eller vil bli benyttet eller utleid av eieren, eller av den 

reelle eieren i tilfelle av personlige investeringsselskaper, og 

næringseiendom, herunder kontorer og andre forretningslokaler, 

dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

a) Verdien av eiendommen er ikke i vesentlig grad avhengig av 

skyldnerens kredittkvalitet. Institusjonene kan unnlate å 

fastsette hvor betydelig påvirkningen er i situasjoner der rent 

makroøkonomiske faktorer påvirker både eiendommens 

verdi og låntakerens betalingsevne. 

b) Risikoen knyttet til låntakeren avhenger ikke i vesentlig grad 

av avkastningen fra den underliggende eiendommen eller det 

underliggende prosjektet, men av låntakerens grunnleggende 

evne til å tilbakebetale gjelden gjennom andre kilder, og 

tilbakebetalingen av kreditten avhenger derfor ikke i 

vesentlig grad av en eventuell kontantstrøm fra den 

underliggende eiendommen som er stilt som sikkerhet. 

3. Institusjonene kan gjøre unntak fra nr. 2 bokstav b) når det 

gjelder eksponeringer med pantesikkerhet i boligeiendom på en 

medlemsstats territorium, dersom vedkommende myndigheter i 

denne medlemsstaten har offentliggjort dokumentasjon som 

viser at det finnes et velutviklet og veletablert marked for 

boligeiendom på dens territorium med tapsprosenter som ikke 

overskrider følgende grenser: 

a) Tap på lån med sikkerhet i boligeiendom for opptil 80 % av 

markedsverdien eller 80 % av pantelånsverdien skal, med 

mindre annet er besluttet i henhold til artikkel 124 nr. 2, i et 

gitt år ikke overstige 0,3 % av utestående lån med sikkerhet i 

boligeiendom. 

b) Samlede tap på lån med sikkerhet i boligeiendom skal i et 

gitt år ikke overstige 0,5 % av utestående lån med sikkerhet i 

boligeiendom. 

Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a) og b) ikke er 

oppfylt i et gitt år, skal institusjonene ikke anvende 

behandlingen som er beskrevet i nevnte ledd, før begge 

vilkårene igjen er oppfylt i et etterfølgende år. 

4. Institusjonene kan gjøre unntak fra nr. 2 bokstav b) når det 

gjelder næringseiendom på en medlemsstats territorium, dersom 

vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har 

offentliggjort dokumentasjon som viser at det finnes et 

velutviklet og veletablert marked for næringseiendom på dens 

territorium med tapsprosenter som ikke overskrider noen av 

følgende grenser: 

a) Tap på lån med næringseiendom som sikkerhet opptil 50 % 

av markedsverdien eller 60 % av pantelånsverdien skal i et 

gitt år ikke overstige 0,3 % av utestående lån med 

næringseiendom som sikkerhet. 

b) Samlede tap på lån med næringseiendom som sikkerhet skal 

i et gitt år ikke overstige 0,5 % av utestående lån med 

næringseiendom som sikkerhet. 

Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a) og b) ikke er 

oppfylt i et gitt år, skal institusjonene ikke anvende behand-

lingen som er beskrevet i nevnte ledd, før begge vilkårene igjen 

er oppfylt i et etterfølgende år. 

5. Institusjonene kan benytte fordringer som er knyttet til en 

eller flere kommersielle transaksjoner med en opprinnelig 

løpetid på høyst ett år som godtakbar sikkerhet. Godtakbare 

fordringer omfatter ikke fordringer tilknyttet verdipapirise-

ringer, indirekte deltaking eller kredittderivater, eller beløp som 

tilknyttede tredjeparter skylder. 

6. Vedkommende myndigheter skal tillate en institusjon å 

anvende som godtakbar sikkerhet fysisk sikkerhet av en annen 

type enn den som er omhandlet i nr. 2–4, dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Det finnes likvide markeder, dokumentert gjennom hyppige 

transaksjoner idet det tas hensyn til eiendelstypen, for 

avvikling av sikkerheten på en rask og økonomisk effektiv 

måte. Institusjonene skal foreta en vurdering av dette 

vilkåret regelmessig og når opplysninger tyder på vesentlige 

endringer i markedet. 

b) Det finnes veletablerte offentlig tilgjengelige markedspriser 

for sikkerheten. Institusjonene kan anse markedsprisene som 

veletablerte dersom de kommer fra pålitelige opplysnings-

kilder, for eksempel offentlige indekser, og gjenspeiler 

transaksjonenes pris under normale forhold. Institusjonene 

kan anse markedsprisene som offentlig tilgjengelige dersom 

prisene offentliggjøres, er lett tilgjengelige og kan innhentes 

regelmessig uten at det medfører uforholdsmessig stor 

administrativ eller finansiell byrde. 

c) Institusjonen analyserer markedsprisene, tiden og 

kostnadene som kreves for å realisere sikkerheten, samt den 

realiserte avkastningen av sikkerheten.  
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d) Institusjonen dokumenterer at den realiserte avkastningen av 

sikkerheten ikke utgjør under 70 % av sikkerhetens verdi i 

mer enn 10 % av alle realiseringer for en gitt type sikkerhet. 

Dersom det er vesentlig volatilitet i markedsprisene, 

dokumenterer institusjonen overfor vedkommende 

myndigheter at dens vurdering av sikkerheten er tilstrekkelig 

forsiktig. 

Institusjonene skal dokumentere at vilkårene i første ledd 

bokstav a)–d) og i artikkel 210 er oppfylt. 

7. I henhold til bestemmelsene i artikkel 230 nr. 2, når 

kravene i artikkel 211 er oppfylt, kan eksponeringer som følge 

av transaksjoner der en institusjon leier ut eiendom til en 

tredjepart, behandles på samme måte som lån med sikkerhet i 

den typen eiendom som leies ut. 

8. EBA skal offentliggjøre en liste over typer av fysisk 

sikkerhet som institusjonene kan forutsette oppfyller vilkårene i 

nr. 6 bokstav a) og b). 

Artikkel 200 

Annen finansiert kredittbeskyttelse 

Institusjonene kan anvende følgende andre former for finansiert 

kredittbeskyttelse som godtakbar sikkerhet: 

a) Kontantinnskudd hos, eller kontantlignende instrumenter 

som innehas av, en tredjepartsinstitusjon uten at det 

foreligger en depotavtale, og som er stilt som sikkerhet for 

den utlånende institusjonen. 

b) Livsforsikringspoliser stilt som sikkerhet til den utlånende 

institusjonen. 

c) Instrumenter utstedt av tredjepartsinstitusjoner som på 

anmodning vil bli kjøpt tilbake av denne institusjonen. 

Un derav sn it t  2  

Ik k e - f i n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  

Artikkel 201 

Godtakbare ytere av beskyttelse i henhold til alle metoder 

1. Institusjonene kan anvende følgende parter som godtak-

bare ytere av ikke-finansiert kredittbeskyttelse: 

a) Sentralmyndigheter og sentralbanker. 

b) Regionale eller lokale myndigheter. 

c) Multilaterale utviklingsbanker. 

d) Internasjonale organisasjoner dersom eksponeringer mot 

disse er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 117. 

e) Offentlige foretak, dersom fordringer på disse behandles i 

samsvar med artikkel 116. 

f) Institusjoner og finansinstitusjoner, dersom eksponeringer 

mot finansinstitusjonen behandles som eksponeringer mot 

institusjoner i samsvar med artikkel 119 nr. 5. 

g) Andre foretak, herunder institusjonens morforetak, 

datterforetak og tilknyttede foretak, dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Disse andre foretakene har en kredittvurdering fra en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon. 

ii) Når det gjelder institusjoner som beregner risikovektede 

eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp i henhold til 

IRB-metoden, har disse andre foretakene ikke en 

kredittvurdering foretatt av en anerkjent ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon, men en intern kredittvur-

dering utarbeidet av institusjonen. 

h) Sentrale motparter. 

2. Dersom institusjonene beregner risikovektede ekspo-

neringsbeløp og forventet tapt beløp i henhold til IRB-metoden, 

skal en garantist for å kunne anses som godtakbar yter av ikke-

finansiert kredittbeskyttelse, være gjenstand for en intern 

kredittvurdering utarbeidet av institusjonen i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel 3 avsnitt 6. 

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre og ajourføre 

listen over finansielle institusjoner som er godtakbare ytere av 

ikke-finansiert kredittbeskyttelse i henhold til nr. 1 bokstav f), 

eller de veiledende kriteriene for å identifisere slike godtakbare 

ytere av ikke-finansiert kredittbeskyttelse, sammen med en 

beskrivelse av de gjeldende tilsynskravene, og oversende listen 

til andre vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 

117 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 202 

Godtakbare ytere av beskyttelse i henhold til IRB-

metoden som oppfyller vilkårene for behandlingen i 

artikkel 153 nr. 3 

En institusjon kan anvende institusjoner, forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak og eksportkredittbyråer som godtakbare 

ytere av ikke-finansiert kredittbeskyttelse med rett til å anvende 

framgangsmåten i artikkel 153 nr. 3 dersom de oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a) De har tilstrekkelig sakkunnskap når det gjelder å yte ikke-

finansiert kredittbeskyttelse. 

b) De omfattes av regler som tilsvarer reglene i denne 

forordning, eller hadde på det tidspunkt kredittbeskyttelsen 

ble ytt, en kredittvurdering foretatt av en anerkjent ekstern 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/353 

 

kredittvurderingsinstitusjon som av EBA anses å tilsvare 

risikoklasse 3 eller bedre, i samsvar med reglene for 

risikovekting av eksponeringer mot foretak i kapittel 2. 

c) De hadde på det tidspunkt kredittbeskyttelsen ble ytt, eller i 

en periode etter dette, en intern kredittvurdering med en PD-

verdi som er lik eller lavere enn den som tilsvarer 

risikoklasse 2 eller bedre, i samsvar med reglene for 

risikovekting av eksponeringer mot foretak i kapittel 2. 

d) De har en intern kredittvurdering med en PD-verdi som er 

lik eller bedre enn den som anses å tilsvare risikoklasse 3 

eller bedre, i samsvar med reglene for risikovekting av 

eksponeringer mot foretak i kapittel 2. 

Ved anvendelsen av denne artikkel skal kredittbeskyttelse som 

ytes av eksportkredittbyråer, ikke omfattes av andre 

uttrykkelige motgarantier fra sentralmyndigheter. 

Artikkel 203 

Garantier som er godtakbare som ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse 

Institusjonene kan anvende garantier som godtakbar ikke-

finansiert kredittbeskyttelse. 

Un derav sn it t  3  

Ty pe r a v de ri va te r  

Artikkel 204 

Godtakbare typer av kredittderivater 

1. Institusjonene kan anvende følgende typer av kreditt -

derivater samt instrumenter som kan være sammensatt av slike 

kredittderivater, eller som økonomisk sett er tilsvarende, som 

godtakbar kredittbeskyttelse: 

a) kredittapsbytteavtaler (CDS – credit default swaps), 

b) totalavkastningsbytteavtaler, 

c) kredittilknyttede gjeldsinstrumenter (CLN – credit linked 

notes), i den utstrekning de er betalt med kontanter. 

Dersom en institusjon kjøper kredittbeskyttelse gjennom en 

totalavkastningsbytteavtale og registrerer nettobetalingene som 

mottas innenfor rammen av bytteavtalen, som nettoinntekt, men 

ikke registrerer den motsvarende forringelsen av verdien av 

eiendelen som er beskyttet enten gjennom reduksjon av virkelig 

verdi eller ved et tillegg til fond, skal kredittbeskyttelsen ikke 

anses som godtakbar. 

2. Dersom en institusjon utfører en intern sikring ved hjelp 

av et kredittderivat, skal kredittrisikoen som blir overført til 

handelsporteføljen, overføres til en eller flere tredjeparter for at 

kredittbeskyttelsen skal kunne anses som godtakbar i henhold 

til dette kapittel. 

Dersom intern sikring er utført i samsvar med første ledd, og 

kravene i dette kapittel er oppfylt, skal institusjonene anvende 

reglene i avsnitt 4–6 for å beregne risikovektede ekspo-

neringsbeløp og forventet tapt beløp når disse omfattes av ikke-

finansiert kredittbeskyttelse. 

Avsnit t  3  

Krav 

Un derav sn it t  1  

Fi n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  

Artikkel 205 

Krav til andre avtaler om motregning i balansen enn 

hovedavtaler om motregning omhandlet i artikkel 206 

Andre avtaler om motregning i balansen enn hovedavtaler om 

motregning omhandlet i artikkel 206 skal anses som godtakbar 

kredittrisikoreduksjon dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Avtalene skal ha rettsvirkning og tvangskraft i alle relevante 

jurisdiksjoner, herunder i tilfelle av insolvens eller konkurs 

hos en motpart. 

b) Institusjonene kan til enhver tid identifisere eiendelene og 

forpliktelsene som er omfattet av avtalene. 

c) Institusjonene overvåker og kontrollerer løpende den 

risikoen som er forbundet med avslutning av kreditt -

beskyttelsen. 

d) Institusjonene overvåker og kontrollerer løpende de 

relevante eksponeringene på nettogrunnlag. 

Artikkel 206 

Krav til hovedavtaler om motregning som omfatter 

gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, eller andre 

kapitalmarkedstransaksjoner 

Hovedavtaler om motregning som omfatter gjenkjøpstrans-

aksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer eller andre 

kapitalmarkedstransaksjoner, skal anses som godtakbar kreditt -

risikoreduksjon dersom sikkerheten som stilles i henhold til 

disse avtalene, oppfyller alle kravene i artikkel 207 nr. 2–4, og 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) De har rettsvirkning og tvangskraft i alle relevante juris-

diksjoner, herunder i tilfelle av insolvens eller konkurs hos 

motparten.  
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b) De gir den parten som ikke misligholder, rett til å si opp og 

sluttavregne i tide alle transaksjoner i henhold til avtalen i 

tilfelle av mislighold, herunder i tilfelle av motpartens 

konkurs eller insolvens. 

c) De fører til motregning av gevinster og tap på transaksjoner 

som er avsluttet i henhold til en avtale, slik at den ene parten 

skylder den andre et enkelt nettobeløp. 

Artikkel 207 

Krav til finansiell sikkerhet 

1. Finansiell sikkerhet og gull skal anses som godtakbar 

sikkerhet i forbindelse med alle framgangsmåter og metoder, 

forutsatt at alle kravene i nr. 2–4 er oppfylt. 

2. Skyldnerens kredittkvalitet og verdien av sikkerheten skal 

ikke ha noen vesentlig positiv korrelasjon. Dersom verdien av 

sikkerheten reduseres vesentlig, skal dette ikke i seg selv 

innebære en vesentlig forringelse av skyldnerens kredittkvalitet. 

Dersom skyldnerens kredittkvalitet blir kritisk, skal dette ikke i 

seg selv innebære en vesentlig forringelse av sikkerhetens 

verdi. 

Verdipapirer utstedt av skyldneren eller et tilknyttet 

konsernforetak, skal ikke anses som godtakbar sikkerhet. 

Obligasjoner med fortrinnsrett som skyldneren selv har utstedt, 

og som oppfyller vilkårene i artikkel 129, anses imidlertid som 

godtakbar sikkerhet når de stilles som sikkerhet for en 

gjenkjøpstransaksjon, forutsatt at de oppfyller vilkåret i første 

ledd. 

3. Institusjonene skal oppfylle alle kontrakts- og lovfestede 

krav og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at avtalene om 

sikkerhetsstillelse har tvangskraft i henhold til lovgivningen 

som får anvendelse på deres interesse i sikkerheten. 

Institusjonene skal ha utført tilstrekkelige rettslige under-

søkelser som bekrefter at avtalene om sikkerhetsstillelse har 

tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner. De skal om 

nødvendig utføre undersøkelsen på nytt for å sikre at avtalene 

fortsatt har tvangskraft. 

4. Institusjonene skal oppfylle alle følgende operasjonelle 

krav: 

a) De skal dokumentere avtalene om sikkerhetsstillelse på 

egnet måte og ha innført klare og forsvarlige fram-

gangsmåter for rettidig avvikling av sikkerhet. 

b) De skal anvende forsvarlige framgangsmåter og prosesser 

for å kontrollere risiko som oppstår som følge av bruken av 

sikkerhet, herunder risiko for manglende eller redusert 

kredittbeskyttelse, verdsettingsrisiko, risiko knyttet til 

avslutning av kredittbeskyttelsen, konsentrasjonsrisiko som 

oppstår som følge av bruken av sikkerheter, og samspillet 

med institusjonens samlede risikoprofil. 

c) De skal ha skriftlige retningslinjer og dokumentert praksis 

for hvilke typer av sikkerhet og hvilke beløp som blir 

akseptert. 

d) De skal beregne markedsverdien av sikkerheten og foreta 

verdsetting minst hver sjette måned samt hver gang de har 

grunn til at tro at det er skjedd en betydelig nedgang i 

sikkerhetens markedsverdi. 

e) Når sikkerheten innehas av en tredjepart, skal de treffe 

rimelige tiltak for å sikre at vedkommende tredjepart holder 

sikkerheten atskilt fra egne eiendeler. 

f) De skal sikre at de avsetter tilstrekkelige ressurser til at 

marginavtaler med OTC-derivat- og verdipapirfinansie-

ringsmotparter kan fungere riktig, målt ut fra rettidigheten 

og nøyaktigheten for deres utgående krav på innbetaling av 

marginsikkerhet, og ut fra svartiden for innkommende krav 

på betaling av marginsikkerhet. 

g) De skal ha innført retningslinjer for forvaltning av 

sikkerheter for å kontrollere, overvåke og rapportere om 

følgende: 

i) De risikoene marginavtaler utsetter dem for. 

ii) Konsentrasjonsrisikoen knyttet til bestemte typer 

eiendeler som stilles som sikkerhet. 

iii) Gjenbruk av sikkerhet, herunder potensielle likviditets-

mangler som følger av gjenbruk av sikkerhet fra 

motparter. 

iv) Overføring til motparter av rettigheter til sikkerhet. 

5. I tillegg til at kravene i nr. 2–4 skal være oppfylt, skal 

beskyttelsens gjenværende løpetid være minst like lang som 

eksponeringens gjenværende løpetid, for at finansiell sikkerhet 

skal kunne anses som godtakbar sikkerhet i henhold til den 

enkle metoden for finansielle sikkerheter. 

Artikkel 208 

Krav til sikkerhet i form av fast eiendom 

1. Fast eiendom skal anses som godtakbar sikkerhet bare 

dersom alle kravene i nr. 2–5 er oppfylt.  
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2. Følgende krav til rettssikkerhet skal være oppfylt: 

a) Et pantelån eller krav skal ha tvangskraft i alle jurisdiksjoner 

som er relevante på det tidspunkt kredittavtalen inngås, og 

skal være korrekt registrert til rett tid. 

b) Alle lovfestede krav til pantet skal være oppfylt. 

c) Beskyttelsesavtalen og den rettslige framgangsmåten som 

ligger til grunn for denne, setter institusjonen i stand til å 

realisere verdien av beskyttelsen innen rimelig tid. 

3. Følgende krav til overvåking av eiendomsverdi og 

eiendomsvurdering skal være oppfylt: 

a) Institusjonene overvåker eiendommens verdi hyppig og 

minst én gang i året når det gjelder næringseiendom, og 

minst hvert tredje år når det gjelder boligeiendom. Insti-

tusjonene utfører hyppigere overvåking dersom det skjer 

vesentlige endringer i markedsvilkårene. 

b) Dersom institusjonene har tilgang til opplysninger som viser 

at verdien av eiendommen kan ha falt betydelig i forhold til 

generelle markedspriser, skal verdsettingen av eiendommen 

gjennomgås av en takstmann som har nødvendige kvalifi-

kasjoner, kunnskaper og erfaringer til å foreta en verdsetting 

og er uavhengig av kredittgodkjenningsprosessen. For lån 

som overstiger 3 millioner euro eller 5 % av institusjonens 

ansvarlige kapital, skal eiendommen vurderes på nytt av en 

slik takstmann minst hvert tredje år. 

Institusjonene kan anvende statistiske metoder for å overvåke 

verdien av eiendommen og identifisere eiendom som har behov 

for verdiregulering. 

4. Institusjonene skal tydelig dokumentere hvilke typer 

bolig- og næringseiendom de godtar, samt sin utlånspolitikk. 

5. Institusjonene skal ha innført framgangsmåter for å 

overvåke at eiendommen som anvendes som kredittbeskyttelse, 

er tilstrekkelig forsikret mot risiko for skade. 

Artikkel 209 

Krav til fordringer 

1. Fordringer skal anses som godtakbar sikkerhet dersom 

alle kravene i nr. 2 og 3 er oppfylt. 

2. Følgende krav til rettssikkerhet skal være oppfylt: 

a) Den rettslige avtalen som ligger til grunn for sikkerheten 

som stilles til en utlånende institusjon, skal være forsvarlig 

og effektiv og sikre at denne institusjonen har klart definerte 

rettigheter med hensyn sikkerheten, herunder rett til 

inntektene fra salget av sikkerheten. 

b) Institusjonene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 

oppfylle lokale krav når det gjelder utnyttelse av interessene 

i sikkerheten. Utlånende institusjoner skal ha et førstepriori-

tetskrav i sikkerheten, selv om slike krav fortsatt kan være 

omfattet av prioriterte kreditorers krav i henhold til 

lovbestemmelser. 

c) Institusjonene skal ha utført tilstrekkelige rettslige under-

søkelser som bekrefter at avtalene om sikkerhetsstillelse har 

tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner. 

d) Institusjonene skal dokumentere sine avtaler om sikkerhets-

stillelse på egnet måte og ha innført klare og forsvarlige 

framgangsmåter for rettidig inndrivelse av sikkerheten. 

e) Institusjonene skal ha innført framgangsmåter som sikrer at 

alle juridiske vilkår for å erklære mislighold hos en låntaker 

samt rettidig inndrivelse av sikkerheten, blir overholdt. 

f) I tilfelle av økonomiske problemer eller mislighold hos en 

låntaker skal institusjonene ha juridisk rett til å selge eller 

overdra fordringene til andre uten samtykke fra fordringenes 

skyldnere. 

3. Følgende krav til risikostyring skal være oppfylt: 

a) En institusjon skal ha innført en forsvarlig framgangsmåte 

for å fastslå kredittrisikoen som er knyttet til fordringene. En 

slik framgangsmåte skal omfatte analyser av låntakerens 

forretningsvirksomhet og bransje og hvilke typer kunder 

låntakeren driver forretninger med. Dersom institusjonen 

stoler på at låntakerne sikrer kundenes kredittrisiko, skal 

institusjonen gjennomgå låntakerens kredittpraksis for å 

fastslå om denne er forsvarlig og troverdig. 

b) Differansen mellom eksponeringsbeløpet og verdien av 

fordringene skal gjenspeile alle relevante faktorer, herunder 

utgiftene til inndrivelse, konsentrasjon innenfor gruppen av 

fordringer som stilles som sikkerhet av en individuell 

låntaker, og mulig konsentrasjonsrisiko innenfor insti-

tusjonens samlede eksponeringer ut over det som kontrolle-

res ved hjelp av institusjonens generelle metoder. Insti-

tusjonene skal opprettholde en løpende overvåking som er 

tilpasset fordringene. De skal også regelmessig gjennomgå 

overholdelsen av låneavtaler, miljøbegrensninger og andre 

lovfestede krav.  
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c) Fordringene som er stilt som sikkerhet av en låntaker, skal 

være diversifisert og ikke i utilbørlig grad være korrelert 

med denne låntakeren. I tilfeller der det foreligger en 

vesentlig positiv korrelasjon, skal institusjonene ta hensyn til 

risikoen ved dette når de fastsetter marginer for sikkerhets-

gruppen som helhet. 

d) Institusjonene skal ikke anvende fordringer fra foretak som 

er tilknyttet en låntaker, herunder datterforetak og ansatte, 

som godtakbar kredittbeskyttelse. 

e) Institusjonen skal ha innført en dokumentert framgangsmåte 

for inndrivelse av fordringer i krisesituasjoner. Insti-

tusjonene skal ha innført nødvendige innretninger for 

inndrivelse, selv når de vanligvis overlater inndrivelsen til 

låntakeren. 

Artikkel 210 

Krav til andre former for fysisk sikkerhet 

Andre former for fysisk sikkerhet enn sikkerhet i fast eiendom 

skal anses som godtakbar sikkerhet i henhold til IRB-metoden 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Avtalen om sikkerhetsstillelse skal ha rettsvirkning og 

tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner, og skal sette 

institusjonen i stand til å realisere verdien av sikkerheten 

innen rimelig tid. 

b) Med unntak bare for tillatte prioriterte fordringer som er 

omhandlet i artikkel 209 nr. 2 bokstav b), skal bare pant med 

førsteprioritet eller heftelser på sikkerheten anses som 

godtakbar sikkerhet, og en institusjon skal ha fortrinnsrett 

framfor alle andre långivere til den realiserte avkastningen 

av sikkerheten. 

c) Institusjonene skal overvåke sikkerhetens verdi hyppig og 

minst én gang i året. Institusjonene skal utføre hyppigere 

overvåking dersom det skjer vesentlige endringer i 

markedsvilkårene. 

d) Låneavtalen skal inneholde detaljerte beskrivelser av 

sikkerheten samt utførlige spesifikasjoner av framgangsmå-

ten for og hyppigheten av verdiregulering. 

e) Institusjonene skal i interne retningslinjer og fram-

gangsmåter som er tilgjengelige for undersøkelse, tydelig 

dokumentere hvilke typer av fysisk sikkerhet de godtar, samt 

retningslinjer og praksis med hensyn til egnet beløp for hver 

type sikkerhet i forhold til eksponeringsbeløpet. 

f) Institusjonenes kredittretningslinjer med hensyn til trans-

aksjonsstrukturen skal omfatte 

i) hensiktsmessige krav til sikkerhet i forhold til ekspo-

neringsbeløpet, 

ii) muligheten til å realisere sikkerheten raskt, 

iii) muligheten for objektivt å fastsette en pris eller 

markedsverdi, 

iv) hvor ofte verdien raskt kan fastslås, herunder en 

profesjonell taksering eller verdsetting, 

v) volatiliteten eller et estimat for volatilitet for verdien av 

sikkerheten. 

g) Ved verdsetting og verdiregulering skal institusjonene fullt 

ut ta hensyn til eventuell forringelse eller foreldelse av 

sikkerheten, og legge særlig vekt på tidsaspektet ved 

motepregede eller tidsavhengige sikkerheter. 

h) Institusjonene skal ha rett til fysisk å undersøke sikkerheten. 

De skal også ha innført retningslinjer og framgangsmåter for 

utøvelse av retten til fysisk undersøkelse. 

i) Sikkerheten som anvendes som beskyttelse, skal være 

tilstrekkelig forsikret mot skade, og institusjonene skal ha 

innført framgangsmåter for å overvåke dette. 

Artikkel 211 

Krav til behandling av leasingeksponeringer som sikkerhet 

Institusjonene skal behandle eksponeringer som oppstår som 

følge av leasingtransaksjoner, som sikkerhet i henhold til typen 

av leaset eiendom dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende type eiendom som leases, oppfyller 

vilkårene i artikkel 208 eller 210, alt etter hva som er 

relevant, for å anses som godtakbar sikkerhet. 

b) Utleieren har innført forsvarlig risikostyring med hensyn til 

den leasede eiendelens bruksområde, dens plassering, dens 

alder og planlagt varighet av slik bruk, herunder egnet 

overvåking av sikkerhetens verdi. 

c) Utleieren har eiendomsrett til eiendelen og har mulighet til å 

utøve sine rettigheter som eier til rett tid. 

d) Dersom dette ikke allerede er fastslått ved beregning av 

LGD-verdi, er differansen mellom verdien av det ikke-

innfridde beløpet og sikkerhetens markedsverdi ikke så stor 

at den overstiger kredittrisikoreduksjonen knyttet til de 

leasede eiendelene.  
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Artikkel 212 

Krav til annen finansiert kredittbeskyttelse  

1. Kontantinnskudd hos, eller kontantlignende instrumenter 

som innehas av, en tredjepartsinstitusjon skal anses som 

berettiget til behandlingen i artikkel 232 nr. 1 dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Låntakerens krav mot tredjepartsinstitusjonen er fritt 

pantsatt eller overført til den utlånende institusjonen, og 

pantsettingen eller overføringen har rettsvirkning og 

tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner og er ubetinget og 

ugjenkallelig. 

b) Tredjepartsinstitusjonen er underrettet om pantsettingen eller 

overføringen. 

c) Som et resultat av slik underretning kan tredjeparts-

institusjonen foreta betalinger til den utlånende institusjonen 

eller til andre parter bare etter samtykke fra den utlånende 

institusjonen. 

2. Livsforsikringspoliser som er pantsatt hos den utlånende 

institusjonen, skal anses som godtakbar sikkerhet dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Livsforsikringspolisen er fritt pantsatt eller overført til den 

utlånende institusjonen. 

b) Selskapet som yter livsforsikringen, er underrettet om 

pantsettingen eller overføringen, og kan som et resultat av 

underretningen ikke utbetale beløp som skal betales i 

henhold til kontrakten uten å ha innhentet samtykke fra den 

utlånende institusjonen. 

c) Den utlånende institusjonen har rett til å annullere polisen og 

motta tilbakekjøpsverdien i tilfelle av mislighold hos 

låntakeren. 

d) Forsikringstakeren underretter den utlånende institusjonen 

om eventuell manglende betaling i henhold til polisen. 

e) Kredittbeskyttelsen gis for lånets løpetid. Dersom dette ikke 

er mulig på grunn av at forsikringsforholdet opphører før 

låneforholdet utløper, skal institusjonen sikre at det beløpet 

som oppstår i forbindelse med forsikringskontrakten for 

institusjonen, tjener som sikkerhet inntil avslutningen av 

kredittavtalen. 

f) Panterettigheten eller overføringen har rettsvirkning og 

tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner på tidspunktet for 

avslutningen av kredittavtalen. 

g) Tilbakekjøpsverdien er erklært av selskapet som yter 

livsforsikringen, og kan ikke reduseres. 

h) Tilbakekjøpsverdien skal betales av selskapet som yter 

livsforsikringen, på anmodning og innen fristen. 

i) Tilbakekjøpsverdien kan ikke kreves utbetalt uten at det på 

forhånd er innhentet samtykke fra institusjonen. 

j) Selskapet som yter livsforsikringen, omfattes av direktiv 

2009/138/EF, eller er underlagt tilsyn av en vedkommende 

myndighet i en tredjestat som anvender tilsyns- og 

lovgivningsordninger som minst tilsvarer dem som anvendes 

i Unionen. 

Un derav sn it t  2  

Ik k e - f i n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  o g  

k re di t t i l k n y t te de  g je l ds i n s tru m e n te r (C LN)  

Artikkel 213 

Felles krav til garantier og kredittderivater 

1. Med forbehold for artikkel 214 nr. 1 skal kreditt-

beskyttelse fra en garanti eller et kredittderivat  anses som 

godtakbar ikke-finansiert kredittbeskyttelse dersom alle 

følgende krav er oppfylt: 

a) Kredittbeskyttelsen er direkte. 

b) Omfanget av kredittbeskyttelsen er klart definert og 

uomtvistelig. 

c) Kredittbeskyttelseskontrakten inneholder ikke bestemmelser 

hvis oppfyllelse ligger utenfor långiverens direkte kontroll, 

og som 

i) ville tillate at yteren av beskyttelse ensidig kan si opp 

beskyttelsen, 

ii) ville øke de faktiske utgiftene til beskyttelse som følge 

av svekket kredittkvalitet for den beskyttede ekspo-

neringen, 

iii) ville kunne hindre at yteren av beskyttelse blir forpliktet 

til i rett tid å foreta en betaling dersom den opprinnelige 

skyldneren unnlater å foreta forfalte betalinger, eller når 

leasingkontrakten er utløpt i forbindelse med 

anerkjennelse av en garantert restverdi i henhold til 

artikkel 134 nr. 7 og artikkel 166 nr. 4, 

iv) ville kunne tillate at kredittbeskyttelsens løpetid blir 

redusert av yteren av beskyttelse. 

d) Kredittbeskyttelseskontrakten har rettsvirkning og tvangs-

kraft i alle relevante jurisdiksjoner på tidspunktet for 

avslutningen av kredittavtalen.  
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2. En institusjon skal dokumentere overfor vedkommende 

myndigheter at den har innført systemer for å styre en potensiell 

risikokonsentrasjon som oppstår som følge av institusjonens 

bruk av garantier og kredittderivater. En institusjon skal på 

tilfredsstillende måte kunne dokumentere overfor ved-

kommende myndighet hvordan dens strategi med hensyn til 

bruk av kredittderivater og garantier henger sammen med 

styringen av dens samlede risikoprofil. 

3. En institusjon skal oppfylle alle kontrakts- og lovfestede 

krav og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at dens ikke-

finansierte kredittbeskyttelse har tvangskraft i henhold til den 

lovgivningen som gjelder for dens interesse i sikkerheten. 

En institusjon skal ha utført tilstrekkelige rettslige under-

søkelser som bekrefter at den ikke-finansierte kreditt-

beskyttelsen har tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner. Den 

skal om nødvendig utføre undersøkelsen på nytt for å sikre at 

kontraktene fortsatt har tvangskraft. 

Artikkel 214 

Motgarantier fra stater og andre offentlige foretak 

1. Institusjonene kan behandle eksponeringene omhandlet i 

nr. 2 som beskyttet av en garanti utstedt av enheter som er 

oppført i nevnte nummer, forutsatt at alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Motgarantien dekker alle kredittrisikoelementer i fordringen. 

b) Både den opprinnelige garantien og motgarantien oppfyller 

kravene til garantier i artikkel 213 og 215 nr. 1, bortsett fra 

at motgarantien ikke behøver å være direkte. 

c) Dekningen er forsvarlig, og det er ikke noe i den historiske 

dokumentasjonen som tyder på at motgarantiens dekning er 

mindre enn den dekningen som gis gjennom en direkte 

garanti fra vedkommende foretak. 

2. Behandlingen i nr. 1 får anvendelse på eksponeringer som 

er dekket av en garanti som har en motgaranti fra en av 

følgende enheter: 

a) En sentralmyndighet eller sentralbank. 

b) En regional eller lokal myndighet. 

c) Et offentlig foretak, dersom fordringer på dette behandles 

som fordringer på sentralmyndigheten i samsvar med 

artikkel 116 nr. 4. 

d) En multilateral utviklingsbank eller en internasjonal 

organisasjon som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til 

henholdsvis artikkel 117 nr. 2 og artikkel 118. 

e) Et offentlig foretak, dersom fordringer på dette behandles i 

samsvar med artikkel 116 nr. 1 og 2. 

3. Institusjonene skal anvende behandlingen i nr. 1 også på 

en eksponering som ikke har en motgaranti fra enheter som er 

angitt i nr. 2, dersom eksponeringens motgaranti i sin tur er 

direkte garantert av en av de oppførte enhetene, og vilkårene 

angitt i nr. 1 er oppfylt. 

Artikkel 215 

Tilleggskrav for garantier 

1. Garantier skal anses som godtakbar ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse dersom alle vilkårene i artikkel 213 og alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Dersom motparten misligholder avtalen eller unnlater å 

betale, har den utlånende institusjonen rett til i rett tid å 

rettsforfølge garantisten for eventuelle forfalte beløp i 

henhold til fordringen som beskyttelsen er gitt for, og 

garantistens betaling skal ikke være avhengig av at den 

utlånende institusjonen først må rettsforfølge skyldneren. 

Når det gjelder ikke-finansiert kredittbeskyttelse til dekning 

av pantelån i bolig, skal kravene i artikkel 213 nr. 1 bokstav 

c) iii) og i første ledd i dette nummer bare oppfylles innen 

24 måneder. 

b) Garantien er en uttrykkelig dokumentert forpliktelse som 

garantisten påtar seg. 

c) Et av følgende vilkår er oppfylt: 

i) Garantien dekker alle typer betaling som skyldneren 

forventes å foreta i forbindelse med fordringen.  
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ii) Dersom visse typer betaling er utelukket fra garantien, 

har den utlånende institusjonen justert verdien av 

garantien for å gjenspeile den begrensede dekningen. 

2. Når det gjelder garantier som gis i sammenheng med 

gjensidige garantiordninger, eller som gis av eller har en 

motgaranti fra enheter som er oppført i artikkel 214 nr. 2, skal 

kravene i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel anses som oppfylt 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den utlånende institusjonen har rett til i rett tid å få en 

foreløpig utbetaling fra garantisten som oppfyller begge 

følgende vilkår: 

i) Den utgjør et forsvarlig estimat for tapsbeløpet, herunder 

tap som skyldes manglende betaling av renter og andre 

typer betaling som låntakeren er forpliktet til å foreta, og 

som den utlånende institusjonen med sannsynlighet vil 

pådra seg. 

ii) Den står i forhold til garantiens dekning. 

b) Den utlånende institusjonen kan dokumentere overfor 

vedkommende myndigheter at virkningene av garantien, 

som også skal dekke tap som følge av manglende betaling 

av renter og andre typer betaling som låntakeren er forpliktet 

til å foreta, berettiger en slik behandling. 

Artikkel 216 

Tilleggskrav til kredittderivater 

1. Kredittderivater skal anses som godtakbar ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse dersom alle vilkårene i artikkel 213 og alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kreditthendelsene som er angitt i kredittderivatkontrakten, 

omfatter 

i) unnlatelse av å betale de beløpene som er forfalt i 

henhold til vilkårene for den underliggende forpliktelsen 

som gjelder på tidspunktet for slik unnlatelse, med en 

betalingsutsettelse som er lik eller kortere enn betalings-

utsettelsen for den underliggende forpliktelsen, 

ii) skyldnerens konkurs, insolvens eller manglende evne til 

å betale sin gjeld, eller skyldnerens manglende betaling 

eller skriftlige innrømmelse av sin generelt manglende 

evne til å betale sin gjeld etter hvert som den forfaller, 

samt tilsvarende hendelser, 

iii) omstrukturering av den underliggende forpliktelsen som 

innebærer ettergivelse eller utsettelse av betaling av 

hovedstolen, renter eller avgifter som fører til en 

kreditthendelse. 

b) Dersom det gjelder kredittderivater som tillater kontant-

oppgjør, 

i) skal institusjonene ha innført en forsvarlig verdsettings-

prosess for å estimere tap på en pålitelig måte, 

ii) skal det være en klart angitt periode for å foreta 

verdsetting av den underliggende forpliktelsen etter 

kreditthendelsen. 

c) Dersom beskyttelseskjøperens rett og mulighet til å overføre 

den underliggende forpliktelsen til yteren av beskyttelse 

kreves for å få til et oppgjør, angir vilkårene i den 

underliggende forpliktelsen at et eventuelt samtykke til en 

slik overføring ikke skal holdes tilbake uten rimelig grunn. 

d) Identiteten til partene som har ansvar for å bestemme om en 

kreditthendelse har funnet sted, er klart definert. 

e) Fastsettelsen av kreditthendelsen er ikke utelukkende 

ansvaret til yteren av beskyttelse. 

f) Beskyttelseskjøperen skal ha rett eller mulighet til å 

underrette yteren av beskyttelse om at en kreditthendelse har 

funnet sted. 

Dersom kreditthendelsene ikke omfatter omstrukturering av den 

underliggende forpliktelsen som beskrevet i bokstav a) iii), kan 

kredittbeskyttelsen likevel være godtakbar med forbehold for at 

det foretas en reduksjon i verdien som angitt i artikkel 233  

nr. 2. 

2. Manglende samsvar mellom den underliggende forpliktel-

sen og referanseforpliktelsen i kredittderivatet, eller mellom 

den underliggende forpliktelsen og den forpliktelsen som 

benyttes for å avgjøre om en kreditthendelse har funnet sted, er 

tillatt bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Referanseforpliktelsen eller eventuelt forpliktelsen som 

benyttes for å avgjøre om en kreditthendelse har funnet sted, 

har samme prioritet som eller dårligere prioritet enn den 

underliggende forpliktelsen. 

b) Den underliggende forpliktelsen og referanseforpliktelsen, 

eller eventuelt den forpliktelsen som benyttes for å avgjøre 

om en kreditthendelse har funnet sted, har samme skyldner, 

og det foreligger klausuler med tvangskraft som sikrer at 

mislighold eller akselerert tilbakebetaling av en av 

forpliktelsene utløser tilsvarende mislighold eller akselerert 

tilbakebetaling for de andre forpliktelsene («cross-default»- 

eller «cross-acceleration»-klausuler). 

Artikkel 217 

Vilkår for å kvalifisere til behandlingen i artikkel 153 nr. 3 

1. For å være berettiget til behandlingen i artikkel 153 nr. 3 

skal kredittbeskyttelse som følger av en garanti eller et 

kredittderivat, oppfylle følgende vilkår: 

a) Den underliggende forpliktelsen er en av følgende ekspo-

neringer: 

i) En eksponering mot et foretak som omhandlet i artikkel 

147, unntatt forsikrings- og gjenforsikringsforetak. 

ii) En eksponering mot en regional eller lokal myndighet 

eller et offentlig foretak som ikke behandles som en 

eksponering mot en sentralmyndighet eller en 

sentralbank i samsvar med artikkel 147. 

iii) En eksponering mot en SMB klassifisert som en 

massemarkedseksponering i samsvar med artikkel 147 

nr. 5. 

b) De underliggende skyldnerne er ikke medlemmer av samme 

gruppe som yteren av beskyttelse.  
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c) Eksponeringen er sikret ved hjelp av ett av følgende 

instrumenter: 

i) Ikke-finansierte kredittderivater knyttet til én 

forpliktelse eller garantier knyttet til én forpliktelse. 

ii) Kurvprodukter der kredittbeskyttelsen utløses og 

opphører etter første kreditthendelse. 

iii) Kurvprodukter der kredittbeskyttelsen utløses etter n-te 

kreditthendelse. 

d) Kredittbeskyttelsen oppfyller kravene i artikkel 213, 215 og 

216, alt etter hva som er relevant. 

e) Den risikovekten som eksponeringen er gitt før anvendelsen 

av behandlingen omhandlet i artikkel 153 nr. 3, har ikke 

allerede tatt hensyn til noen del av kredittbeskyttelsen. 

f) En institusjon har rett til og kan forvente å motta betaling fra 

yteren av beskyttelse uten å måtte gå til rettslige skritt for å 

få betaling fra motparten. Så langt det er mulig skal 

institusjonen treffe tiltak for å bringe på det rene om yteren 

av beskyttelse er villig til å betale umiddelbart dersom en 

kreditthendelse skulle inntreffe. 

g) Den kjøpte kredittbeskyttelsen dekker alle kredittap på den 

sikrede delen av en eksponering som oppstår som følge av 

kreditthendelser fastsatt i kontrakten. 

h) Dersom utbetalingsstrukturen for kredittbeskyttelsen tillater 

fysisk oppgjør, er det rettssikkerhet med hensyn til 

muligheten til å levere et lån, en obligasjon eller en betinget 

forpliktelse. 

i) Dersom en institusjon har til hensikt å levere en annen 

forpliktelse enn den underliggende eksponeringen, skal den 

sikre at den forpliktelsen som skal leveres, er tilstrekkelig 

likvid, slik at institusjonen har mulighet til å kjøpe den for 

levering i samsvar med kontrakten. 

j) Vilkårene og betingelsene for avtaler om kredittbeskyttelse 

er juridisk og skriftlig bekreftet av både yteren av 

beskyttelse og institusjonen. 

k) Institusjonene har innført en framgangsmåte for å oppdage 

en for høy korrelasjon mellom kredittverdigheten til en yter 

av beskyttelse og skyldneren for den underliggende ekspo-

neringen, som skyldes at de er avhengige av felles faktorer 

ut over systemrisikofaktoren. 

l) Når det gjelder beskyttelse mot forringelsesrisiko, er 

selgeren av kjøpte fordringer ikke medlem av samme gruppe 

som yteren av beskyttelse. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) ii) skal institusjonene 

anvende behandlingen omhandlet i artikkel 153 nr. 3 på den 

eiendelen i kurven som har det laveste risikovektede 

eksponeringsbeløpet. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) iii) kan den 

beskyttelsen som er oppnådd, tas hensyn til innenfor denne 

rammen bare dersom en godtakbar beskyttelse mot (n-1)–te 

mislighold også er oppnådd, eller dersom (n-1) av eiendelene i 

kurven allerede er misligholdt. Dersom dette er tilfellet, skal 

institusjonene anvende behandlingen omhandlet i artikkel 153 

nr. 3 på den eiendelen i kurven som har det laveste risiko-

vektede eksponeringsbeløpet. 

Avsnit t  4  

Be re gni ng av vi rkni nge ne  av 

kre di ttri s i kore duksjon  

Un derav sn it t  1  

Fi n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  

Artikkel 218 

Kredittilknyttede gjeldsinstrumenter (CLN) 

Investeringer i kredittilknyttede gjeldsinstrumenter (CLN) 

utstedt av den utlånende institusjonen kan behandles som 

sikkerhet i kontanter i forbindelse med beregning av 

virkningene av finansiert kredittbeskyttelse i samsvar med dette 

underavsnitt, forutsatt at kredittapsbytteavtalen som er 

innebygd i det kredittilknyttede gjeldsinstrumentet, kan anses 

som godtakbar ikke-finansiert kredittbeskyttelse. For å fastsette 

om kredittapsbytteavtalen som er innebygd i et kredittilknyttet 

gjeldsinstrument, kan anses som godtakbar ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse, kan institusjonen anse vilkåret i artikkel 194 

nr. 6 bokstav c) som oppfylt. 

Artikkel 219 

Motregning i balansen 

Lån og innskudd hos den utlånende institusjonen som er 

omfattet av motregning i balansen, skal av denne institusjonen 

behandles som sikkerhet i kontanter ved beregningen av 

virkningen av finansiert kredittbeskyttelse for de lånene og 

innskuddene hos den utlånende institusjonen som er omfattet av 

motregning i balansen, og som er angitt i samme valuta. 

Artikkel 220 

Anvendelse av metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt 

av tilsynsmyndighetene eller metoden med egenfastsatte 

volatilitetsjusteringer, i forbindelse med hovedavtaler om 

motregning 

1. Når institusjonene beregner «fullt justert eksponerings-

verdi» (E*) for eksponeringer som omfattes av en godtakbar 

hovedavtale om motregning som dekker gjenkjøpstransaksjoner 

og/eller innlån og utlån av verdipapirer eller varer eller andre 

kapitalmarkedstransaksjoner, skal de beregne volatilitets-

justeringer de må anvende enten ved bruk av metoden med 

volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene, eller ved 

hjelp av metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer 

(«metoden med egne estimater») i henhold til nr. 223–226, for 

den avanserte metoden for finansielle sikkerheter. 

Ved anvendelsen av metoden med egne estimater gjelder 

samme vilkår og krav som for den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter.  
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2. Ved beregning av E* skal institusjonene 

a) beregne nettoposisjonen for hver gruppe av verdipapirer 

eller hver type vare ved å trekke beløpet i punkt ii) fra 

beløpet i punkt i), dvs. 

i) den samlede verdien av en gruppe av verdipapirer eller 

varer av den samme typen som er utlånt, solgt eller levert 

i henhold til hovedavtalen om motregning, 

ii) den samlede verdien av en gruppe av verdipapirer eller 

varer av den samme typen som er lånt, kjøpt eller mottatt 

i henhold til hovedavtalen om motregning, 

b) beregne nettoposisjonen for hver valuta, bortsett fra 

oppgjørsvalutaen for hovedavtalen om motregning, ved å 

trekke beløpet i punkt ii) fra beløpet i punkt i), dvs. 

i) summen av den samlede verdien av verdipapirer i 

vedkommende valuta som er utlånt, solgt eller levert i 

henhold til hovedavtalen om motregning, og 

kontantbeløpet i vedkommende valuta som er utlånt eller 

overført i henhold til denne avtalen, 

ii) summen av den samlede verdien av verdipapirer i 

vedkommende valuta som er lånt, kjøpt eller mottatt i 

henhold til hovedavtalen om motregning, og 

kontantbeløpet i vedkommende valuta som er lånt eller 

mottatt i henhold til denne avtalen, 

c) anvende den volatilitetsjusteringen som er hensiktsmessig 

for en gitt gruppe av verdipapirer eller for en 

kontantposisjon, på den absolutte verdien av den positive 

eller negative nettoposisjonen i verdipapirer i denne 

gruppen, 

d) anvende volatilitetsjusteringer for valutarisiko (fx) på den 

positive eller negative nettoposisjonen i hver valuta, bortsett 

fra oppgjørsvalutaen for hovedavtalen om motregning. 

3. Institusjonene skal beregne E* etter følgende formel: 

𝐸 ∗= maks{0,(∑𝐸𝑖
𝑖

−∑𝐶𝑖
𝑖

) +∑|𝐸𝑗
𝑠𝑒𝑐|

𝑗

∙ 𝐻𝑗
𝑠𝑒𝑐+∑|𝐸𝑘

𝑓𝑥|

𝑘

∙ 𝐻𝑘
𝑓𝑥} 

der 

Ei = eksponeringsverdien for hver enkelt eksponering i i 

henhold til den avtalen som ville ha vært gjeldende 

dersom det ikke var blitt anvendt kredittbeskyttelse, 

når institusjonene beregner risikovektede ekspo-

neringsbeløp i henhold til standardmetoden, eller når 

de beregner risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp i henhold til IRB-metoden, 

Ci = verdien av verdipapirer i hver gruppe eller varer av 

den samme typen som er lånt, kjøpt eller mottatt, 

eller kontanter som er lånt eller mottatt, i forbindelse 

med hver eksponering i, 

𝐸𝑗
𝑠𝑒𝑐 = nettoposisjonen (positiv eller negativ) i en gitt 

gruppe av verdipapirer j, 

𝐸𝑘
𝑓𝑥

 = nettoposisjonen (positiv eller negativ) i en annen gitt 

valuta k enn oppgjørsvalutaen i avtalen, som 

beregnet i henhold til nr. 2 bokstav b), 

 

𝐻𝑗
𝑠𝑒𝑐 = volatilitetsjusteringen som er hensiktsmessig for en 

bestemt gruppe av verdipapirer j, 

𝐻𝑘
𝑓𝑥

 = volatilitetsjusteringen for valutarisiko for valuta k. 

4. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp for gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og 

utlån av verdipapirer eller varer, eller andre kapitalmar-

kedstransaksjoner som er omfattet av hovedavtaler om 

motregning, skal institusjonene anvende E*, som beregnet i 

henhold til nr. 3, som eksponeringsverdien av eksponeringen 

mot motparten som oppstår som følge av de transaksjonene 

som er omfattet av hovedavtalen om motregning, ved 

anvendelse av artikkel 113 i henhold til standardmetoden eller 

kapittel 3 i henhold til IRB-metoden. 

5. I nr. 2 og 3 menes med «gruppe av verdipapirer» 

verdipapirer som er utstedt av samme foretak, har samme 

utstedelsesdato, samme løpetid og er omfattet av samme vilkår 

og betingelser samme realisasjonstider som er angitt i artikkel 

224 og 225, alt etter hva som er relevant.  



Nr. 13/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Artikkel 221 

Anvendelse av metoden med interne modeller i forbindelse 

med hovedavtaler om motregning 

1. Forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til 

det, kan institusjonene som et alternativ til metoden med 

volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller 

metoden med egne estimater for beregning av «fullt justert 

eksponeringsbeløp» (E*) som følger av anvendelsen av en 

godtakbar hovedavtale om motregning som omfatter gjenkjøps-

transaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, eller 

andre kapitalmarkedstransaksjoner enn derivattransaksjoner, 

benytte en metode med interne modeller som tar hensyn til 

korrelasjonsvirkninger mellom verdipapirposisjoner omfattet av 

hovedavtalen om motregning og likviditeten til vedkommende 

instrumenter. 

2. Forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til 

det, kan institusjonene også benytte egne interne modeller for 

marginlånstransaksjoner, dersom transaksjonene er dekket i 

henhold til en tosidig hovedavtale om motregning som 

oppfyller kravene i kapittel 6 avsnitt 7. 

3. En institusjon kan velge å benytte en metode med interne 

modeller uavhengig av om den har valgt standardmetoden eller 

IRB-metoden for beregning av risikovektede eksponerings-

beløp. Dersom en institusjon imidlertid ønsker å benytte en 

metode med interne modeller, skal den gjøre dette for alle 

motparter og verdipapirer, unntatt for uvesentlige porteføljer, 

der den kan benytte metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt 

av tilsynsmyndighetene eller metoden med egne estimater i 

henhold til artikkel 220. 

Institusjoner som har fått tillatelse til å benytte en intern 

risikomålingsmodell i henhold til avdeling IV kapittel 5, kan 

benytte metoden med interne modeller. Institusjoner som ikke 

har fått en slik tillatelse, kan imidlertid anmode vedkommende 

myndigheter om tillatelse til å benytte en metode med interne 

modeller ved anvendelse av denne artikkel. 

4. Vedkommende myndigheter skal gi en institusjon 

tillatelse til å benytte en metode med interne modeller bare 

dersom de er overbevist om at institusjonens system for styring 

av risiko som oppstår som følge av de transaksjonene som 

omfattes av hovedavtalen om motregning, er forsvarlig fundert 

og gjennomføres med integritet, og dersom følgende kvalitative 

standarder er oppfylt: 

a) Den interne risikoberegningsmodellen som anvendes til 

beregning av potensiell prisvolatilitet for transaksjonene, er 

godt integrert i institusjonens daglige risikostyringsprosess 

og danner grunnlag for rapportering av risikoeksponeringer 

til institusjonens øverste ledelse. 

b) Institusjonen har en risikokontrollenhet som oppfyller alle 

følgende krav: 

i) Den er uavhengig av handelsenhetene og rapporterer 

direkte til den øverste ledelsen. 

ii) Den har ansvar for å utforme og gjennomføre insti-

tusjonens risikostyringssystem. 

iii) Den utarbeider og analyserer daglige rapporter om 

risikoberegningsmodellens resultater og om egnede 

tiltak som skal treffes med hensyn til posisjonsgrenser. 

c) De daglige rapportene som utarbeides av risikokontrol-

lenheten, gjennomgås på et ledelsesnivå som har 

tilstrekkelig myndighet til å gjennomføre reduksjoner i 

posisjoner og i institusjonens samlede risikoeksponering. 

d) Institusjonen har i risikokontrollenheten et tilstrekkelig 

antall ansatte som er kvalifisert til å bruke avanserte 

modeller. 

e) Institusjonen har fastsatt framgangsmåter for å overvåke og 

sikre overholdelse av skriftlige interne retningslinjer og 

kontrolltiltak i forbindelse med den samlede anvendelsen av 

risikoberegningssystemet. 

f) Institusjonens modeller har vist seg å gi en rimelig grad av 

nøyaktighet ved risikoberegningen, noe som kan påvises ved 

ettertesting av modellenes resultater på grunnlag av 

opplysninger fra en periode på minst ett år. 

g) Institusjonen gjennomfører hyppig et omfattende 

stresstestingsprogram, og resultatene gjennomgås av den 

øverste ledelsen og gjenspeiles i de retningslinjene og 

rammene som ledelsen fastsetter. 

h) Institusjonen foretar som en del av sin regelmessige 

internrevisjon en uavhengig gjennomgåelse av sitt risiko-

beregningssystem. Gjennomgåelsen skal omfatte både 

handelsenhetenes og den uavhengige risikokontrollenhetens 

virksomhet. 

i) Institusjonen skal minst én gang i året gjennomgå sitt 

risikostyringssystem. 

j) Den interne modellen oppfyller kravene i artikkel 292 nr. 8 

og 9 og i artikkel 294. 

5. En institusjons interne risikoberegningsmodell skal 

omfatte et tilstrekkelig antall risikofaktorer til at den fanger opp 

all vesentlig prisrisiko.  
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En institusjon kan anvende empiriske korrelasjoner innenfor 

risikokategorier og på tvers av risikokategorier dersom 

institusjonens system for beregning av korrelasjoner er 

forsvarlig og gjennomføres med integritet. 

6. Institusjoner som benytter metoden med interne modeller, 

skal beregne E* etter følgende formel: 

𝐸∗ = maks{0,(∑𝐸𝑖
𝑖

−∑𝐶𝑖
𝑖

) +𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔}  

der 

Ei = eksponeringsverdien for hver enkelt eksponering i i 

henhold til den avtalen som ville ha vært gjeldende 

dersom det ikke var blitt anvendt kredittbeskyttelse, 

når institusjonene beregner risikovektede ekspo-

neringsbeløp i henhold til standardmetoden, eller når 

de beregner risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp i henhold til IRB-metoden, 

Ci = verdien av verdipapirer som er lånt, kjøpt eller mottatt, 

eller kontanter som er lånt eller mottatt, med hensyn til 

hver slik eksponering i. 

Når de beregner risikovektede eksponeringsbeløp ved hjelp av 

interne modeller, skal institusjonene anvende modellens resultat 

fra foregående bankdag. 

7. Beregningen av potensiell verdiendring omhandlet i nr. 6 

skal oppfylle alle følgende krav: 

a) Den skal foretas minst én gang om dagen. 

b) Den skal baseres på et 99-prosentil ensidig konfidensin-

tervall. 

c) Den skal baseres på en realisasjonstid som tilsvarer fem 

dager, bortsett fra for andre transaksjoner enn gjenkjøps-

transaksjoner i verdipapirer eller transaksjoner som gjelder 

innlån og utlån av verdipapirer, der en realisasjonstid som 

tilsvarer ti dager, skal anvendes. 

d) Den skal baseres på en effektiv observasjonsperiode på 

minst ett år, bortsett fra i tilfeller der en kortere observa-

sjonsperiode er berettiget som følge av en betydelig økning 

av prisvolatiliteten. 

e) Datasettet som anvendes ved beregningen, skal oppdateres 

hver tredje måned. 

Dersom en institusjon har en gjenkjøpstransaksjon, en 

transaksjon som gjelder innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, og et marginlån eller en lignende transaksjon eller 

motregningsgruppe som oppfyller kriteriene i artikkel 285  

nr. 2–4, skal den korteste eiertiden tilpasses til den margin-

risikoperioden som ville gjelde i henhold til nevnte numre, 

kombinert med artikkel 285 nr. 5. 

8. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp for gjenkjøpstransaksjoner eller innlån og 

utlån av verdipapirer eller varer, eller andre kapitalmar-

kedstransaksjoner som er omfattet av hovedavtaler om 

motregning, skal institusjonene anvende E*, som beregnet i 

henhold til nr. 6, som eksponeringsverdien av eksponeringen 

mot motparten som oppstår som følge av de transaksjonene 

som er omfattet av hovedavtalen om motregning, ved 

anvendelse av artikkel 113 i henhold til standardmetoden eller 

kapittel 3 i henhold til IRB-metoden. 

9. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Hva som utgjør en uvesentlig portefølje ved anvendelse av 

nr. 3. 

b) Kriteriene for å fastslå om en intern modell er forsvarlig og 

gjennomføres med integritet ved anvendelse av nr. 4 og  

5 samt hovedavtaler om motregning. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 222 

Enkel metode for finansielle sikkerheter 

1. Institusjonene kan anvende den enkle metoden for 

finansielle sikkerheter bare dersom de beregner risikovektede 

eksponeringsbeløp i henhold til standardmetoden. En insti-

tusjon skal ikke samtidig benytte både den enkle og den 

avanserte metoden for finansielle sikkerheter, unntatt ved 

anvendelse av artikkel 148 nr. 1 og artikkel 150 nr. 1. 

Institusjonene skal ikke anvende dette unntaket selektivt for å 

oppnå reduserte krav til ansvarlig kapital eller med sikte på 

regelverksarbitrasje. 

2. I henhold til den enkle metoden for finansielle sikkerheter 

skal institusjonene gi den godtakbare finansielle sikkerheten en 

verdi som tilsvarer dens markedsverdi som fastsatt i henhold til 

artikkel 207 nr. 4 bokstav d).  
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3. Institusjonene skal gi de delene av eksponeringsverdiene 

som er sikret med markedsverdien av godtakbar sikkerhet, den 

risikovekten som de ville gitt i henhold til kapittel 2, dersom 

den utlånende institusjonen var direkte eksponert for 

instrumentet som anvendes som sikkerhet. For dette formål skal 

eksponeringsverdien av en post utenfor balansen som er oppført 

i vedlegg I, være 100 % av verdien i stedet for eksponerings-

verdien angitt i artikkel 111 nr. 1. 

Risikovekten for den delen som det er stilt sikkerhet for, skal 

være minst 20 %, med de unntakene som er angitt i nr. 4–6. 

Institusjonene skal gi resten av eksponeringen den risikovekten 

som ville blitt gitt en ikke-sikret eksponering mot motparten i 

henhold til kapittel 2. 

4. Institusjonene skal gi en risikovekt på 0 % til den sikrede 

delen av eksponeringen som følge av gjenkjøpstransaksjoner og 

transaksjoner som gjelder innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, som oppfyller kriteriene i artikkel 227. Dersom 

motparten i transaksjonen ikke er en sentral markedsdeltaker, 

skal institusjonene gi en risikovekt på 10 %. 

5. Institusjonene skal, i den utstrekning det er stilt sikkerhet, 

gi en risikovekt på 0 % til de eksponeringsverdiene som er 

fastsatt i henhold til kapittel 6 for derivatene oppført i vedlegg 

II, som er omfattet av daglig verdsetting til markedsverdi, og 

som er sikret med kontanter eller kontantlignende instrumenter, 

dersom det ikke foreligger avvikende valuta. 

Institusjonene skal, i den utstrekning det er stilt sikkerhet, gi en 

risikovekt på 10 % til eksponeringsverdiene av slike trans-

aksjoner dersom sikkerhet er stilt med gjeldsinstrumenter 

utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker som har fått 

en risikovekt på 0 % i henhold til kapittel 2. 

6. Når det gjelder andre transaksjoner enn dem som er 

omhandlet i nr. 4 og 5, kan institusjonene gi en risikovekt på  

0 % dersom eksponeringen og sikkerheten er uttrykt i samme 

valuta og et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Sikkerheten er enten et kontantinnskudd eller et kontant-

lignende instrument. 

b) Sikkerheten er i form av gjeldsinstrumenter utstedt av 

sentralmyndigheter eller sentralbanker som er berettiget til 

en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 114, og dens 

markedsverdi er diskontert med 20 %. 

7. Ved anvendelsen av nr. 5 og 6 skal gjeldsinstrumenter 

utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker omfatte 

følgende: 

a) Gjeldsinstrumenter utstedt av regionale eller lokale 

myndigheter, der eksponeringer mot disse skal behandles 

som eksponeringer mot de sentralmyndighetene under hvis 

jurisdiksjon de er etablert i henhold til artikkel 115. 

b) Gjeldsinstrumenter utstedt av multilaterale utviklingsbanker 

som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 117  

nr. 2. 

c) Gjeldsinstrumenter utstedt av internasjonale organisasjoner 

som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 118. 

d) Gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige foretak som 

behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i 

samsvar med artikkel 116 nr. 4. 

Artikkel 223 

Avansert metode for finansielle sikkerheter 

1. Ved verdsetting av finansiell sikkerhet i henhold til den 

avanserte metoden for finansielle sikkerheter skal institusjonene 

anvende volatilitetsjusteringer på markedsverdien av sikkerhe-

ten, som angitt i artikkel 224–227, for å ta hensyn til 

prisvolatilitet. 

Dersom sikkerheten er angitt i en annen valuta enn den 

underliggende eksponeringen, skal institusjonene i tillegg til 

volatilitetsjusteringen som er tilpasset sikkerheten i henhold til 

artikkel 224–227, justere for kursvolatilitet. 

Når det gjelder OTC-derivattransaksjoner som omfattes av 

motregningsavtaler som er anerkjent av vedkommende 

myndigheter i henhold til kapittel 6, skal institusjonene foreta 

en volatilitetsjustering som gjenspeiler valutavolatiliteten ved 

avvik mellom sikkerhetens valuta og oppgjørsvalutaen. Selv i 

tilfeller der flere valutaer er benyttet i transaksjonene som 

omfattes av motregningsavtalen, skal institusjonene anvende 

bare en enkelt volatilitetsjustering. 

2. Institusjonene skal beregne den volatilitetsjusterte verdien 

av sikkerheten (CVA) på følgende måte: 

𝐶𝑉𝐴= 𝐶 ∙ (1 − 𝐻𝐶− 𝐻𝑓𝑥) 

der 

C = sikkerhetens verdi, 

HC = den egnede volatilitetsjusteringen for sikkerheten, 

beregnet i henhold til artikkel 224 og 227, 
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Hfx = den egnede volatilitetsjusteringen for avvikende 

valuta, beregnet i henhold til artikkel 224 og 227. 

Institusjonene skal anvende formelen i dette nummer ved 

beregning av den volatilitetsjusterte verdien av sikkerheten for 

alle transaksjoner, unntatt transaksjoner som er omfattet av 

anerkjente hovedavtaler om motregning, der bestemmelsene i 

artikkel 220 og 221 får anvendelse. 

3. Institusjonene skal beregne den volatilitetsjusterte verdien 

av eksponeringen (EVA) på følgende måte: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸 ∙ (1 + 𝐻𝐸)  

der 

E = eksponeringsverdien slik den ville ha blitt fastsatt i 

henhold til kapittel 2 eller 3, alt etter hva som er 

relevant, dersom det ikke var stilt sikkerhet for 

eksponeringen, 

HE = volatilitetsjusteringen som er egnet for eksponeringen 

(E), beregnet i henhold til artikkel 224 og 227. 

For transaksjoner med OTC-derivater skal institusjonene 

beregne EVA på følgende måte: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸. 

4. Ved beregning av E i nr. 3 får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a) For institusjoner som beregner risikovektede eksponerings-

beløp i henhold til standardmetoden, skal eksponerings-

verdien av en post utenfor balansen som er oppført i vedlegg 

I, være 100 % av denne postens verdi i stedet for 

eksponeringsverdien angitt i artikkel 111 nr. 1. 

b) Institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til IRB-metoden, skal beregne eksponerings-

verdien av postene angitt i artikkel 166 nr. 8–10 ved å 

anvende en konverteringsfaktor på 100 % i stedet for de 

konverteringsfaktorene eller prosentdelene som er angitt i 

nevnte numre. 

5. Ved beregningen av den fullt justerte verdien av 

eksponeringen (E*) skal institusjonene ta hensyn til både 

volatilitet og de risikoreduserende virkningene av sikkerheten 

på følgende måte: 

𝐸 ∗= maks {0,𝐸𝑉𝐴 −𝐶𝑉𝐴𝑀} 

der 

EVA = den volatilitetsjusterte verdien av eksponeringen 

som beregnet i nr. 3, 

CVAM = CVA ytterligere justert for eventuell avvikende 

løpetid i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 5. 

6. Institusjonene kan beregne volatilitetsjusteringer enten 

ved hjelp av metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av 

tilsynsmyndighetene, som omhandlet i artikkel 224, eller 

metoden med egne estimater som omhandlet i artikkel 225. 

En institusjon kan velge å benytte metoden med volatilitets-

justeringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden med 

egne estimater uavhengig av om den har valgt standardmetoden 

eller IRB-metoden for beregning av risikovektede ekspo-

neringsbeløp. 

Dersom en institusjon benytter metoden med egne estimater, 

skal den imidlertid gjøre dette for alle typer instrumenter, 

unntatt uvesentlige porteføljer, der den kan benytte metoden 

med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene. 

7. Når sikkerheten består av en rekke godtakbare poster, skal 

institusjonene beregne volatilitetsjusteringen (H) på følgende 

måte: 

𝐻 =∑𝑎𝑖
𝑖

𝐻𝑖 

der 

ai = verdien av en godtakbar post i i forhold til sikkerhetens 

samlede verdi, 

Hi = den volatilitetsjusteringen som gjelder for den 

godtakbare posten i. 

Artikkel 224 

Volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene i 

henhold til den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter 

1. I tabell 1–4 i dette nummer angis de volatilitets-

justeringene som institusjonene skal anvende i henhold til 

metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av til-

synsmyndighetene, som forutsetter en daglig verdiregulering. 
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VOLATILITETSJUSTERINGER 

Tabell 1 

Risikoklasse som 

kredittvurderingen 

av gjelds-

instrumentet er 

tilknyttet 

Gjen-

værende 

løpetid 

Volatilitetsjusteringer for 

gjeldsinstrumenter utstedt av enheter som 

beskrevet i artikkel 197 nr. 1 bokstav b) 

Volatilitetsjusteringer for 

gjeldsinstrumenter utstedt av enheter som 

beskrevet i artikkel 197 nr. 1 bokstav c) 

og d) 

Volatilitetsjusteringer for 

verdipapiriseringsposisjoner som 

oppfyller kriteriene i artikkel 197 nr. 1 

bokstav h) 

  20-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

20-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

20-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid 

(%) 

1 ≤ 1 år 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 

 >1 ≤ 5 år 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 

 > 5 år 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 22,628 16 11,313 

2-3 ≤ 1 år 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 

 >1 ≤ 5 år 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 

 > 5 år 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 33,942 24 16,970 

4 ≤ 1 år 21,213 15 10,607 (ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

 >1 ≤ 5 år 21,213 15 10,607 (ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

 > 5 år 21,213 15 10,607 (ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

(ikke 

anvend-

bar) 

Tabell 2 

Risikoklasse som 

kredittvurderingen av 

et kortsiktig 

gjeldsinstrument er 

tilknyttet 

Volatilitetsjusteringer for gjeldsinstrumenter 

utstedt av enheter som beskrevet i artikkel 197 

nr. 1 bokstav b) med kortsiktige 

kredittvurderinger 

Volatilitetsjusteringer for gjeldsinstrumenter 

utstedt av enheter som beskrevet i artikkel 197 

nr. 1 bokstav c) og d) med kortsiktige 

kredittvurderinger 

Volatilitetsjusteringer for 

verdipapiriseringsposisjoner som oppfyller 

kriteriene i artikkel 197 nr. 1 bokstav h) 

 

20-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

20-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

20-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

10-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

5-dagers 

realisa-

sjonstid (%) 

1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2,829 2 1,414 

2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 

Tabell 3 

Andre sikkerhets- eller eksponeringstyper 

 
20-dagers 

realisasjonstid (%) 

10-dagers 

realisasjonstid (%) 

5-dagers realisasjonstid 

(%) 

Egenkapitalinstrumenter og konvertible obligasjoner i 

en hovedindeks 

21,213 15 10,607 

Andre egenkapitalinstrumenter eller konvertible 

obligasjoner notert på en anerkjent børs 

35,355 25 17,678 

Kontanter 0 0 0 

Gull 21,213 15 10,607 
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Tabell 4 

Volatilitetsjusteringer for avvikende valuta 

20-dagers 

realisasjonstid (%) 

10-dagers 

realisasjonstid (%) 

5-dagers realisasjonstid 

(%) 

11,314 8 5,657 

2. Beregningen av volatilitetsjusteringer i samsvar med nr. 1 

skal oppfylle følgende vilkår: 

a) For sikrede utlånstransaksjoner skal realisasjonstiden være 

20 bankdager. 

b) For gjenkjøpstransaksjoner, unntatt i den utstrekning slike 

transaksjoner omfatter overføring av varer eller garanterte 

rettigheter knyttet til eiendomsrett til varer, og transaksjoner 

som gjelder innlån og utlån av verdipapirer, skal realisa-

sjonstiden være 5 bankdager. 

c) For andre kapitalmarkedstransaksjoner skal realisasjonstiden 

være 10 bankdager. 

Dersom en institusjon har en transaksjon eller motregnings-

gruppe som oppfyller kriteriene i artikkel 285 nr. 2–4, skal den 

korteste eiertiden tilpasses etter den marginrisikoperioden som 

ville gjelde i henhold til nevnte numre. 

3. I nr. 1 tabell 1–4 og i nr. 4–6 er risikoklassen som en 

kredittvurdering av gjeldsinstrumentet er tilknyttet, den 

risikoklassen som EBA har fastsatt for kredittvurderingen i 

henhold til kapittel 2. 

Ved fastsettelse av risikoklassen som en kredittvurdering av 

gjeldsinstrumentet er tilknyttet i henhold til første ledd, får 

artikkel 197 nr. 7 også anvendelse. 

4. For ikke-godtakbare verdipapirer eller for varer som er 

utlånt eller solgt i forbindelse med gjenkjøpstransaksjoner eller 

innlån og utlån av verdipapirer eller varer, er volatilitets-

justeringen den samme som for aksjer utenfor hovedindeksen 

notert på en anerkjent børs. 

5. For godtakbare andeler i IKI-er er volatilitetsjusteringen 

de vektede gjennomsnittlige volatilitetsjusteringene som ville 

fått anvendelse, idet det tas hensyn til transaksjonens realisa-

sjonstid i henhold til nr. 2, på de eiendelene som fondet har 

investert i. 

Dersom de eiendelene som fondet har investert i, ikke er kjent 

for institusjonen, er volatilitetsjusteringen den høyeste 

volatilitetsjusteringen som ville fått anvendelse på en eller noen 

av de eiendelene som fondet har rett til å investere i. 

6. For ikke-kredittvurderte gjeldsinstrumenter som er utstedt 

av institusjoner, og som oppfyller godkjenningskriteriene i 

artikkel 197 nr. 4, skal volatilitetsjusteringene være de samme 

som for verdipapirer utstedt av institusjoner eller foretak med 

en ekstern kredittvurdering tilknyttet risikoklasse 2 eller 3. 

Artikkel 225 

Egne estimater av volatilitetsjusteringer i henhold til den 

avanserte metoden for finansielle sikkerheter 

1. Vedkommende myndigheter skal tillate at institusjoner 

som oppfyller kravene i nr. 2 og 3, kan anvende egne volatili-

tetsestimater for å beregne de volatilitetsjusteringene som skal 

anvendes på sikkerheter og eksponeringer. Institusjoner som 

har fått tillatelse til å anvende egne volatilitetsestimater, skal 

ikke gå tilbake til å benytte andre metoder, med mindre de kan 

vise at det er gode grunner for dette, og etter godkjenning fra 

vedkommende myndigheter. 

For gjeldsinstrumenter som har en kredittvurdering fra en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon som tilsvarer lav til 

moderat risiko («investment grade») eller bedre, kan insti-

tusjonene beregne et volatilitetsestimat for hver kategori av 

verdipapirer. 

For gjeldsinstrumenter som har en kredittvurdering fra en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon som er dårligere enn lav til 

moderat risiko, samt for andre godtakbare sikkerheter, skal 

volatilitetsjusteringene beregnes for hver enkelt post. 

Institusjoner som benytter metoden med egne estimater, skal 

estimere volatilitet for sikkerheten eller avvikende valuta uten å 

ta hensyn til eventuelle korrelasjoner mellom den usikrede 

eksponeringen, sikkerheten eller valutakursene. 

Ved fastsettelsen av relevante kategorier skal institusjoner ta 

hensyn til typen av utsteder av verdipapiret, den eksterne 

kredittvurderingen av verdipapirene, deres gjenværende løpetid 

og modifiserte durasjon. Volatilitetsestimater skal være 

representative for verdipapirene som institusjonen har tatt med i 

de respektive kategoriene. 

2. Beregningen av volatilitetsjusteringene skal oppfylle alle 

følgende kriterier: 

a) Institusjonene skal legge et 99-prosentil ensidig konfidensin-

tervall til grunn for beregningen.  
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b) Institusjonene skal legge følgende realisasjonstider til grunn 

for beregningen: 

i) 20 bankdager for sikrede utlånstransaksjoner. 

ii) 5 bankdager for gjenkjøpstransaksjoner, unntatt i den 

utstrekning slike transaksjoner omfatter overføring av 

varer eller garanterte rettigheter knyttet til eiendomsrett 

til varer, og transaksjoner som gjelder innlån og utlån av 

verdipapirer. 

iii) 10 bankdager for andre kapitalmarkedstransaksjoner. 

c) Institusjonene kan bruke tall for volatilitetsjusteringen som 

beregnes i samsvar med kortere eller lengre realisasjons-

tider, og som økes eller minskes i forhold til realisasjons-

tiden omhandlet i bokstav b) for vedkommende type 

transaksjon, og anvende formelen for «kvadratroten av tid»: 

𝐻𝑀 = 𝐻𝑁 ∙ √
𝑇𝑀
𝑇𝑁

 

der 

TM = den relevante realisasjonstiden, 

HM = volatilitetsjusteringen basert på realisasjonstiden 

TM, 

HN = volatilitetsjusteringen basert på realisasjonstiden 

TN. 

d) Institusjonene skal ta hensyn til den manglende likviditeten 

til eiendeler av lavere kvalitet. De skal justere realisasjons-

tiden opp i tilfeller der det er tvil om sikkerhetens likviditet. 

De skal også identifisere hvor historiske data kan føre til 

undervurdering av potensiell volatilitet. Slike tilfeller skal 

håndteres ved hjelp av et stresscenario. 

e) Den historiske observasjonsperioden som institusjonene 

anvender for beregning av volatilitetsjusteringer, skal være 

minst ett år. For institusjoner som anvender en 

vektingsmetode eller andre metoder for den historiske 

observasjonsperioden, skal den effektive observasjons-

perioden være minst ett år. Vedkommende myndigheter kan 

også kreve at en institusjon beregner sine volatilitets-

justeringer ved hjelp av en kortere observasjonsperiode, 

dersom dette etter vedkommende myndigheters oppfatning 

er begrunnet i en betydelig økning i prisvolatiliteten. 

f) Institusjonene skal ajourføre sine datasett og beregne 

volatilitetsjusteringer minst én gang hver tredje måned. De 

skal også vurdere dem på nytt når markedsprisene er 

gjenstand for vesentlige endringer. 

3. Estimeringen av volatilitetsjusteringer skal oppfylle alle 

følgende kvalitative kriterier: 

a) Institusjonen skal benytte volatilitetsestimatene i sin daglige 

risikostyring, herunder i tilknytning til institusjonens interne 

eksponeringsgrenser. 

b) Dersom realisasjonstiden som anvendes av en institusjon i 

den daglige risikostyringen, er lengre enn perioden fastsatt i 

dette avsnitt for vedkommende type transaksjon, skal denne 

institusjonen øke sine volatilitetsjusteringer i samsvar med 

formelen for «kvadratroten av tid» i nr. 2 bokstav c). 

c) En institusjon skal ha innført framgangsmåter for å overvåke 

og sikre overholdelsen av et dokumentert sett av retnings-

linjer og kontroller for driften av systemet for estimering av 

volatilitetsjusteringer og for integrering av slike estimeringer 

i risikostyringen. 

d) En uavhengig gjennomgåelse av institusjonens system for 

estimering av volatilitetsjusteringer skal foretas regelmessig 

innenfor institusjonens internrevisjon. En gjennomgåelse av 

det samlede systemet for estimering av volatilitetsjusteringer 

og for integrering av disse justeringene i institusjonens 

risikostyring skal foretas minst én gang i året. Gjennom-

gåelsen skal minst omfatte følgende: 

i) Integrering av estimerte volatilitetsjusteringer i den 

daglige risikostyringen. 

ii) Validering av eventuelle vesentlige endringer i fram-

gangsmåten for estimering av volatilitetsjusteringer. 

iii) Kontroll av om de datakildene som anvendes i systemet 

for estimering av volatilitetsjusteringer, er konsekvente, 

aktuelle og pålitelige samt om disse kildene er 

uavhengige. 

iv) Nøyaktighet og egnethet når det gjelder antakelsene om 

volatilitet.  
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Artikkel 226 

Økning av volatilitetsjusteringer i henhold til den avanserte 

metoden for finansielle sikkerheter 

I artikkel 224 angis de volatilitetsjusteringene som en 

institusjon skal anvende dersom det skjer en daglig verdiregule-

ring. Tilsvarende skal en institusjon som benytter sine egne 

estimater for volatilitetsjusteringene i samsvar med artikkel 

225, i første omgang beregne disse på grunnlag av daglig 

verdiregulering. Dersom verdireguleringen ikke skjer så ofte 

som hver dag, skal institusjonene anvende større volatilitets-

justeringer. Institusjonene skal beregne disse ved å øke den 

daglige verdireguleringen av volatilitetsjusteringer ved hjelp av 

følgende formel for «kvadratroten av tid»: 

H = HM ∙ √
NR + (TM− 1)

TM
 

der 

H = den volatilitetsjusteringen som skal anvendes, 

HM = volatilitetsjusteringen når det skjer en daglig 

verdiregulering, 

NR = det faktiske antallet bankdager mellom verdiregule-

ringene, 

TM = realisasjonstiden for vedkommende type transaksjon. 

Artikkel 227 

Vilkår for anvendelse av en volatilitetsjustering på 0 % i 

henhold til den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter 

1. I tilknytning til gjenkjøpstransaksjoner og innlån og utlån 

av verdipapirer, dersom en institusjon benytter metoden med 

volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene i henhold 

til artikkel 224 eller metoden med egne estimater i henhold til 

artikkel 225, og dersom vilkårene i nr. 2 bokstav a)–h) er 

oppfylt, kan institusjonen, i stedet for å anvende de 

volatilitetsjusteringene som ble beregnet i henhold t il nr. 224–

226, anvende en volatilitetsjustering på 0 %. Institusjoner som 

benytter metoden med interne modeller omhandlet i artikkel 

221, skal ikke anvende behandlingen i denne artikkel. 

2. Institusjonene kan anvende en volatilitetsjustering på 0 % 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Både eksponeringen og sikkerheten er kontanter eller 

gjeldsinstrumenter utstedt av sentralmyndigheter eller 

sentralbanker i henhold til artikkel 197 nr. 1 bokstav b) og 

berettiget til en risikovekt på 0 % i henhold til kapittel 2. 

b) Både eksponeringen og sikkerheten er angitt i samme valuta. 

c) Transaksjonens løpetid er høyst én dag eller både ekspo-

neringen og sikkerheten er omfattet av daglig verdsetting til 

markedsverdi eller daglig marginjustering. 

d) Tiden mellom den seneste verdsettingen til markedsverdi før 

en motpart unnlater å beregne marginer, og realisasjonen av 

sikkerheten, er høyst fire bankdager. 

e) Transaksjonen skal gjøres opp gjennom et velprøvd 

oppgjørssystem for vedkommende type transaksjon. 

f) Dokumentasjonen som gjelder avtalen eller transaksjonen, er 

standard markedsdokumentasjon for gjenkjøpstransaksjoner 

eller transaksjoner som gjelder innlån og utlån av 

verdipapirer, i vedkommende verdipapirer. 

g) Transaksjonen er omfattet av dokumentasjon som angir at 

dersom motparten unnlater å oppfylle en forpliktelse til å 

levere kontanter eller verdipapirer eller til å levere marginer, 

eller på annen måte misligholder, kan transaksjonen 

umiddelbart avsluttes. 

h) Motparten blir av vedkommende myndigheter ansett som en 

sentral markedsdeltaker. 

3. De sentrale markedsdeltakerne som er omhandlet i nr. 2 

bokstav h), skal omfatte følgende enheter: 

a) Enhetene omhandlet i artikkel 197 nr. 1 bokstav b) der 

eksponeringer mot disse er gitt en risikovekt på 0 % i 

henhold til kapittel 2. 

b) Institusjoner. 

c) Andre finansforetak i henhold til artikkel 13 nr. 25 bokstav 

b) og d) i direktiv 2009/138/EF der eksponeringer mot disse 

er gitt en risikovekt på 20 % i henhold til standardmetoden, 

eller som, når det gjelder institusjoner som beregner 

risikovektede eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp i 

henhold til IRB-metoden, ikke har en kredittvurdering 

foretatt av en anerkjent ekstern kredittvurderingsinstitusjon, 

og som vurderes internt av institusjonen. 

d) Regulerte IKI-er som er omfattet av krav til kapital eller 

gjeldsgrad. 

e) Regulerte pensjonskasser. 

f) Anerkjente clearingorganisasjoner.  
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Artikkel 228 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp i henhold til den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter 

1. Etter standardmetoden skal institusjonene anvende E* 

beregnet i henhold til artikkel 223 nr. 5 som eksponerings-

verdien ved anvendelsen av artikkel 113. Når det gjelder poster 

utenfor balansen oppført i vedlegg I, skal institusjonene 

anvende prosentdelene angitt i artikkel 111 nr. 1 på verdien E* 

for å komme fram til eksponeringsverdien. 

2. Etter IRB-metoden skal institusjonene anvende den 

effektive LGD-verdien (LGD*) som LGD ved anvendelsen av 

kapittel 3. Institusjonene skal beregne LGD* på følgende måte: 

𝐿𝐺𝐷∗ = 𝐿𝐺𝐷 ∙
𝐸 ∗

𝐸
 

der 

LGD = den LGD-verdien som ville fått anvendelse på 

eksponeringen i henhold til kapittel 3 dersom 

eksponeringen ikke hadde vært sikret, 

E = eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 223  

nr. 3, 

E* = den fullt justerte eksponeringsverdien i samsvar 

med artikkel 223 nr. 5. 

Artikkel 229 

Verdsettingsprinsipper for andre godtakbare sikkerheter i 

henhold til IRB-metoden 

1. Når det gjelder sikkerhet i fast eiendom, skal sikkerheten 

være verdsatt av en uavhengig takstmann til markedsverdi eller 

til en lavere verdi. Institusjonene skal kreve at den uavhengige 

takstmannen dokumenterer markedsverdien på en gjennom-

siktig og tydelig måte. 

I de medlemsstatene som har fastsatt strenge kriterier for 

vurdering av pantelånsverdier ved lov eller forskrift, kan 

eiendommen i stedet verdsettes av en uavhengig takstmann til 

pantelånsverdien eller til en lavere verdi. Institusjonene skal 

kreve at den uavhengige takstmannen ved vurderingen av 

pantelånsverdien ikke skal ta hensyn til spekulative elementer 

og skal dokumentere nevnte verdi på en gjennomsiktig og 

tydelig måte. 

Verdien av sikkerheten skal være markedsverdien eller 

pantelånsverdien, eventuelt redusert for å gjenspeile resultatene 

av overvåkingen som kreves i henhold til artikkel 208 nr. 3, og 

for å ta hensyn til eventuelle foranstående krav på eiendommen. 

2. Verdien av fordringer skal være det utestående beløpet. 

3. Institusjonene skal vurdere annen fysisk sikkerhet enn fast 

eiendom til markedsverdi. Ved anvendelsen av denne artikkel 

er markedsverdien det estimerte beløpet som eiendommen på 

tidspunktet for verdsettingen vil kunne selges for til en villig 

kjøper av en villig selger i en transaksjon på armlengdes 

avstand. 

Artikkel 230 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp for andre godtakbare sikkerheter i henhold til 

IRB-metoden 

1. Institusjonene skal anvende LGD* beregnet i samsvar 

med dette nummer og nr. 2 som LGD-verdi ved anvendelse av 

kapittel 3. 

Dersom forholdet mellom verdien av sikkerheten (C) og 

eksponeringsverdien (E) er lavere enn det laveste påkrevde 

nivået for sikkerhet for eksponeringen (C*), slik det er fastsatt i 

tabell 5, skal LGD* være den LGD-verdien som er fastsatt i 

kapittel 3 for usikrede eksponeringer mot motparten. For dette 

formål skal institusjonene beregne eksponeringsverdien av 

postene oppført i artikkel 166 nr. 8–10 med en konverte-

ringsfaktor eller prosentdel på 100 % i stedet for de konverte-

ringsfaktorene eller prosentdelene som er angitt i nevnte numre. 

Dersom forholdet mellom verdien av sikkerheten og ekspo-

neringsverdien overstiger et andre, høyere terskelnivå lik C**, 

slik det er fastsatt i tabell 5, skal LGD* være den LGD-verdien 

som er fastsatt i tabell 5. 

Dersom det påkrevde nivået for sikkerhet C** ikke er oppnådd 

med hensyn til eksponeringen som helhet, skal institusjonene 

anse eksponeringen som to eksponeringer – en som det 

påkrevde nivået for sikkerhet C** er oppnådd for, og en som 

tilsvarer restdelen. 

2. De verdiene for LGD* som skal anvendes, og påkrevde 

nivåer for sikkerhet for de sikrede delene av eksponeringene er 

angitt i tabell 5 i dette nummer. 

Tabell 5 

Minsteverdier for LGD for sikrede deler av eksponeringer 

 

LGD* 

for 

ekspo-

neringer 

med best 

prioritet  

LGD* 

for 

etterstilte 

ekspo-

neringer 

Laveste 

påkrevde 

nivå for 

sikkerhet 

for 

ekspo-

neringen 

(C*) 

Laveste 

påkrevde 

nivå for 

sikkerhet 

for ekspo-

neringen 

(C**) 

Fordringer 35 % 65 % 0 % 125 % 

Boligeiendom/ 

næringseiendom 

35 % 65 % 30 % 140 % 

Annen sikkerhet 40 % 70 % 30 % 140 % 
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3. Som et alternativ til behandlingen i nr. 1 og 2, og med 

forbehold for artikkel 124 nr. 2 kan institusjonene gi en 

risikovekt på 50 % til den delen av eksponeringen som, 

innenfor grensene fastsatt i henholdsvis artikkel 125 nr. 2 

bokstav d) og artikkel 126 nr. 2 bokstav d), er fullt ut sikret 

med pant i boligeiendom eller næringseiendom på en 

medlemsstats territorium, dersom alle vilkårene i artikkel 199 

nr. 3 eller 4 er oppfylt. 

Artikkel 231 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp for blandet sikkerhetsmasse 

1. En institusjon skal beregne verdien av LGD* som skal 

anvendes som LGD i henhold til kapittel 3, i samsvar med nr. 2 

og 3 dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen benytter IRB-metoden til å beregne risiko-

vektede eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp. 

b) Eksponeringen er sikret med både finansiell sikkerhet og 

andre godtakbare sikkerheter. 

2. Institusjonene skal ha plikt til å dele opp eksponeringens 

volatilitetsjusterte verdi, dvs. eksponeringsverdien etter den 

volatilitetsjusteringen som er angitt i artikkel 223 nr. 5, i ulike 

deler for å komme fram til en del som dekkes av en godtakbar 

finansiell sikkerhet, en del som dekkes av fordringer, en del 

som dekkes av sikkerhet i næringseiendom eller boligeiendom, 

en del som dekkes av andre godtakbare sikkerheter, samt en 

usikret del, alt etter hva som er relevant. 

3. Institusjonene skal beregne LGD* for hver del av ekspo-

neringen som fastsettes i henhold til nr. 2, separat i samsvar 

med de relevante bestemmelsene i dette kapittel. 

Artikkel 232 

Annen finansiert kredittbeskyttelse 

1. Dersom vilkårene i artikkel 212 nr. 1 er oppfylt, kan et 

innskudd hos en tredjepartsinstitusjon behandles som en garanti 

stilt av tredjepartsinstitusjonen. 

2. Dersom vilkårene i artikkel 212 nr. 2 er oppfylt, skal 

institusjonene behandle den delen av eksponeringen som har 

sikkerhet i gjeldende tilbakekjøpsverdi av livsforsikringspoliser 

som er pantsatt hos den utlånende institusjonen, på følgende 

måte: 

a) Dersom eksponeringen er omfattet av standardmetoden, skal 

den risikovektes ved hjelp av risikovektene angitt i nr. 3. 

b) Dersom eksponeringen er omfattet av IRB-metoden, men 

ikke av institusjonens egne LGD-estimater, skal den gis en 

LGD-verdi på 40 %. 

Ved eventuell avvikende valuta skal institusjonene redusere 

gjeldende tilbakekjøpsverdi i samsvar med artikkel 233 nr. 3, 

og verdien av kredittbeskyttelsen er den gjeldende tilbake-

kjøpsverdien av livsforsikringspolisen. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 bokstav a) skal institusjonene 

tildele følgende risikovekter på grunnlag av den risikovekten 

som tildeles en usikret eksponering med best prioritet mot det 

foretaket som yter livsforsikringen: 

a) En risikovekt på 20 % dersom den usikrede eksponeringen 

med best prioritet mot foretaket som yter livsforsikringen, 

tildeles en risikovekt på 20 %. 

b) En risikovekt på 35 % dersom den usikrede eksponeringen 

med best prioritet mot foretaket som yter livsforsikringen, 

tildeles en risikovekt på 50 %. 

c) En risikovekt på 70 % dersom den usikrede eksponeringen 

med best prioritet mot foretaket som yter livsforsikringen, 

tildeles en risikovekt på 100 %. 

d) En risikovekt på 150 % dersom den usikrede eksponeringen 

med best prioritet mot foretaket som yter livsforsikringen, 

tildeles en risikovekt på 150 %. 

4. Institusjonene kan behandle instrumenter som gjenkjøpes 

på anmodning, og som er godtakbare i henhold til artikkel 200 

bokstav c), som en garanti stilt av den utstedende institusjonen. 

Den godtakbare kredittbeskyttelsen skal ha følgende verdi: 

a) Dersom instrumentet skal gjenkjøpes til pålydende verdi, 

skal verdien av beskyttelsen være dette beløpet. 

b) Dersom instrumentet skal gjenkjøpes til markedspris, skal 

verdien av beskyttelsen være verdien av instrumentet 

verdsatt på samme måte som gjeldsinstrumentene som 

oppfyller vilkårene i artikkel 197 nr. 4. 

Un derav sn it t  2  

Ik k e - f i n a n s i e rt  k re di t tbe s k y t te l s e  

Artikkel 233 

Verdsetting 

1. Ved beregning av virkningene av ikke-finansiert kreditt-

beskyttelse i samsvar med dette underavsnitt, skal verdien av 

ikke-finansiert kredittbeskyttelse (G) være det beløpet som 

yteren av beskyttelse har påtatt seg å betale ved låntakerens 

mislighold eller manglende betaling, eller når andre nærmere 

angitte kreditthendelser inntreffer.  
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2. Ved kredittderivater som ikke som kreditthendelse 

omfatter en omstrukturering av den underliggende forpliktelsen 

som innebærer ettergivelse eller utsettelse av tilbakebetaling av 

hovedstolen, renter eller avgifter som fører til en kreditt -

apshendelse, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a) Når det beløpet som yteren av beskyttelse har påtatt seg å 

betale, ikke er høyere enn eksponeringsverdien, skal insti-

tusjonene redusere verdien av kredittbeskyttelsen beregnet i 

henhold til nr. 1 med 40 %. 

b) Når det beløpet som yteren av beskyttelse har påtatt seg å 

betale, er høyere enn eksponeringsverdien, skal verdien av 

kredittbeskyttelsen ikke være høyere enn 60 % av 

eksponeringsverdien. 

3. Når ikke-finansiert kredittbeskyttelse er uttrykt i en annen 

valuta enn eksponeringen, skal institusjonene redusere verdien 

av kredittbeskyttelsen ved å anvende en volatilitetsjustering på 

følgende måte: 

𝐺 ∗ = 𝐺 ∙ (1 −𝐻𝑓𝑥 ) 

der 

G* = beløpet for kredittbeskyttelsen justert for valutarisiko, 

G = det nominelle beløpet for kredittbeskyttelsen, 

Hfx = volatilitetsjusteringen for enhver avvikende valuta 

mellom kredittbeskyttelsen og den underliggende 

forpliktelsen fastsatt i samsvar med nr. 4. 

Når det ikke foreligger avvikende valuta, er Hfx lik null. 

4. Institusjonene skal legge en realisasjonstid som tilsvarer 

10 bankdager til grunn for volatilitetsjusteringer som skal 

anvendes ved avvikende valuta, forutsatt at verdiregulering 

skjer daglig, og kan beregne dem etter metoden med volatili-

tetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden 

med egne estimater som beskrevet i henholdsvis artikkel 224 og 

225. Institusjonene skal øke volatilitetsjusteringene i samsvar 

med artikkel 226. 

Artikkel 234 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp ved delvis beskyttelse og oppdeling i transjer 

Når en institusjon overfører en del av risikoen for et lån i en 

eller flere transjer, får reglene i kapittel 5 anvendelse. Insti-

tusjonene kan anse terskelverdier for betaling for hvilke ingen 

betaling skal gjøres i tilfelle av tap, for å tilsvare beholdte 

førstetapsposisjoner og å føre til en risikooverføring i transjer. 

Artikkel 235 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til 

standardmetoden 

1. Ved anvendelsen av artikkel 133 nr. 3 skal institusjonene 

beregne risikovektede eksponeringsbeløp etter følgende formel: 

maks {0,𝐸 − 𝐺𝐴} ∙ 𝑟 + 𝐺𝐴 ∙ 𝑔 

der 

E = eksponeringsverdien i henhold til artikkel 111. For 

dette formål skal eksponeringsverdien for en post 

utenfor balansen som er oppført i vedlegg I, være 

100 % av postens verdi i stedet for eksponerings-

verdien angitt i artikkel 111 nr. 1, 

GA = beløpet for kredittrisikobeskyttelsen beregnet i 

henhold til artikkel 233 nr. 3 (G*) og ytterligere 

justert for eventuell avvikende løpetid som fastsatt i 

avsnitt 5, 

r = risikovekten for eksponeringer mot skyldneren som 

angitt i kapittel 2, 

g = risikovekten for eksponeringer mot yteren av 

beskyttelse som angitt i kapittel 2. 

2. Når det beskyttede beløpet (GA) er mindre enn ekspo-

neringsverdien (E), kan institusjonene anvende formelen angitt 

i nr. 1 bare dersom de beskyttede og ubeskyttede delene av 

eksponeringen har lik prioritet. 

3. Institusjonene kan utvide behandlingen i henhold til 

artikkel 114 nr. 4 og 7 til eksponeringer eller deler av ekspo-

neringer som garanteres av sentralmyndigheter eller 

sentralbanker, dersom garantien er angitt i låntakerens 

nasjonale valuta og eksponeringen er finansiert i denne 

valutaen. 

Artikkel 236 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp og forventet 

tapt beløp i henhold til IRB-metoden 

1. For den dekkede delen av eksponeringsverdien (E), basert 

på den justerte verdien av kredittbeskyttelsen GA, kan PD-

verdien i henhold til kapittel 3 avsnitt 4 være PD-verdien til 

yteren av beskyttelse, eller en PD-verdi mellom PD-verdien til 

låntakeren og PD-verdien til garantisten dersom det ikke anses 

å være nødvendig med full utskifting. I tilfelle av etterstilte 

eksponeringer og ikke-etterstilt ikke-finansiert beskyttelse kan 

den LGD-verdien som skal anvendes av institusjonene i 

henhold til kapittel 3 avsnitt 4, være den som er tilknyttet ikke-

etterstilte fordringer.  
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2. For en eventuell udekket del av eksponeringsverdien (E) 

skal PD-verdien være låntakerens PD-verdi, og LGD-verdien 

skal være LGD-verdien for den underliggende eksponeringen. 

3. Ved anvendelsen av denne artikkel er GA verdien av G* 

beregnet i henhold til artikkel 233 nr. 3, ytterligere justert for 

eventuell avvikende løpetid som fastsatt i avsnitt 5. E er 

eksponeringsverdi i henhold til kapittel 3 avsnitt 5. For dette 

formål skal institusjonene beregne eksponeringsverdien av 

postene oppført i artikkel 166 nr. 8–10 med en konverte-

ringsfaktor eller prosentdel på 100 % i stedet for de 

konverteringsfaktorene eller prosentdelene som er angitt i 

nevnte numre. 

Avsnit t  5  

Avvi ke nde  l øpe ti d 

Artikkel 237 

Avvikende løpetid 

1. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

foreligger avvikende løpetid når kredittbeskyttelsens 

gjenværende løpetid er kortere enn den beskyttede ekspo-

neringens gjenværende løpetid. Dersom beskyttelsen har 

mindre enn tre måneders gjenværende løpetid, og beskyttelsens 

løpetid er kortere enn løpetiden for den underliggende ekspo-

neringen, skal den ikke anses som godtakbar kredittbeskyttelse. 

2. Når det foreligger avvikende løpetid, skal kreditt-

beskyttelsen ikke anses som godtakbar dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Den opprinnelige løpetiden for beskyttelsen er kortere enn 

ett år. 

b) Eksponeringen er en kortsiktig eksponering som ifølge 

vedkommende myndigheter er omfattet av en nedre grense 

på én dag, i stedet for en nedre grense på ett år, med hensyn 

til løpetiden (M) i henhold til artikkel 162 nr. 3. 

Artikkel 238 

Kredittbeskyttelsens løpetid 

1. Innenfor en høyeste grense på fem år skal den effektive 

løpetiden for det underliggende instrumentet være den lengst 

mulige gjenværende tiden før skyldneren etter planen skal 

oppfylle sine forpliktelser. Med forbehold for nr. 2 skal 

kredittbeskyttelsens løpetid være tiden fram til det tidligste 

tidspunktet da beskyttelsen kan utløpe eller sies opp. 

2. Når selgeren av beskyttelse har mulighet til å si opp 

beskyttelsen, skal institusjonene anse beskyttelsens løpetid for å 

være tiden fram til det tidligste tidspunktet da denne muligheten 

kan benyttes. Når kjøperen av beskyttelse har mulighet til å si 

opp beskyttelsen, og vilkårene i avtalen som ligger til grunn for 

beskyttelsen, omfatter positive incentiver for å få institusjonen 

til å si opp transaksjonen før avtalens utløpsdato, skal insti-

tusjonen anse beskyttelsens løpetid for å være tiden fram til det 

tidligste tidspunktet da denne muligheten kan benyttes; i 

motsatt fall kan institusjonen anse at et slikt alternativ ikke 

påvirker beskyttelsens løpetid. 

3. Når det ikke er noe som hindrer et kredittderivat i å 

forfalle før utløpet av en betalingsutsettelse som er nødvendig 

for mislighold av den underliggende forpliktelsen som følge av 

manglende betaling, skal institusjonene redusere beskyttelsens 

løpetid med betalingsutsettelsens lengde. 

Artikkel 239 

Verdsetting av beskyttelse 

1. Ved transaksjoner som er omfattet av finansiert kreditt -

beskyttelse i henhold til den enkle metoden for finansielle 

sikkerheter, anses sikkerhet ikke som godtakbar finansiert 

kredittbeskyttelse dersom det foreligger avvikende løpetid 

mellom eksponeringen og kredittbeskyttelsen. 

2. Ved transaksjoner som er omfattet av finansiert kreditt -

beskyttelse i henhold til den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter, skal institusjonene sikre at kredittbeskyttelsens og 

eksponeringens løpetid gjenspeiles i den justerte verdien av 

sikkerheten, etter følgende formel: 

𝐶𝑉𝐴𝑀= 𝐶𝑉𝐴 ∙
𝑡 − 𝑡∗

𝑇 − 𝑡∗
 

der 

CVA = det laveste beløpet av den volatilitetsjusterte verdien 

av sikkerheten som angitt i artikkel 223 nr. 2, og 

eksponeringsbeløpet, 

t = den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til 

forfallstidspunktet for kredittbeskyttelsen, beregnet i 

samsvar med artikkel 238, og verdien av T, 

T = den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til 

forfallstidspunktet for eksponeringen, beregnet i 

samsvar med artikkel 238, og fem år, 

t* = 0,25. 

Institusjonene skal anvende CVAM som CVA ytterligere justert 

for avvikende løpetid i formelen for beregning av den fullt 

justerte verdien av eksponeringen (E*) i henhold til artikkel 223 

nr. 5.  
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3. Ved transaksjoner som er omfattet av ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse, skal institusjonene sikre at kredittbeskyttel-

sens og eksponeringens løpetid gjenspeiles i den justerte 

verdien av kredittbeskyttelsen, etter følgende formel: 

𝐺𝐴 = 𝐺
∗ ∙
𝑡 − 𝑡∗

𝑇 − 𝑡∗
 

der 

GA = G* justert for eventuell avvikende løpetid, 

G* = beskyttelsesbeløpet justert for eventuell avvikende 

valuta, 

t = den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til 

forfallstidspunktet for kredittbeskyttelsen, beregnet i 

samsvar med artikkel 238, og verdien av T, 

T = den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til 

forfallstidspunktet for eksponeringen, beregnet i 

samsvar med artikkel 238, og fem år, 

t* = 0,25. 

Institusjonene skal anvende GA som verdien av beskyttelsen i 

henhold til artikkel 233–236. 

Avsnit t  6  

Kre di ttri s i kore duksjonste kni kke r for 

kurvprodukte r 

Artikkel 240 

Kredittderivater der kredittbeskyttelsen utløses og 

opphører etter første utløsende kreditthendelse  

Når en institusjon oppnår kredittbeskyttelse for et antall ekspo-

neringer på det vilkåret at det første misligholdet blant 

eksponeringene skal utløse betaling, og at denne kreditt-

hendelsen skal føre til opphør av kontrakten, kan institusjonen 

endre beregningen av det risikovektede eksponeringsbeløpet og 

eventuelt forventet tapt beløp for den eksponeringen som i 

mangel av kredittbeskyttelse ville ha gitt det laveste risiko-

vektede eksponeringsbeløpet i henhold til dette kapittel: 

a) For institusjoner som benytter standardmetoden, skal den 

risikovektede eksponeringsverdien være den som beregnes i 

henhold til standardmetoden. 

b) For institusjoner som benytter IRB-metoden, skal det 

risikovektede eksponeringsbeløpet være summen av det 

risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i henhold til 

IRB-metoden og 12,5 ganger forventet tapt beløp. 

Behandlingen i denne artikkel skal anvendes bare når verdien 

av eksponeringen er mindre enn eller lik verdien av kreditt-

beskyttelsen. 

Artikkel 241 

Kredittderivater der kredittbeskyttelsen utløses etter n-te 

kreditthendelse 

Når det n-te misligholdet blant eksponeringene utløser betaling 

i henhold til kredittbeskyttelsen, kan institusjonen som kjøper 

beskyttelsen, anerkjenne beskyttelsen for beregning av risiko-

vektede eksponeringsbeløp og eventuelt for forventet tapt beløp 

bare dersom det er oppnådd beskyttelse for mislighold 1 til n-1, 

eller dersom n-1-mislighold allerede er skjedd. I slike tilfeller 

kan institusjonen endre beregningen av det risikovektede ekspo-

neringsbeløpet og eventuelt forventet tapt beløp for den 

eksponeringen som i mangel av kredittbeskyttelse ville ha gitt 

det n-te laveste risikovektede eksponeringsbeløpet i samsvar 

med dette kapittel. Institusjonene skal beregne det n-te laveste 

beløpet som angitt i artikkel 240 bokstav a) og b). 

Behandlingen i denne artikkel skal anvendes bare når verdien 

av eksponeringen er mindre enn eller lik verdien av kreditt -

beskyttelsen. 

Alle eksponeringer i kurven skal oppfylle kravene i artikkel 204 

nr. 2 og artikkel 216 nr. 1 bokstav d). 

KAPITTEL 5 

Verdi papi ri se ri ng  

Avsnit t  1  

De fi ni s jone r  

Artikkel 242 

Definisjoner 

I dette kapittel menes med 

 1) «overskytende margin» innkrevde finansieringsutgifter og 

andre gebyrinntekter fra verdipapiriserte eksponeringer 

etter kostnader og utgifter, 

 2) «ryddekjøpsopsjon» en kontraktsmessig mulighet for den 

initiativtakende institusjonen til å kjøpe tilbake eller 

oppheve verdipapiriseringsposisjonene før alle de under-

liggende eksponeringene er tilbakebetalt, når beløpet for 

utestående eksponeringer faller under et nærmere fastsatt 

nivå, 

 3) «likviditetsfasilitet» den verdipapiriseringsposisjonen som 

oppstår som følge av en kontraktsfestet avtale om å yte 

finansiering for å sikre at kontantstrømmene når 

investorene til rett tid, 

 4) «KIRB» 8 % av de risikovektede eksponeringsbeløpene 

som ville ha blitt beregnet i henhold til kapittel 3 med 

hensyn til de verdipapiriserte eksponeringene, dersom de 

ikke var blitt verdipapirisert, pluss forventet tapt beløp 

tilknyttet disse eksponeringene beregnet i henhold til 

nevnte kapittel,  
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 5) «ekstern kredittvurderingsmetode» metoden for å beregne 

risikovektede eksponeringsbeløp for verdipapiriserings-

posisjoner i samsvar med artikkel 261, 

 6) «formelbasert tilsynsmetode» metoden for å beregne 

risikovektede eksponeringsbeløp for verdipapiriserings-

posisjoner i samsvar med artikkel 262, 

 7) «ikke-kredittvurdert posisjon» en verdipapiriserings-

posisjon som ikke har noen kvalifisert kredittvurdering fra 

en ekstern kredittvurderingsinstitusjon som omhandlet i 

avsnitt 4, 

 8) «kredittvurdert posisjon» en verdipapiriseringsposisjon 

som har en kvalifisert kredittvurdering fra en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon som omhandlet i avsnitt 4, 

 9) «program for sertifikater med sikkerhet i eiendeler» eller 

«ABCP-program» et verdipapiriseringsprogram der de 

utstedte verdipapirene i hovedsak har form av sertifikater 

med en opprinnelig løpetid på høyst ett år, 

10) «tradisjonell verdipapirisering» en verdipapirisering som 

innebærer økonomisk overføring av eksponeringene som 

verdipapiriseres. Dette skal skje ved overføring av 

eierskapet til de verdipapiriserte eksponeringene fra den 

initiativtakende institusjonen til et spesialforetak for 

verdipapirisering eller ved indirekte deltaking. De utstedte 

verdipapirene utgjør ikke noen betalingsforpliktelse for 

den initiativtakende institusjonen, 

11) «syntetisk verdipapirisering» en verdipapirisering der 

overføringen av risiko oppnås ved at det anvendes kreditt-

derivater eller garantier, og der eksponeringene som 

verdipapiriseres, forblir eksponeringer for den initiativ-

takende institusjonen, 

12) «rullerende eksponering» en eksponering der kunders 

utestående beløp kan variere etter hvor mye disse kundene 

velger å låne og betale tilbake, opptil en avtalt grense, 

13) «rullerende verdipapirisering» en verdipapirisering der 

selve verdipapiriseringsstrukturen er rullerende ved at 

eksponeringer legges til eller fjernes fra gruppen av 

eksponeringer, uavhengig av om eksponeringene rullerer, 

14) «bestemmelse om tidlig innløsning» en kontrakt-

bestemmelse i forbindelse med verdipapirisering av 

rullerende eksponeringer eller en rullerende verdipapir-

isering, der det kreves at investorers posisjoner, dersom 

særlig definerte hendelser inntreffer, skal innløses før den 

opprinnelig fastsatte forfallsdatoen for de utstedte 

verdipapirene, 

15) «førstetapstransje» den mest etterstilte transjen i en 

verdipapirisering, som er den første transjen som påføres 

tap på verdipapiriserte eksponeringer og dermed beskytter 

andretapstransjer og eventuelt transjer med høyere rang. 

Avsnit t  2  

Ane rkje nne l se  av ve se ntl i g ri s i koove rføri ng  

Artikkel 243 

Tradisjonell verdipapirisering 

1. Den initiativtakende institusjonen for en tradisjonell 

verdipapirisering kan utelukke verdipapiriserte eksponeringer 

fra beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp og 

forventet tapt beløp dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) En vesentlig kredittrisiko knyttet til de verdipapiriserte 

eksponeringene anses å ha blitt overført til tredjeparter. 

b) Den initiativtakende institusjonen anvender en risikovekting 

på 1 250 % for alle verdipapiriseringsposisjoner som den har 

i denne verdipapiriseringen, eller trekker disse verdipapir-

iseringsposisjonene fra ren kjernekapital-poster i samsvar 

med artikkel 36 nr. 1 bokstav k). 

2. En vesentlig kredittrisiko skal anses som overført i 

følgende tilfeller: 

a) De risikovektede eksponeringsbeløpene for de mellom-

liggende verdipapiriseringsposisjonene som den initiativ-

takende institusjonen har i denne verdipapiriseringen, 

overstiger ikke 50 % av de risikovektede eksponerings-

beløpene for alle mellomliggende verdipapiriserings-

posisjoner i denne verdipapiriseringen. 

b) Dersom det ikke finnes noen mellomliggende verdipapir-

iseringsposisjoner i en gitt verdipapirisering, og den 

initiativtakende institusjonen kan dokumentere at ekspo-

neringsverdien av verdipapiriseringsposisjonene som ville 

blitt trukket fra ren kjernekapital eller omfattet av en 

risikovekt på 1 250 %, overstiger et begrunnet estimat for 

forventet tap på de verdipapiriserte eksponeringene med en 

betydelig margin, eier den initiativtakende institusjonen ikke 

mer enn 20 % av eksponeringsverdiene av verdipapir-

iseringsposisjonene som ville blitt trukket fra ren 

kjernekapital eller omfattet av en risikovekt på 1 250 %. 

Dersom den mulige reduksjonen i risikovektede eksponerings-

beløp som den initiativtakende institusjonen ville kunne oppnå 

med denne verdipapiriseringen, ikke er berettiget gjennom en 

tilsvarende overføring av kredittrisiko til tredjeparter, kan 

vedkommende myndigheter i hvert enkelt tilfelle beslutte at 

vesentlig kredittrisiko ikke skal anses som overført til 

tredjeparter.  
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3. Ved anvendelsen av nr. 2 menes med mellomliggende 

verdipapiriseringsposisjoner verdipapiriseringsposisjoner som 

gis en lavere risikovekt enn 1 250 %, og som har lavere prioritet 

enn den høyest prioriterte posisjonen i denne verdipapir-

iseringen og også lavere prioritert enn enhver verdipapir-

iseringsposisjon i denne verdipapiriseringen, som i samsvar 

med avsnitt 4 

a) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av 

avsnitt 3 underavsnitt 3, er tilordnet risikoklasse 1, eller 

b) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av 

avsnitt 3 underavsnitt 4, er tilordnet risikoklasse 1 eller 2. 

4. Som alternativ til nr. 2 og 3 skal vedkommende 

myndigheter gi initiativtakende institusjoner tillatelse til å anse 

en vesentlig kredittrisiko som overført dersom den initiativ-

takende institusjonen kan dokumentere at den reduksjonen av 

kravene til ansvarlig kapital som den initiativtakende insti-

tusjonen oppnår i hvert tilfelle av verdipapirisering, er berettiget 

ut fra en tilsvarende kredittrisikooverføring til tredjeparter. 

Tillatelse skal gis bare dersom institusjonen oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a) Institusjonen har tilstrekkelig risikofølsomme retningslinjer 

og metoder til å vurdere risikooverføringen. 

b) Institusjonen har også anerkjent kredittrisikooverføringen til 

tredjeparter i hvert tilfelle i forbindelse med institusjonens 

interne risikostyring og dens interne kapitalallokering. 

5. I tillegg til kravene i nr. 1–4, alt etter hva som er relevant, 

skal alle følgende vilkår være oppfylt: 

a) Dokumentasjonen om verdipapiriseringen gjenspeiler det 

økonomiske innholdet i transaksjonen. 

b) De verdipapiriserte eksponeringene holdes utenfor den 

initiativtakende institusjonen og dens kreditorers rekke-

vidde, herunder i tilfelle av offentlig administrasjon eller 

annen krisehåndtering. Dette skal bekreftes med en uttalelse 

fra en kvalifisert juridisk rådgiver. 

c) De utstedte verdipapirene utgjør ikke noen betalings-

forpliktelse for den initiativtakende institusjonen. 

d) Den initiativtakende institusjonen beholder ingen faktisk 

eller indirekte kontroll over de overførte eksponeringene. En 

initiativtakende institusjon skal anses for å ha beholdt 

faktisk kontroll over de overførte eksponeringene dersom 

den har rett til å kjøpe tilbake de tidligere overførte 

eksponeringene fra erververen for å realisere gevinstene av 

dem, eller dersom den er forpliktet til igjen å påta seg 

overført risiko. At den initiativtakende institusjonen 

beholder rettigheter eller forpliktelser med hensyn til 

forvaltningen av eksponeringene, skal i seg selv ikke anses 

for å utgjøre indirekte kontroll over eksponeringene. 

e) Dokumentasjonen om verdipapiriseringen oppfyller alle 

følgende vilkår: 

i) Bortsett fra bestemmelser om tidlig innløsning innehol-

der den ingen bestemmelser som krever at posisjoner i 

verdipapiriseringen skal forbedres av den initiativ-

takende institusjonen blant annet ved å endre de under-

liggende kreditteksponeringene eller øke avkastningen 

som skal betales til investorer som en følge av en 

svekkelse av de verdipapiriserte eksponeringenes 

kredittkvalitet. 

ii) Den inneholder ingen bestemmelser som øker avkast-

ningen som skal betales til innehavere av posisjoner i 

verdipapiriseringen som følge av en svekkelse av den 

underliggende gruppens kredittkvalitet. 

iii) Den gjør det klart, dersom det er relevant, at et eventuelt 

kjøp eller gjenkjøp av verdipapiriseringsposisjoner fra 

den initiativtakende eller den organiserende insti-

tusjonens side ut over avtaleforpliktelsene er et unntak 

og bare kan foretas i tråd med prinsippet om armlengdes 

avstand. 

f) Dersom det dreier seg om en ryddekjøpsopsjon, skal den 

også oppfylle følgende vilkår: 

i) Den kan utøves etter den initiativtakende institusjonens 

eget valg. 

ii) Den kan utøves bare når høyst 10 % av den opprinnelige 

verdien av de verdipapiriserte eksponeringene fortsatt 

ikke er innfridd. 

iii) Den er ikke strukturert for å unngå fordeling av tap på 

kredittforbedringsposisjoner eller andre posisjoner som 

innehas av investorer, og er heller ikke på annen måte 

strukturert for å gi kredittforbedring. 

6. Vedkommende myndigheter skal holde EBA underrettet 

om de særlige tilfellene som er omhandlet i nr. 2, der den 

mulige reduksjonen av det risikovektede eksponeringsbeløpet 

ikke er berettiget ut fra en tilsvarende kredittrisikooverføring til 

tredjeparter, og om institusjonenes anvendelse av nr. 4. EBA 

skal overvåke de ulike formene for praksis på dette området og 

fastsette retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. EBA skal gjennomgå medlemsstatenes 

gjennomføring av disse retningslinjene og innen 31. desember 

2017 gi Kommisjonen råd med hensyn til behovet for en 

bindende teknisk standard.  
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Artikkel 244 

Syntetisk verdipapirisering 

1. En initiativtakende institusjon i en syntetisk verdipapir-

isering kan beregne risikovektede eksponeringsbeløp, og 

eventuelt forventet tapt beløp, for de verdipapiriserte ekspo-

neringene i samsvar med artikkel 249, dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) En vesentlig kredittrisiko anses som overført til tredjeparter 

enten gjennom finansiert eller ikke-finansiert kreditt-

beskyttelse. 

b) Den initiativtakende institusjonen anvender en risikovekting 

på 1 250 % for alle verdipapiriseringsposisjoner som den har 

i denne verdipapiriseringen, eller trekker disse verdipapirise-

ringsposisjonene fra ren kjernekapital-poster i samsvar med 

artikkel 36 nr. 1 bokstav k). 

2. En vesentlig kredittrisiko skal anses som overført dersom 

et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) De risikovektede eksponeringsbeløpene for de mellom-

liggende verdipapiriseringsposisjonene som den initiativ-

takende institusjonen eier i denne verdipapiriseringen, 

overstiger ikke 50 % av de risikovektede eksponerings-

beløpene for alle mellomliggende verdipapiriserings-

posisjoner i denne verdipapiriseringen. 

b) Dersom det ikke finnes noen mellomliggende verdipapirise-

ringsposisjoner i en gitt verdipapirisering, og den initiativ-

takende institusjonen kan dokumentere at eksponerings-

verdien av verdipapiriseringsposisjonene som ville blitt 

trukket fra ren kjernekapital eller omfattet av en risikovekt 

på 1 250 %, overstiger et begrunnet estimat for forventet tap 

på de verdipapiriserte eksponeringene med en betydelig 

margin, eier den initiativtakende institusjonen ikke mer enn 

20 % av eksponeringsverdiene av verdipapiriserings-

posisjonene som ville blitt trukket fra ren kjernekapital eller 

omfattet av en risikovekt på 1 250 %. 

Når den mulige reduksjonen i risikovektede eksponeringsbeløp 

som den initiativtakende institusjonen ville oppnå med denne 

verdipapiriseringen, ikke er berettiget gjennom en tilsvarende 

overføring av kredittrisiko til tredjeparter, kan vedkommende 

myndighet i hvert enkelt tilfelle vedta at vesentlig kredittrisiko 

ikke skal anses overført til tredjeparter. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 menes med mellomliggende 

verdipapiriseringsposisjoner verdipapiriseringsposisjoner som 

gis en lavere risikovekt enn 1 250 %, og som har lavere prioritet 

enn den høyest prioriterte posisjonen i denne verdipapir-

iseringen og også lavere prioritert enn enhver verdipapirise-

ringsposisjon i denne verdipapiriseringen, som i samsvar med 

avsnitt 4 

a) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av 

avsnitt 3 underavsnitt 3, er tilordnet risikoklasse 1, eller 

b) i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av 

avsnitt 3 underavsnitt 4, er tilordnet risikoklasse 1 eller 2. 

4. Som alternativ til nr. 2 og 3 skal vedkommende 

myndigheter gi initiativtakende institusjoner tillatelse til å anse 

en vesentlig kredittrisiko som overført dersom den initiativ-

takende institusjonen kan dokumentere at den reduksjonen av 

kravene til ansvarlig kapital som den initiativtakende insti-

tusjonen oppnår i hvert tilfelle av verdipapirisering, er berettiget 

ut fra en tilsvarende kredittrisikooverføring til tredjeparter. 

Tillatelse skal gis bare dersom institusjonen oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a) Institusjonen har tilstrekkelig risikofølsomme retningslinjer 

og metoder til å vurdere risikooverføringen. 

b) Institusjonen har også anerkjent kredittrisikooverføringen til 

tredjeparter i hvert tilfelle i forbindelse med institusjonens 

interne risikostyring og dens interne kapitalallokering. 

5. I tillegg til kravene i nr. 1–4, alt etter hva som er relevant, 

skal overføringen oppfylle følgende vilkår: 

a) Dokumentasjonen om verdipapiriseringen gjenspeiler det 

økonomiske innholdet i transaksjonen. 

b) Kredittbeskyttelsen som kredittrisikoen er overført i henhold 

til, er i samsvar med artikkel 247 nr. 2. 

c) De instrumentene som anvendes til overføring av kreditt -

risiko, inneholder ikke vilkår som 

i) pålegger vesentlige terskelverdier under hvilke kreditt-

beskyttelse ikke anses å bli utløst dersom det inntreffer 

en kreditthendelse, 

ii) gjør det mulig å oppheve beskyttelsen på grunn av 

svekket kredittkvalitet for de underliggende ekspo-

neringene, 

iii) krever, bortsett fra i tilfelle av bestemmelser om tidlig 

innløsning, at posisjoner i verdipapiriseringen blir 

forbedret av den initiativtakende institusjonen, 

iv) øker institusjonens kostnader til kredittbeskyttelse eller 

den avkastningen som skal betales til innehavere av 

posisjoner i verdipapiriseringen som reaksjon på en 

svekket kredittkvalitet for den underliggende gruppen.  
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d) Det er innhentet en uttalelse fra en kvalifisert juridisk 

rådgiver som bekrefter at kredittbeskyttelsen har tvangskraft 

i alle relevante jurisdiksjoner. 

e) Dokumentasjonen om verdipapiriseringen skal gjøre det 

klart at et eventuelt kjøp eller gjenkjøp av verdipapirise-

ringsposisjoner fra den initiativtakende eller den organise-

rende institusjonens side ut over avtaleforpliktelsene bare 

kan foretas i tråd med prinsippet om armlengdes avstand. 

f) Dersom det dreier seg om en ryddekjøpsopsjon, skal den 

oppfylle alle følgende vilkår: 

i) Den kan utøves etter den initiativtakende institusjonens 

eget valg. 

ii) Den kan utøves bare når høyst 10 % av den opprinnelige 

verdien av de verdipapiriserte eksponeringene fortsatt 

ikke er innfridd. 

iii) Den er ikke strukturert for å unngå fordeling av tap på 

kredittforbedringsposisjoner eller andre posisjoner som 

innehas av investorer, og er heller ikke på annen måte 

strukturert for å gi kredittforbedring. 

6. Vedkommende myndigheter skal holde EBA underrettet 

om de særlige tilfellene som er omhandlet i nr. 2, der den 

mulige reduksjonen av det risikovektede eksponeringsbeløpet 

ikke er berettiget ut fra en tilsvarende kredittrisikooverføring til 

tredjeparter, og om institusjonenes anvendelse av nr. 4. EBA 

skal overvåke de ulike formene for praksis på dette området og 

fastsette retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. EBA skal gjennomgå medlemsstatenes 

gjennomføring av disse retningslinjene og innen 31. desember 

2017 gi Kommisjonen råd med hensyn til behovet for en 

bindende teknisk standard. 

Avsnit t  3  

Be re gni ng av ri s i kove kte de  e kspone ri ngsbe l øp  

Un derav sn it t  1  

Pri n s i ppe r  

Artikkel 245 

Beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

1. Dersom en initiativtakende institusjon har overført 

betydelig kredittrisiko knyttet til verdipapiriserte eksponeringer 

i samsvar med avsnitt 2, kan denne institusjonen 

a) når det gjelder en tradisjonell verdipapirisering, utelukke fra 

beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp, og 

eventuelt av forventet tapt beløp, de eksponeringene som 

institusjonen har verdipapirisert, 

b) når det gjelder en syntetisk verdipapirisering, beregne 

risikovektede eksponeringsbeløp, og eventuelt forventet tapt 

beløp, med hensyn til de verdipapiriserte eksponeringene i 

samsvar med artikkel 249 og 250. 

2. Dersom den initiativtakende institusjonen har besluttet å 

anvende nr. 1, skal den beregne de risikovektede eksponerings-

beløpene som er fastsatt i dette kapittel, for de posisjonene den 

innehar i verdipapiriseringen. 

Dersom den initiativtakende institusjonen ikke har overført 

betydelig kredittrisiko eller har besluttet ikke å anvende nr. 1, 

trenger den ikke å beregne risikovektede eksponeringsbeløp for 

noen av posisjonene den innehar i den berørte verdipapir-

iseringen, men den skal fortsatt ta med de verdipapiriserte 

eksponeringene i beregningen av risikovektede eksponerings-

beløp, som om de ikke var blitt verdipapirisert. 

3. Dersom eksponeringen gjelder ulike transjer i en 

verdipapirisering, skal eksponeringen for hver enkelt transje 

anses som en separat verdipapiriseringsposisjon. Ytere av 

kredittbeskyttelse for verdipapiriseringsposisjoner skal anses 

for å inneha posisjoner i verdipapiriseringen. Verdipapir-

iseringsposisjoner skal omfatte eksponeringer i en verdipapir-

isering som oppstår av rente- eller valutaderivatkontrakter. 

4. Med mindre en verdipapiriseringsposisjon trekkes fra ren 

kjernekapital-poster i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav k), 

skal det risikovektede eksponeringsbeløpet tas med i insti-

tusjonens samlede risikovektede eksponeringsbeløp ved 

anvendelse av artikkel 92 nr. 3. 

5. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for en verdipapir-

iseringsposisjon skal beregnes ved at posisjonens eksponerings-

verdi beregnet som angitt i artikkel 246, gis den relevante 

samlede risikovekten. 

6. Den samlede risikovekten skal beregnes som summen av 

risikovekten fastsatt i dette kapittel og eventuell ytterligere 

risikovekt i samsvar med artikkel 407. 

Artikkel 246 

Eksponeringsverdi 

1. Eksponeringsverdien skal beregnes på følgende måte: 

a) Når en institusjon beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til underavsnitt 3, skal eksponeringsverdien av en 

verdipapiriseringsposisjon i balansen være dens balanseførte 

verdi etter spesifikke kredittrisikojusteringer i samsvar med 

artikkel 110.  
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b) Når en institusjon beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til underavsnitt 4, skal eksponeringsverdien av en 

verdipapiriseringsposisjon i balansen være den balanseførte 

verdien uten hensyn til eventuelle kredittrisikojusteringer i 

samsvar med artikkel 110. 

c) Når en institusjon beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til underavsnitt 3, skal eksponeringsverdien av en 

verdipapiriseringsposisjon utenfor balansen være dens 

pålydende verdi, fratrukket eventuell spesifikk kredittrisiko-

justering for denne verdipapiriseringsposisjonen, multipli-

sert med en konverteringsfaktor som fastsatt i dette kapittel. 

Konverteringsfaktoren skal være 100 % med mindre annet 

er angitt. 

d) Når en institusjon beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til underavsnitt 4, skal eksponeringsverdien av en 

verdipapiriseringsposisjon utenfor balansen være dens 

pålydende verdi multiplisert med en konverteringsfaktor 

som fastsatt i dette kapittel. Konverteringsfaktoren skal være 

100 % med mindre annet er angitt. 

e) Eksponeringsverdien av motpartsrisikoen knyttet til et 

derivat oppført i vedlegg II skal fastsettes i samsvar med 

kapittel 6. 

2. Når en institusjon har to eller flere overlappende 

posisjoner i en verdipapirisering, skal den i den utstrekning de 

overlapper hverandre, i sin beregning av risikovektede 

eksponeringsbeløp ta med den posisjonen eller delen av en 

posisjon som gir de høyeste risikovektede eksponerings-

beløpene. Institusjonen kan også anerkjenne en slik overlapping 

mellom krav til ansvarlig kapital for spesifikk risiko knyttet til 

posisjoner i handelsporteføljen og krav til ansvarlig kapital for 

posisjoner utenfor handelsporteføljen, forutsatt at institusjonen 

kan beregne og sammenligne kravene til ansvarlig kapital for de 

relevante posisjonene. I dette nummer menes med «over-

lapping» at posisjonene helt eller delvis representerer en 

eksponering med samme risiko, slik at det så langt de 

overlapper hverandre, dreier seg om en enkelt eksponering. 

3. Når artikkel 268 bokstav c) får anvendelse på posisjoner i 

et ABCP-program, kan institusjonen anvende den risikovekten 

som er gitt en likviditetsfasilitet, for å beregne det risikovektede 

eksponeringsbeløpet for sertifikatet, forutsatt at 100 % av 

sertifikatet utstedt under programmet er dekket av den eller 

andre likviditetsfasiliteter, og alle nevnte likviditetsfasiliteter 

har lik prioritet med sertifikatet slik at de utgjør overlappende 

posisjoner. 

Institusjonen skal underrette vedkommende myndighet om at 

den anvender denne behandlingen. 

Artikkel 247 

Anerkjennelse av kredittrisikoreduksjon for 

verdipapiriseringsposisjoner 

1. En institusjon kan anerkjenne finansiert eller ikke-

finansiert kredittbeskyttelse som er oppnådd for en 

verdipapiriseringsposisjon i samsvar med kapittel 4, forutsatt at 

kravene i dette kapittel og i kapittel 4 er oppfylt. 

Godtakbar finansiert kredittbeskyttelse er begrenset til 

finansielle sikkerheter som kan godtas til beregning av 

risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til kapittel 2 i 

samsvar med kapittel 4, og anerkjennelsen er betinget av at de 

relevante kravene i kapittel 4 er oppfylt. 

2. Godtakbar ikke-finansiert kredittbeskyttelse og godtak-

bare ytere av ikke-finansiert kredittbeskyttelse er begrenset til 

dem som kan godtas i henhold til kapittel 4, og anerkjennelsen 

er betinget av at de relevante kravene i kapittel 4 er oppfylt. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal godtakbare ytere av ikke-

finansiert kredittbeskyttelse oppført i artikkel 201 nr. 1 bokstav 

a)–h), med unntak av kvalifiserte sentrale motparter, ha en 

kredittvurdering foretatt av en anerkjent ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon som er tilordnet risikoklasse 3 eller bedre i 

henhold til artikkel 136, og som på det tidspunktet kreditt-

beskyttelsen først ble anerkjent, var tilordnet risikoklasse 2 eller 

bedre. Institusjoner som har tillatelse til å benytte IRB-metoden 

i forbindelse med en direkte eksponering mot yteren av 

beskyttelse, kan vurdere godtakbarheten i henhold til første 

punktum på grunnlag av samsvaret mellom PD-verdien for 

yteren av beskyttelse og den PD-verdien som er knyttet til 

risikoklassene omhandlet i artikkel 136. 

4. Som unntak fra nr. 2 er spesialforetak for verdipapir-

isering godtakbare ytere av beskyttelse dersom deres egne 

eiendeler er anerkjente finansielle sikkerheter uten rettigheter 

eller betingede rettigheter, som har bedre eller lik prioritet med 

de betingede rettighetene i den institusjonen som mottar ikke-

finansiert kredittbeskyttelse, og alle kravene til anerkjennelse 

av finansielle sikkerheter i kapittel 4 er oppfylt. I slike tilfeller 

skal GA (beskyttelsesbeløpet justert for eventuell avvikende 

valuta eller avvikende løpetid i samsvar med kapittel 4) 

begrenses til disse eiendelenes volatilitetsjusterte markedsverdi, 

og g (risikovekten for eksponeringer mot yteren av beskyttelse, 

som angitt i standardmetoden) fastsettes som den vektede 

gjennomsnittlige risikovekten som ville få anvendelse på disse 

eiendelene som finansielle sikkerheter i henhold til 

standardmetoden. 

Artikkel 248 

Implisitt støtte 

1. En organiserende eller initiativtakende institusjon som 

med hensyn til en verdipapirisering har anvendt artikkel 245  

nr. 1 og 2 ved beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp, 

eller har solgt instrumenter fra sin handelsportefølje med den 

følge at det ikke lenger kreves at den har ansvarlig kapital for 

risikoen knyttet til disse instrumentene, skal ikke gi støtte 
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til verdipapiriseringen ut over institusjonens avtaleforpliktelser 

for å redusere potensielle eller faktiske tap for investorer. En 

transaksjon skal ikke anses for å yte støtte dersom den 

gjennomføres på armlengdes avstand og tas hensyn til ved 

vurderingen av vesentlig risikooverføring. Slike transaksjoner 

skal, uavhengig av om de yter støtte, meldes til vedkommende 

myndigheter og omfattes av institusjonens kredittrevisjons- og 

kredittgodkjenningsprosess. Institusjonen skal når den vurderer 

om transaksjonen ikke er strukturert for å yte støtte, som et 

minstekrav ta tilstrekkelig hensyn til følgende: 

a) Gjenkjøpsprisen. 

b) Institusjonens kapital og likviditet før og etter gjenkjøpet. 

c) Resultatet av de verdipapiriserte eksponeringene. 

d) Resultatet av de verdipapiriserte posisjonene. 

e) Støttens innvirkning på den initiativtakende institusjonens 

forventede tap i forhold til investorer. 

2. EBA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 utstede retningslinjer for hva som menes med 

armlengdes avstand, og for når en transaksjon ikke er 

strukturert for å yte støtte. 

3. Dersom en initiativtakende institusjon eller en organise-

rende institusjon unnlater å opptre i samsvar med nr. 1 med 

hensyn til en verdipapirisering, skal denne institusjonen som et 

minstekrav ha ansvarlig kapital for alle de verdipapiriserte 

eksponeringene som om de ikke var blitt verdipapirisert. 

Un derav sn it t  2  

In i t i a t i vta k e n de  i n s t i tu s jo n e rs  be re g n i n g  a v 

ri s i k o ve ktede e k spo ne ring sbe lø p fo r e k s po n e ri n g e r 

ve rdi pa pi ri s e rt  i  e n  s y n te t i s k  ve rdi pa pi ri s e ri n g  

Artikkel 249 

Generell behandling 

Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for 

verdipapiriserte eksponeringer der vilkårene i artikkel 244 er 

oppfylt, skal den initiativtakende institusjonen i en syntetisk 

verdipapirisering med forbehold for artikkel 250 benytte 

relevante beregningsmetoder som fastsatt i dette avsnitt, og ikke 

som fastsatt i kapittel 2. For institusjoner som beregner 

risikovektede eksponeringsbeløp og forventet tapt beløp i 

henhold til kapittel 3, skal forventet tapt beløp for slike 

eksponeringer være lik null. 

Kravene fastsatt i første ledd får anvendelse på hele gruppen av 

eksponeringer som omfattes av verdipapiriseringen. Med 

forbehold for artikkel 250 skal den initiativtakende 

institusjonen beregne risikovektede eksponeringsbeløp for alle 

transjer i verdipapiriseringen i samsvar med bestemmelsene i 

dette avsnitt, herunder transjer som institusjonen anerkjenner 

kredittrisikoreduksjon for i samsvar med artikkel 247, der den 

risikovekten som i så fall skal anvendes på denne posisjonen, 

kan endres i samsvar med kapittel 4, forutsatt at kravene i dette 

kapittel er oppfylt. 

Artikkel 250 

Behandling av avvikende løpetid i syntetiske 

verdipapiriseringer 

Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp i samsvar 

med artikkel 249 skal det tas hensyn til eventuell avvikende 

løpetid mellom kredittbeskyttelsen som utgjør en transje, og 

som risikooverføringen oppnås gjennom, og de verdipapiriserte 

eksponeringene på følgende måte: 

a) De verdipapiriserte eksponeringenes løpetid skal anses for å 

være den lengste løpetiden til disse eksponeringene, men 

høyst fem år. Kredittbeskyttelsens løpetid skal fastsettes i 

samsvar med kapittel 4. 

b) En initiativtakende institusjon skal se bort fra eventuell 

avvikende løpetid ved beregning av risikovektede ekspo-

neringsbeløp for transjer som i henhold til dette avsnitt gis 

en risikovekt på 1 250 %. For alle andre transjer skal den 

avvikende løpetiden i kapittel 4 anvendes etter følgende 

formel: 

𝑅𝑊∗ = 𝑅𝑊𝑆𝑃 ∙
𝑡 − 𝑡∗

𝑇 − 𝑡∗
+ 𝑅𝑊𝐴𝑠𝑠 ∙

𝑇 − 𝑡

𝑇 − 𝑡∗
 

der 

RW* = risikovektede eksponeringsbeløp med hensyn 

til artikkel 92 nr. 3 bokstav a), 

RWAss = risikovektede eksponeringsbeløp for ekspo-

neringer dersom de ikke var blitt verdipapir-

isert, beregnet på pro rata-grunnlag, 

RWSP = risikovektede eksponeringsbeløp beregnet i 

henhold til nr. 249 dersom det ikke foreligger 

avvikende løpetid, 

T = løpetiden for de underliggende eksponerin-

gene uttrykt i antall år, 

t = løpetiden for kredittbeskyttelsen uttrykt i 

antall år 

t* = 0,25. 
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Un derav sn it t  3  

B e re g n i n g  a v ri s i k o ve k te de  e k s po n e ri n g s be l ø p i  

h e n h o l d t i l  s ta n da rdm e to de n  

Artikkel 251 

Risikovekter 

Med forbehold for artikkel 252 skal institusjonen beregne det 

risikovektede eksponeringsbeløpet for en kredittvurdert 

verdipapiriseringsposisjon eller reverdipapiriseringsposisjon 

ved å anvende den relevante risikovekten for eksponerings-

verdien. 

Den relevante risikovekten skal være den risikovekten som er 

fastsatt i tabell 1, og som tilsvarer posisjonens kredittvurdering 

i samsvar med avsnitt 4. 

Tabell 1 

Risikoklasse 1 2 3 4 (bare for 

kredittvur-

deringer 

som ikke er 

kortsiktige) 

Alle 

andre 

risiko-

klasser 

Verdi-

papiriserings-

posisjoner 

20 % 50 % 100 % 350 % 1 250 % 

Reverdi-

papiriserings-

posisjoner 

40 % 100 % 225 % 650 % 1 250 % 

Med forbehold for artikkel 252–255 skal det risikovektede 

eksponeringsbeløpet for en ikke-kredittvurdert verdipapir-

iseringsposisjon beregnes ved å anvende en risikovekt på  

1 250 %. 

Artikkel 252 

Initiativtakende institusjoner og organiserende institusjoner 

For en initiativtakende institusjon eller en organiserende 

institusjon kan de risikovektede eksponeringsbeløpene som er 

beregnet med hensyn til institusjonens verdipapiriserings-

posisjoner i en verdipapirisering, være begrenset til de risiko-

vektede eksponeringsbeløpene som på dette tidspunktet ville 

blitt beregnet for de verdipapiriserte eksponeringene dersom de 

ikke var blitt verdipapirisert, der en risikovekt på 150 % skal 

antas å være anvendt på 

a) alle poster som er misligholdt på dette tidspunktet, 

b) alle poster som i henhold til artikkel 128 er forbundet med 

særlig høy risiko, blant de verdipapiriserte eksponeringene. 

Artikkel 253 

Behandling av ikke-kredittvurderte posisjoner 

1. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for en 

ikke-kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon kan en institusjon 

anvende den vektede gjennomsnittlige risikovekten som ville 

blitt anvendt på de verdipapiriserte eksponeringene i henhold til 

kapittel 2 av en institusjon som innehadde eksponeringene, 

multiplisert med konsentrasjonsfaktoren omhandlet i nr. 2. 

Institusjonen skal derfor til enhver tid ha kjennskap til sammen-

setningen av gruppen av verdipapiriserte eksponeringer. 

2. Konsentrasjonsfaktoren skal være lik summen av de 

nominelle beløpene for alle transjer dividert med summen av de 

nominelle beløpene for transjer som er etterstilt eller har lik 

prioritet med den transjen som posisjonen innehas i, herunder 

vedkommende transje. Risikovekten som er resultatet av dette, 

skal ikke være høyere enn 1 250 % eller lavere enn noen av 

risikovektene som anvendes på en kredittvurdert foranstilt 

transje. Når institusjonen ikke kan fastsette risikovekter som 

ville kunne anvendes på de verdipapiriserte eksponeringene i 

henhold til kapittel 2, skal den anvende en risikovekt på  

1 250 % på posisjonen. 

Artikkel 254 

Behandling av verdipapiriseringsposisjoner i en 

andretapstransje eller bedre i et program for sertifikater 

med sikkerhet i eiendeler 

Med forbehold for muligheten til å anvende en gunstigere 

behandling for ikke-kredittvurderte likviditetsfasiliteter i 

henhold til artikkel 255, kan en institusjon for verdipapir-

iseringsposisjoner som oppfyller følgende vilkår, anvende den 

risikovekten som er høyest av 100 % eller den høyeste av de 

risikovektene som ville kunne anvendes på alle de verdipapir-

iserte eksponeringene i henhold til kapittel 2 av en institusjon 

som innehar eksponeringene: 

a) Verdipapiriseringsposisjonen skal være i en transje som 

økonomisk er i en andretapsposisjon eller bedre i verdipapir-

iseringen, og førstetapstransjen skal gi en meningsfull 

kredittforbedring for andretapstransjen. 

b) Verdipapiriseringsposisjonens kvalitet skal tilsvare risiko-

klasse 3 eller bedre i henhold til standardmetoden. 

c) Verdipapiriseringsposisjonen skal innehas av en institusjon 

som ikke innehar en posisjon i førstetapstransjen. 

Artikkel 255 

Behandling av ikke-kredittvurderte likviditetsfasiliteter 

1. Institusjonene kan anvende en konverteringsfaktor på  

50 % på en ikke-kredittvurdert likviditetsfasilitets nominelle 

beløp for å fastsette eksponeringsverdi, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Likviditetsfasilitetens dokumentasjon skal tydelig 

identifisere og avgrense under hvilke omstendigheter 

fasiliteten kan trekkes på.  
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b) Det skal ikke være mulig å trekke på fasiliteten for å gi 

kredittstøtte ved å dekke tap som allerede er oppstått på 

trekktidspunktet, og særlig ikke for å gi likviditet med 

hensyn til misligholdte eksponeringer på trekktidspunktet, 

eller for å anskaffe eiendeler til mer enn virkelig verdi. 

c) Fasiliteten skal ikke anvendes for å stille permanent eller 

regelmessig finansiering til rådighet for verdipapiriseringen. 

d) Tilbakebetaling av trekk på fasiliteten skal ikke være 

etterstilt andre krav fra investorer enn krav som oppstår som 

følge av rente- eller valutaderivatkontrakter, gebyrer eller 

andre slike betalinger, og heller ikke være gjenstand for 

unntak eller utsettelser. 

e) Det skal ikke være mulig å trekke på fasiliteten etter at alle 

kredittforbedringer som kan benyttes, og som likviditets-

fasiliteten kan være omfattet av, er uttømt. 

f) Fasiliteten skal inneholde en bestemmelse som fører til en 

automatisk reduksjon av det beløpet som kan trekkes på, 

tilsvarende det antallet eksponeringer som er misligholdt i 

henhold til kapittel 3, eller der gruppen av verdipapiriserte 

eksponeringer består av kredittvurderte instrumenter, som 

fører til at fasiliteten opphører dersom den gjennomsnittlige 

kvaliteten på gruppen faller under lav til moderat risiko. 

Risikovekten som anvendes, skal være den høyeste risikovekten 

som vil kunne anvendes på de verdipapiriserte eksponeringene i 

henhold til kapittel 2 av en institusjon som innehar ekspo-

neringene. 

2. For å fastsette eksponeringsverdien for kontantforskudds-

fasiliteter kan en konverteringsfaktor på 0 % anvendes på det 

nominelle beløpet for en likviditetsfasilitet som kan sies opp 

uten vilkår, forutsatt at vilkårene i nr. 1 er oppfylt og at 

tilbakebetaling av trekk på fasiliteten har prioritet framfor alle 

andre fordringer på kontantstrømmene fra de verdipapiriserte 

eksponeringene. 

Artikkel 256 

Tilleggskrav til ansvarlig kapital for verdipapirisering av 

rullerende eksponeringer med bestemmelser om tidlig 

innløsning 

1. I tilfelle av en verdipapirisering av rullerende ekspo-

neringer som er underlagt en bestemmelse om tidlig innløsning, 

skal den initiativtakende institusjonen i samsvar med denne 

artikkel beregne et ytterligere risikovektet eksponeringsbeløp 

med hensyn til risikoen for at nivåene av kredittrisiko som 

institusjonen er eksponert for, kan øke som en følge av 

bestemmelsen om tidlig innløsning. 

2. Institusjonen skal beregne et risikovektet eksponerings-

beløp med hensyn til summen av eksponeringsverdiene for den 

initiativtakende institusjonens andel og investorenes andel. 

For verdipapiriseringsstrukturer der de verdipapiriserte ekspo-

neringene omfatter både rullerende og ikke-rullerende ekspo-

neringer, skal en initiativtakende institusjon anvende behand-

lingen i nr. 3–6 på den delen av den underliggende gruppen 

som inneholder rullerende eksponeringer. 

Eksponeringsverdien for den initiativtakende institusjonens 

andel skal være eksponeringsverdien for den nominelle verdien 

av den delen av en gruppe av trukne beløp som er solgt til en 

verdipapirisering, der andelen av denne i forhold til beløpet for 

den samlede gruppen som er solgt til strukturen, bestemmer 

andelen av kontantstrømmene som er generert av hovedstol og 

renter, og andre tilknyttede beløp som ikke er tilgjengelige for 

utbetalinger til dem som har verdipapiriseringsposisjoner i 

verdipapiriseringen. Den initiativtakende institusjonens andel 

skal ikke være etterstilt investorenes andel. Eksponerings-

verdien for investorenes andel skal være eksponeringsverdien 

for den gjenværende nominelle verdien av gruppen av trukne 

beløp. 

Det risikovektede eksponeringsbeløpet som gjelder ekspo-

neringsverdien for den initiativtakende institusjonens andel, 

skal beregnes som for en pro rata-eksponering i de verdipapir-

iserte eksponeringene dersom de ikke var blitt verdipapirisert. 

3. Initiativtakende institusjoner for følgende typer av 

verdipapirisering er unntatt fra kravet i nr. 1 om å beregne et 

ytterligere risikovektet eksponeringsbeløp: 

a) Verdipapirisering av rullerende eksponeringer der investorer 

fortsatt er fullt eksponert for alle framtidige trekk foretatt av 

låntakere, slik at risikoen for de underliggende fasilitetene 

ikke går tilbake til den initiativtakende institusjonen, selv 

etter at det er foretatt en tidlig innløsning. 

b) Verdipapirisering der bestemmelser om tidlig innløsning 

bare utløses av hendelser som ikke har sammenheng med de 

verdipapiriserte eiendelenes utvikling eller den initiativ-

takende institusjonens resultat, slik som vesentlige endringer 

i skattelovgivning eller -forskrifter. 

4. For en initiativtakende institusjon som er omfattet av 

kravet i nr. 1 om å beregne et ytterligere risikovektet ekspo-

neringsbeløp, skal summen av de risikovektede eksponerings-

beløpene med hensyn til dens posisjoner i investorenes andel og 

de risikovektede eksponeringsbeløpene beregnet i henhold til 

nr. 1, ikke være større enn den høyeste verdien av 

a) de risikovektede eksponeringsbeløpene beregnet med 

hensyn til dens posisjoner i investorenes andel, 

b) de risikovektede eksponeringsbeløpene som ville blitt 

beregnet med hensyn til de verdipapiriserte eksponeringene 

for en institusjon som innehadde eksponeringene, dersom de 

ikke var verdipapirisert til et beløp tilsvarende investorenes 

andel.  
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Fradrag for eventuelle nettogevinster som oppstår som følge av 

kapitalisering av framtidig inntekt som er påkrevd i henhold til 

artikkel 32 nr. 1, skal behandles utenom de høyeste beløpene 

angitt i foregående ledd. 

5. Det risikovektede eksponeringsbeløpet som skal beregnes 

i samsvar med nr. 1, skal fastsettes ved at beløpet for 

investorenes andel multipliseres med produktet av den relevante 

konverteringsfaktoren angitt i nr. 6–9 og den vektede gjennom-

snittlige risikovekten som ville blitt anvendt på de verdipapir-

iserte eksponeringene dersom eksponeringene ikke var blitt 

verdipapirisert. 

En bestemmelse om tidlig innløsning skal anses for å være 

kontrollert når følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den initiativtakende institusjonen har en egnet plan for å 

sikre at den har tilstrekkelig ansvarlig kapital og likviditet 

tilgjengelig i tilfelle av tidlig innløsning. 

b) I løpet av transaksjonens varighet er det en pro rata-

fordeling mellom den initiativtakende institusjonens andel 

og investorenes andel når det gjelder betaling av renter og 

hovedstol, utgifter, tap og gjenvinning basert på balansen av 

utestående fordringer på ett eller flere referansetidspunkter i 

løpet av hver måned. 

c) Innløsningsperioden anses tilstrekkelig for 90 % av den 

samlede gjelden (den initiativtakende institusjonens og 

investorenes andel) som er utestående i begynnelsen av 

perioden for tidlig innløsning, som skal være tilbakebetalt 

eller anerkjent som misligholdt. 

d) Tilbakebetalingshastigheten er ikke høyere enn det som 

hadde vært tilfelle ved lineær innløsning i løpet av den 

perioden som er fastsatt i bokstav c). 

6. I tilfelle av verdipapiriseringer som er underlagt en 

bestemmelse om tidlig innløsning når det gjelder massemar-

kedseksponeringer som ikke er forpliktet, og som kan sies opp 

uten vilkår og forhåndsvarsel, der den tidlige innløsningen blir 

utløst av at nivået for overskytende margin faller til et nærmere 

angitt nivå, skal institusjoner sammenligne nivået for gjennom-

snittlig overskytende margin over tre måneder med nivåene 

som utløser tilbakeholding av overskytende margin. 

Dersom verdipapiriseringen ikke har bestemmelser som krever 

tilbakeholding av overskytende margin, skal nivået som utløser 

tilbakeholdelse, settes til nivået for den overskytende marginen 

som utløser tidlig innløsning, med et tillegg på 4,5 prosent-

poeng. 

Konverteringsfaktoren som skal anvendes, skal fastsettes på 

grunnlag av nivået for et gjennomsnitt av den faktiske over-

skytende marginen over tre måneder i samsvar med tabell 2. 

Tabell 2 

 

Verdipapiriseringer 

omfattet av en 

bestemmelse om 

kontrollert t idlig 

innløsning  

Verdipapiriseringer 

omfattet av en 

bestemmelse om 

ikke-kontrollert t idlig 

innløsning  

Tremåneders 

gjennomsnittlig 

overskytende margin 

Konverteringsfaktor Konverteringsfaktor 

Over nivå A 0 % 0 % 

Nivå A 1 % 5 % 

Nivå B 2 % 15 % 

Nivå C 10 % 50 % 

Nivå D 20 % 100 % 

Nivå E 40 % 100 % 

der 

a) «nivå A» viser til nivåer for overskytende margin som er 

lavere enn 133,33 % av nivået som utløser tilbakeholding av 

overskytende margin, men ikke lavere enn 100 % av dette 

nivået, 

b) «nivå B» viser til nivåer for overskytende margin som er 

lavere enn 100 % av nivået som utløser tilbakeholding av 

overskytende margin, men ikke lavere enn 75 % av dette 

nivået, 

c) «nivå C» viser til nivåer for overskytende margin som er 

lavere enn 75 % av nivået som utløser tilbakeholding av 

overskytende margin, men ikke lavere enn 50 % av dette 

nivået, 

d) «nivå D» viser til nivåer for overskytende margin som er 

lavere enn 50 % av nivået som utløser tilbakeholding av 

overskytende margin, men ikke lavere enn 25 % av dette 

nivået, 

e) «nivå E» viser til nivåer for overskytende margin som er 

lavere enn 25 % av nivået som utløser tilbakeholding av 

overskytende margin. 

7. I tilfelle av verdipapiriseringer som er underlagt en 

bestemmelse om tidlig innløsning for massemarkeds-

eksponeringer som ikke er forpliktet, og som kan sies opp uten 

vilkår og forhåndsvarsel, og der den tidlige innløsningen blir 

utløst av en kvantitativ verdi med hensyn til noe annet enn 

gjennomsnittlig overskytende margin over tre måneder, kan 

institusjonene med vedkommende myndigheters tillatelse 

anvende en behandling som ligger nært opptil den som er 

fastsatt i nr. 6 for fastsettelse av angitt konverteringsfaktor. 

Vedkommende myndighet skal gi tillatelse dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Behandlingen er bedre egnet fordi institusjonen kan fastsette 

et kvantitativt mål som i forhold til den kvantitative verdien 

som utløser tidlig innløsning, er likeverdig med nivået som 

utløser tilbakeholding av overskytende margin.  
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b) Behandlingen gjør det mulig å måle, på en måte som er like 

forsiktig som gjennom beregningen i henhold til nr. 6, 

risikoen for at den kredittrisikoen som institusjonen 

eksponeres for som følge av anvendelsen av bestemmelsen 

om tidlig innløsning, kan øke. 

8. Alle andre verdipapiriseringer som er omfattet av en 

bestemmelse om kontrollert tidlig innløsning med hensyn til 

rullerende eksponeringer, skal ha en konverteringsfaktor på  

90 %. 

9. Alle andre verdipapiriseringer som er omfattet av en 

bestemmelse om ikke-kontrollert tidlig innløsning med hensyn 

til rullerende eksponeringer, skal ha en konverteringsfaktor på 

100 %. 

Artikkel 257 

Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner i 

henhold til standardmetoden 

Når det er oppnådd kredittbeskyttelse for en verdipapiriserings-

posisjon, kan beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp 

endres i samsvar med kapittel 4. 

Artikkel 258 

Reduksjon av risikovektede eksponeringsbeløp 

I forbindelse med en verdipapiriseringsposisjon som er gitt en 

risikovekt på 1 250 %, kan institusjonene i henhold til artikkel 

36 nr. 1 bokstav k), som et alternativ til å ta med posisjonen i 

beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp, trekke 

posisjonens eksponeringsverdi fra ren kjernekapital. For dette 

formål kan beregningen av eksponeringsverdien gjenspeile 

godtakbar finansiert kredittbeskyttelse på en måte som er i 

samsvar med artikkel 257. 

Når en initiativtakende institusjon benytter dette alternativet, 

kan den trekke 12,5 ganger det beløpet som trekkes fra i 

henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav k), fra det beløpet som i 

artikkel 252 er angitt som det risikovektede eksponerings-

beløpet som på dette tidspunktet ville blitt beregnet for de 

verdipapiriserte eksponeringene dersom de ikke var blitt 

verdipapirisert. 

Un derav sn it t  4  

B e re g n i n g  a v ri s i k o ve k te de  e k s po n e ri n g s be l ø p i  

h e n h o l d t i l  IRB -m e to de n  

Artikkel 259 

Hierarki av metoder 

1. Institusjonene skal benytte metodene i samsvar med 

følgende hierarki: 

a) For en kredittvurdert posisjon eller en posisjon som en 

utledet kredittvurdering kan anvendes for, skal den eksterne 

kredittvurderingsmetoden i artikkel 261 benyttes til å 

beregne det risikovektede eksponeringsbeløpet. 

b) For en ikke-kredittvurdert posisjon kan institusjonen benytte 

den formelbaserte tilsynsmetoden i artikkel 262 dersom den 

kan utarbeide PD-estimater og, der det er relevant, ekspo-

neringsverdi og LGD-verdi som inndata til den formelba-

serte tilsynsmetoden i samsvar med kravene til estimering av 

disse parametrene i henhold til den interne kredittvur-

deringsmetoden i samsvar med avsnitt 3. Andre institusjoner 

enn den initiativtakende institusjonen kan bare benytte den 

formelbaserte tilsynsmetoden med vedkommende 

myndigheters forhåndstillatelse, som skal gis bare dersom 

institusjonen oppfyller vilkåret fastsatt i denne bokstav 

første punktum. 

c) Som et alternativ til bokstav b), og bare for ikke-kreditt-

vurderte posisjoner i ABCP-programmer, kan institusjonen 

benytte den interne kredittvurderingsmetoden i henhold til 

nr. 4 dersom vedkommende myndigheter har gitt tillatelse til 

det. 

d) I alle andre tilfeller skal ikke-kredittvurderte verdipapir-

iseringsposisjoner gis en risikovekt på 1 250 %. 

e) Uten hensyn til bokstav d) og med forbehold om 

vedkommende myndigheters forhåndstillatelse kan en 

institusjon beregne risikovekten for en ikke-kredittvurdert 

posisjon innenfor et ABCP-program i henhold til artikkel 

253 eller 254 dersom den ikke-kredittvurderte posisjonen 

ikke er et sertifikat og omfattes av anvendelsesområdet for 

den interne kredittvurderingsmetoden som det søkes 

tillatelse for. De samlede eksponeringsverdiene som 

omfattes av dette unntaket, skal ikke være vesentlige og skal 

i alle tilfeller utgjøre mindre enn 10 % av de samlede 

eksponeringsverdiene som behandles av institusjonen i 

henhold til den interne kredittvurderingsmetoden. Insti-

tusjonen skal slutte å anvende denne når tillatelsen til å 

anvende den relevante interne kredittvurderingsmetoden er 

blitt nektet. 

2. Ved bruk av utledede kredittvurderinger skal en insti-

tusjon gi en ikke-kredittvurdert posisjon en utledet kredittvur-

dering tilsvarende kredittvurderingen av en kredittvurdert 

referanseposisjon som er den posisjonen som har best prioritet, 

og som på alle måter er etterstilt den aktuelle ikke-

kredittvurderte verdipapiriseringsposisjonen og oppfyller alle 

følgende krav: 

a) Referanseposisjonene skal på alle måter være etterstilt den 

ikke-kredittvurderte verdipapiriseringsposisjonen. 

b) Referanseposisjonenes løpetid skal være lik eller lengre enn 

løpetiden til den aktuelle ikke-kredittvurderte posisjonen. 

c) Alle utledede kredittvurderinger skal løpende ajourføres for 

å gjenspeile eventuelle endringer i kredittvurderingen av 

referanseposisjonene.  
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3. Vedkommende myndigheter skal gi institusjonene 

tillatelse til å benytte den interne kredittvurderingsmetoden 

beskrevet i nr. 4 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Posisjoner i sertifikatet utstedt innenfor et ABCP-program 

skal være kredittvurderte posisjoner. 

b) Den interne vurderingen av posisjonens kredittkvalitet skal 

gjenspeile en eller flere eksterne kredittvurderings-

institusjoners offentlig tilgjengelige vurderingsmetode for 

kredittvurdering av verdipapirer med sikkerhet i ekspo-

neringer av den typen som er verdipapirisert. 

c) De eksterne kredittvurderingsinstitusjonene, hvis metoder 

skal gjenspeiles slik det kreves i henhold til bokstav b), skal 

omfatte de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som har 

utarbeidet en ekstern kredittvurdering for sertifikatet utstedt 

innenfor ABCP-programmet. Kvantitative elementer, for 

eksempel parametrer for stresstesting, som anvendes ved 

vurdering av posisjonen for en bestemt kredittkvalitet, skal 

være minst like strenge som dem som anvendes innenfor 

den relevante vurderingsmetoden hos de berørte eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonene. 

d) Ved utvikling av sin interne vurderingsmetode skal insti-

tusjonen ta i betraktning relevante offentliggjorte kredittvur-

deringsmetoder anvendt av de eksterne kredittvurderings-

institusjonene som kredittvurderer ABCP-programmets 

sertifikat. Dette skal dokumenteres av institusjonen og 

ajourføres regelmessig, som angitt i bokstav g). 

e) Institusjonens interne vurderingsmetode skal omfatte 

risikoklasser. Det skal være en sammenheng mellom slike 

risikoklasser og eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger. Denne sammenhengen skal dokumen-

teres uttrykkelig, 

f) Den interne kredittvurderingsmetoden skal anvendes i 

institusjonens interne risikostyringsprosesser, herunder ved 

beslutningstaking, ledelsesinformasjon og intern kapital-

allokering. 

g) Interne eller eksterne revisorer, en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon eller institusjonens interne kreditt -

revisjons- eller risikostyringsfunksjon skal regelmessig 

gjennomgå den interne vurderingsprosessen og kvaliteten på 

de interne vurderingene av kredittkvaliteten til institusjonens 

eksponeringer innenfor et ABCP-program. Dersom 

institusjonens funksjoner for internrevisjon, kredittkontroll 

eller risikostyring foretar gjennomgåelsen, skal disse 

funksjonene være uavhengige av ABCP-programmets 

forretningsområde samt av forholdet til kundene. 

h) Institusjonen skal registrere resultatene av sine interne 

kredittvurderinger over tid for å vurdere resultatene av sin 

interne vurderingsmetode, og eventuelt foreta nødvendige 

justeringer av denne metoden når resultatene av 

eksponeringene regelmessig avviker fra dem som angis i de 

interne kredittvurderingene. 

i) ABCP-programmet skal inneholde kredittgivingsstandarder i 

form av retningslinjer for kreditt og investering. Når det skal 

avgjøres om en eiendel skal kjøpes, skal ABCP-

programmets forvalter vurdere hvilken type eiendel som skal 

kjøpes, type og økonomisk verdi av de eksponeringene som 

følger av likviditetsfasiliteter og kredittforbedringer, 

tapsfordeling og den juridiske og økonomiske atskillelsen av 

de overførte eiendelene fra foretaket som selger eiendelene. 

En kredittanalyse av risikoprofilen til selgeren av eiendelen 

skal utføres, og denne skal omfatte analyse av tidligere og 

forventet framtidig økonomisk resultat, nåværende markeds-

stilling, forventet framtidig konkurranseevne, gjeldsgrad, 

kontantstrøm, rentedekning og gjeldsvurdering. I tillegg skal 

det foretas en gjennomgåelse av selgerens kredittgivings-

standarder, evne til å betjene gjeld samt framgangsmåter for 

innkreving. 

j) ABCP-programmets kredittgivingsstandarder skal omfatte 

minstekriterier for godkjenning av eiendeler, som særlig 

i) utelukker kjøp av eiendeler som er betydelig over forfall 

eller misligholdt, 

ii) begrenser for stor konsentrasjon på en enkelt skyldner 

eller et enkelt geografisk område, 

iii) begrenser løpetiden for de eiendelene som skal kjøpes. 

k) ABCP-programmet skal ha retningslinjer og fram-

gangsmåter for innkreving som tar hensyn til forvalterens 

driftskapasitet og kredittkvalitet. ABCP-programmet skal 

redusere risikoen knyttet til selgerens og forvalterens resultat 

ved hjelp av ulike metoder, for eksempel utløsende faktorer 

basert på gjeldende kredittkvalitet som skal forhindre at 

midler blandes sammen. 

l) Det samlede estimatet for tap på en gruppe av eiendeler som 

ABCP-programmet vurderer å kjøpe, skal ta hensyn til alle 

kilder for potensiell risiko, for eksempel kreditt og forrin-

gelsesrisiko. Dersom omfanget av selgerens kredittforbed-

ringer er basert bare på kredittilknyttede tap, skal et separat 

fond opprettes for forringelsesrisiko dersom forringel-

sesrisikoen er vesentlig for den berørte eksponerings-

gruppen. I tillegg skal programmet ved vurdering av det 

påkrevde nivået for kredittforbedring gjennomgå flere års 

historiske opplysninger, herunder tap, mislighold, 

forringelse og omsetningstakt for fordringer. 

m) ABCP-programmet skal omfatte strukturelle trekk, for 

eksempel utløsingsmekanismer for avvikling, ved kjøp av 

eksponeringer, for å redusere potensiell svekkelse av 

kredittkvaliteten for den underliggende porteføljen.  
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4. I henhold til den interne kredittvurderingsmetoden skal 

institusjonen tilordne den ikke-kredittvurderte posisjonen til en 

av risikoklassene angitt i nr. 3 bokstav e). Posisjonen skal gis 

en utledet kredittvurdering som er den samme som de 

kredittvurderingene som tilsvarer vedkommende risikoklasse 

som er fastsatt i nr. 3 bokstav e). Når denne utledede 

kredittvurderingen i begynnelsen av verdipapiriseringen er på 

nivå med lav til moderat risiko eller bedre, skal den anses som 

den samme som en godtakbar kredittvurdering fra en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon i forbindelse med beregning av 

risikovektede eksponeringsbeløp. 

5. Institusjoner som har fått tillatelse til å benytte den interne 

kredittvurderingsmetoden, skal ikke gå tilbake til å benytte 

andre metoder med mindre alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har dokumentert overfor vedkommende 

myndighet at den har god grunn til å gjøre det. 

b) Institusjonen har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 260 

Høyeste risikovektede eksponeringsbeløp 

En initiativtakende institusjon, en organiserende institusjon 

eller andre institusjoner som kan beregne KIRB, kan begrense de 

risikovektede eksponeringsbeløpene som beregnes for dens 

posisjoner i en verdipapirisering, til den verdien som i henhold 

til artikkel 92 nr. 3 ville gi et krav til ansvarlig kapital lik 

summen av 8 % av de risikovektede eksponeringsbeløpene som 

ville blitt resultatet dersom de verdipapiriserte eiendelene ikke 

var blitt verdipapirisert og befant seg i institusjonens balanse, 

pluss de forventede tapsbeløpene for disse eksponeringene. 

Artikkel 261 

Ekstern kredittvurderingsmetode 

1. Ved anvendelsen av den eksterne kredittvur-

deringsmetoden skal institusjonen beregne det risikovektede 

eksponeringsbeløpet for en kredittvurdert verdipapiriserings- 

eller reverdipapiriseringsposisjon ved å anvende den relevante 

risikovekten for eksponeringsverdien og multiplisere resultatet 

med 1,06. 

Den relevante risikovekten skal være den risikovekten som er 

fastsatt i tabell 4, og som tilsvarer posisjonens kredittvurdering 

i samsvar med avsnitt 4. 

Tabell 4 

Risikoklasse 
Verdipapiriserings-

posisjoner 

Reverdipapirise-

ringsposisjoner 

Kredittvur-

deringer 

som ikke er 

kortsiktige 

Kortsiktige 

kredittvur-

deringer 

A B C D E 

1 1 7 % 12 % 20 % 20 % 30 % 

2  8 % 15 % 25 % 25 % 40 % 

Risikoklasse 
Verdipapiriserings-

posisjoner 

Reverdipapirise-

ringsposisjoner 

Kredittvur-

deringer 

som ikke er 

kortsiktige 

Kortsiktige 

kredittvur-

deringer 

A B C D E 

3  10 % 18 % 35 % 35 % 50 % 

4 2 12 % 20 % 40 % 65 % 

5  20 % 35 % 60 % 100 % 

6  35 % 50 % 100 % 150 % 

7 3 60 % 75 % 150 % 225 % 

8  100 % 200 % 350 % 

9  250 % 300 % 500 % 

10  425 % 500 % 650 % 

11  650 % 750 % 850 % 

Alle andre og ikke-

kredittvurderte 
1 250 % 

Risikovekten i kolonne C i tabell 4 skal anvendes dersom 

verdipapiriseringsposisjonen ikke er en reverdipapiriserings-

posisjon, og der det faktiske antallet verdipapiriserte ekspo-

neringer er mindre enn seks. 

For de øvrige verdipapiriseringsposisjonene som ikke er 

reverdipapiriseringsposisjoner, skal risikovekten i kolonne B 

anvendes med mindre posisjonen inngår i transjen med best 

prioritet i en verdipapirisering; i så fall skal risikovekten i 

kolonne A anvendes. 

For reverdipapiriseringsposisjoner skal risikovekten i kolonne E 

anvendes, med mindre reverdipapiriseringsposisjonen inngår i 

transjen med best prioritet i reverdipapiriseringen og ingen av 

de underliggende eksponeringene selv var reverdipapirise-

ringseksponeringer; i så fall skal kolonne D anvendes. 

Ved fastsettelsen av om en transje har best prioritet, er det ikke 

nødvendig å ta hensyn til forfalte beløp i henhold til rente- eller 

valutaderivatkontrakter, forfalte gebyrer eller andre lignende 

betalinger. 

Ved beregning av det faktiske antallet verdipapiriserte ekspo-

neringer skal flere eksponeringer mot én og samme skyldner 

behandles som én eksponering. Det faktiske antallet ekspo-

neringer blir beregnet som 

𝑁 =
(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖 )

2

∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖
2

𝑖

 

der EADi utgjør summen av eksponeringsverdiene for alle 

eksponeringer mot i-ende skyldner. Dersom den delen av 

porteføljen som er tilknyttet den største eksponeringen, C1, er 

tilgjengelig, kan institusjonen beregne N som 1/C1. 
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2. Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner kan anerkjennes i samsvar med artikkel 264 

nr. 1 og 4, med forbehold for vilkårene i artikkel 247. 

Artikkel 262 

Formelbasert tilsynsmetode 

1. I henhold til den formelbaserte tilsynsmetoden skal risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon 

beregnes som angitt nedenfor, men med en minstegrense på 20 % for reverdipapiriseringsposisjoner og  

7 % for alle andre verdipapiriseringsposisjoner: 

12,5 ∙
𝑆[𝐿 +𝑇] − 𝑆[𝐿]

𝑇
 

der 

S[x] = 

 

x, når x ≤ KIRBR 

𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅 +𝐾[𝑥] −𝐾[𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅] + (1 −  𝑒𝑥𝑝 (
𝜔∙(𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅−𝑥)

𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅
)) ∙

𝑑∙𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅
𝜔

, når x > KIRBR 

der 

ℎ = (1 −
𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅
𝐸𝐿𝐺𝐷

)
𝑁

 

𝑐 =
𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅
1 − ℎ

 

𝑣 =
(𝐸𝐿𝐺𝐷− 𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅) ∙ 𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅+ 0,25 ∙ (1 − 𝐸𝐿𝐺𝐷) ∙ 𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅

𝑁
 

𝑓 = (
𝑣 + 𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅

2

1 − ℎ
− 𝑐2)+

(1 −𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅) ∙ 𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅 −𝜈

(1 − ℎ) ∙ 𝜏
 

𝑔 =
(1 − 𝑐) ∙ 𝑐

𝑓
−  1 

𝑎 = 𝑔 ∙ 𝑐 

𝑏 = 𝑔 ∙ (1 − 𝑐) 

𝑑 = 1 − (1 − ℎ) ∙ (1 − 𝐵𝑒𝑡𝑎[𝐾𝐼𝑅𝐵𝑅;  𝑎, 𝑏]) 

𝐾[𝑥] = (1 − ℎ) ∙ ((1 −𝐵𝑒𝑡𝑎[𝑥;  𝑎, 𝑏]) ∙ 𝑥 +𝐵𝑒𝑡𝑎[𝑥;  𝑎 +  1,𝑏] ∙ 𝑐) 

τ = 1 000 

ω = 20 

Beta [x; a, b] = kumulativ betafordeling med parametrene a og b vurdert til x. 

T =  tykkelsen på transjen som posisjonen innehas i, målt som forholdet mellom a) transjens nominelle 

beløp og b) summen av de nominelle beløpene for de eksponeringene som er verdipapirisert. Ved 

derivater som er oppført i vedlegg II, skal summen av gjeldende gjenanskaffelseskost og den 

potensielle framtidige kreditteksponeringen beregnet i samsvar med kapittel 6 anvendes i stedet for 

det nominelle beløpet. 
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KIRBR =  forholdet mellom a) KIRB og b) summen av de 

verdipapiriserte eksponeringenes verdi og uttrykt i 

desimalform. 

L =  nivå for kredittforbedring, målt som forholdet mellom det 

nominelle beløpet for alle transjer som er etterstilt den 

transjen som posisjonen innehas i, og summen av de 

nominelle beløpene for eksponeringene som er verdipapir-

isert. Kapitalisert framtidig inntekt skal ikke omfattes av 

den målte verdien av L. Skyldige beløp fra motparter i 

forbindelse med derivater oppført i vedlegg II som utgjør 

transjer som er etterstilt den aktuelle transjen, kan måles til 

gjeldende gjenanskaffelseskost, uten potensielle fram-

tidige kreditteksponeringer, ved beregning av forbed-

ringsnivå. 

N =  det faktiske antallet eksponeringer beregnet i samsvar med 

artikkel 261. Ved reverdipapiriseringer skal institusjonen 

ta hensyn til antall verdipapiriseringseksponeringer i 

gruppen, og ikke antall underliggende eksponeringer i de 

opprinnelige gruppene som de underliggende verdipapir-

iseringseksponeringene oppstår i forbindelse med. 

ELGD =  eksponeringsvektet gjennomsnittlig tap ved 

mislighold, som blir beregnet slik: 

𝐸𝐿𝐺𝐷 =
∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖𝑖 ∙ 𝐸𝐴𝐷𝑖
∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖

 

der 

LGDi = gjennomsnittlig LGD-verdi for alle eksponeringer 

mot i-ende skyldner, der LGD-verdi er fastsatt i 

samsvar med kapittel 3. Ved reverdipapirisering 

skal en LGD-verdi på 100 % anvendes på de 

verdipapiriserte posisjonene. Når misligholds- og 

forringelsesrisiko for kjøpte fordringer blir 

behandlet under ett i en verdipapirisering, skal den 

inngående verdien LGDi angis som et vektet 

gjennomsnitt av LGD-verdien for kredittrisiko og 

75 % av LGD-verdien for forringelsesrisiko. 

Vektene skal være frittstående krav til ansvarlig 

kapital for henholdsvis kredittrisiko og forringel-

sesrisiko. 

2. Dersom det nominelle beløpet for den største verdipapir-

iserte eksponeringen, C1, ikke utgjør mer enn 3 % av summen 

av det nominelle beløpet for de verdipapiriserte ekspo-

neringene, kan institusjonen med hensyn til den formelbaserte 

tilsynsmetoden sette LGD = 50 % i tilfelle av verdipapir-

iseringer som ikke er reverdipapiriseringer, og N lik ett av 

følgende: 

𝑁 = (𝐶1 ∙ 𝐶𝑚+ (
𝐶𝑚− 𝐶1
𝑚 −  1

) ∙  𝑚𝑎𝑘𝑠{1 − 𝑚 ∙ 𝐶1, 0})
−1

 

 

𝑁 =
1

𝐶1
 

der 

Cm = forholdet mellom summen av de nominelle beløpene 

for de største «m»-eksponeringene og summen av de 

nominelle beløpene for eksponeringene som er 

verdipapirisert. Nivået for «m» kan fastsettes av 

institusjonen. 

For verdipapiriseringer der så godt som alle verdipapiriserte 

eksponeringer er massemarkedseksponeringer, kan institusjoner 

som har fått vedkommende myndighets tillatelse til det, benytte 

den formelbaserte tilsynsmetoden med følgende forenklinger: h 

= 0 og v = 0, forutsatt at det faktiske antallet eksponeringer ikke 

er lavt og at eksponeringene ikke er preget av høy 

konsentrasjon. 

3. Vedkommende myndigheter skal holde EBA underrettet 

om institusjonenes anvendelse av nr. 2. EBA skal overvåke de 

ulike formene for praksis på dette området og fastsette 

retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

4. Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner 

kan anerkjennes i samsvar med artikkel 264 nr. 2–4, med 

forbehold for vilkårene i artikkel 247. 

Artikkel 263 

Likviditetsfasiliteter 

1. Ved fastsettelse av eksponeringsverdi for en ikke-

kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av kontantfor-

skuddsfasiliteter kan det anvendes en konverteringsfaktor på  

0 % på det nominelle beløpet for en likviditetsfasilitet som 

oppfyller vilkårene i artikkel 255 nr. 2. 

2. Når det ikke er mulig for institusjonen å beregne de 

risikovektede eksponeringsbeløpene for de verdipapiriserte 

eksponeringene som om de ikke var blitt verdipapirisert, kan en 

institusjon, unntaksvis og med vedkommende myndigheters 

tillatelse, midlertidig tillates å benytte metoden i nr. 3 til å 

beregne risikovektede eksponeringsbeløp for en ikke-

kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av en likvidi-

tetsfasilitet som oppfyller vilkårene i artikkel 255 nr. 1. 

Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter om 

at de anvender første punktum, sammen med sine begrunnelser 

og forventet anvendelsesperiode. 

Beregningen av risikovektede eksponeringsbeløp skal generelt 

anses for ikke å være mulig dersom institusjonen ikke kan 

anvende en avledet kredittvurdering, den interne kredittvur-

deringsmetoden og den formelbaserte tilsynsmetoden.  
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3. Den høyeste risikovekten som ville kunne anvendes i 

henhold til kapittel 2 på noen av de verdipapiriserte ekspo-

neringene dersom de ikke var blitt verdipapirisert, kan anvendes 

på den verdipapiriseringsposisjonen som representeres ved en 

likviditetsfasilitet som oppfyller vilkårene i artikkel 255 nr. 1. 

For å fastsette posisjonens eksponeringsverdi skal det anvendes 

en konverteringsfaktor på 100 %. 

Artikkel 264 

Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner i 

henhold til IRB-metoden 

1. Når risikovektede eksponeringsbeløp beregnes ved hjelp 

av den eksterne kredittvurderingsmetoden, kan eksponerings-

verdien eller risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon som 

det er oppnådd kredittbeskyttelse for, endres i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel 4 slik de anvendes på beregning av 

risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til kapittel 2. 

2. I tilfelle av full kredittbeskyttelse, der risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnes ved hjelp av den formelbaserte 

tilsynsmetoden, skal følgende krav være oppfylt: 

a) Institusjonen skal bestemme «faktisk risikovekt» for 

posisjonen. Den skal gjøre dette ved å dividere posisjonens 

risikovektede eksponeringsbeløp med posisjonens ekspo-

neringsverdi og multiplisere resultatet med 100. 

b) I tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse skal verdipapirise-

ringsposisjonens risikovektede eksponeringsbeløp beregnes 

ved å multiplisere posisjonens eksponeringsbeløp justert for 

finansiert beskyttelse (E*), som beregnet i henhold til 

kapittel 4 for beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til kapittel 2, der beløpet for verdipapiriserings-

posisjonen settes til E, med den faktiske risikovekten. 

c) I tilfelle av ikke-finansiert kredittbeskyttelse skal verdipapir-

iseringsposisjonens risikovektede eksponeringsbeløp 

beregnes ved å multiplisere beløpet for beskyttelsen justert 

for eventuell avvikende valuta og avvikende løpetid (GA) i 

samsvar med bestemmelsene i kapittel 4, med risikovekten 

til yteren av beskyttelse, og denne summen legges til det 

beløpet som framkommer ved å multiplisere verdipapir-

iseringsposisjonens beløp minus GA med den faktiske 

risikovekten. 

3. Ved delvis kredittbeskyttelse, der risikovektede ekspo-

neringsbeløp beregnes ved hjelp av den formelbaserte 

tilsynsmetoden, skal følgende krav være oppfylt: 

a) Dersom kredittrisikoreduksjonen omfatter førstetap eller tap 

på forholdsmessig grunnlag på verdipapiriseringsposisjonen, 

kan institusjonen anvende nr. 2. 

b) I andre tilfeller skal institusjonen behandle verdipapirise-

ringsposisjonen som to eller flere posisjoner der den 

udekkede delen anses som posisjonen med den dårligere 

kredittkvaliteten. Ved beregning av det risikovektede ekspo-

neringsbeløpet for denne posisjonen skal bestemmelsene i 

artikkel 262 anvendes, med forbehold for at «T» justeres til 

e* i tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse, og til T-g i 

tilfelle av ikke-finansiert kredittbeskyttelse, der e* angir 

forholdet mellom E* og det samlede nominelle beløpet for 

den underliggende gruppen, der E* er det justerte ekspo-

neringsbeløpet for verdipapiriseringsposisjonen beregnet i 

samsvar med bestemmelsene i kapittel 4, slik de får 

anvendelse ved beregning av risikovektede eksponerings-

beløp i henhold til kapittel 2, med beløpet for verdipapir-

iseringsposisjonen angitt til E; og g er forholdet mellom 

kredittbeskyttelsens nominelle beløp, justert for eventuell 

avvikende valuta eller løpetid i samsvar med bestemmelsene 

i kapittel 4, og summen av de verdipapiriserte eksponerings-

beløpene. I tilfelle av ikke-finansiert kredittbeskyttelse skal 

risikovekten for yteren av beskyttelse anvendes på den delen 

av posisjonen som ikke inngår i den justerte verdien av T. 

4. Når vedkommende myndigheter i tilfelle av ikke-

finansiert kredittbeskyttelse har gitt institusjonen tillatelse til å 

beregne risikovektede eksponeringsbeløp for tilsvarende direkte 

eksponeringer mot yteren av beskyttelse i samsvar med kapittel 

3, skal risikovekten g for eksponeringer mot yteren av 

beskyttelse i henhold til artikkel 235 fastsettes som angitt i 

kapittel 3. 

Artikkel 265 

Tilleggskrav til ansvarlig kapital for verdipapirisering av 

rullerende eksponeringer med bestemmelser om tidlig 

innløsning 

1. I tillegg til de risikovektede eksponeringsbeløpene som er 

beregnet med hensyn til dens verdipapiriseringsposisjoner, skal 

en initiativtakende institusjon beregne et risikovektet ekspo-

neringsbeløp i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 256 når 

den selger rullerende eksponeringer i en verdipapirisering som 

inneholder en bestemmelse om tidlig innløsning. 

2. Som unntak fra artikkel 256 skal eksponeringsverdien for 

den initiativtakende institusjonens andel være summen av 

følgende: 

a) Eksponeringsverdien av den nominelle verdien av den delen 

av en gruppe av trukne beløp som er solgt til en verdipapir-

isering, der andelen av denne i forhold til beløpet for den 

samlede gruppen som er solgt til strukturen, bestemmer 

andelen av kontantstrømmene som er generert av hovedstol 

og renter, og andre tilknyttede beløp som ikke er 

tilgjengelige for å foreta betalinger til dem som innehar 

verdipapiriseringsposisjoner i verdipapiriseringen.  
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b) Eksponeringsverdien av den delen av gruppen av ikke-

trukne beløp i kredittlinjene, hvis trukne beløp er solgt til 

verdipapiriseringen, og hvis andel i forhold til det samlede 

beløpet av slike ikke-trukne beløp er den samme som 

andelen av eksponeringsverdien som beskrevet i bokstav a) i 

forhold til eksponeringsverdien til gruppen av trukne beløp 

solgt til verdipapiriseringen. 

Den initiativtakende institusjonens andel skal ikke være 

etterstilt investorenes andel. 

Eksponeringsverdien av investorenes andel skal være ekspo-

neringsverdien av den nominelle verdien av den delen av 

gruppen av trukne beløp som ikke faller inn under bokstav a), 

pluss eksponeringsverdien av den delen av gruppen av ikke-

trukne beløp fra kredittlinjer hvis trukne beløp er solgt til 

verdipapiriseringen, som ikke faller inn under bokstav b). 

3. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for eksponerings-

verdien av den initiativtakende institusjonens andel i samsvar 

med nr. 2 bokstav a) skal beregnes som for en pro rata-

eksponering mot de verdipapiriserte eksponeringene for trukne 

beløp som om de ikke var blitt verdipapirisert, og en pro rata-

eksponering i kredittlinjenes ikke-trukne beløp, hvis trukne 

beløp er solgt til verdipapiriseringen. 

Artikkel 266 

Reduksjon av risikovektede eksponeringsbeløp 

1. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for en 

verdipapiriseringsposisjon som er gitt en risikovekt på 1 250 %, 

kan reduseres med 12,5 ganger beløpet for alle spesifikke 

kredittrisikojusteringer som er behandlet i samsvar med artikkel 

110, og som institusjonen har foretatt med hensyn til de 

verdipapiriserte eksponeringene. I den utstrekning det tas 

hensyn til spesifikke kredittrisikojusteringer for dette formål, 

skal de ikke tas hensyn til ved beregningen som er fastsatt i 

artikkel 159. 

2. Det risikovektede eksponeringsbeløpet for en verdipapir-

iseringsposisjon kan reduseres med 12,5 ganger beløpet for alle 

spesifikke kredittrisikojusteringer som er behandlet i samsvar 

med artikkel 110, og som institusjonen har foretatt med hensyn 

til posisjonen. 

3. Som fastsatt i artikkel 36 nr. 1 bokstav k) kan 

institusjonene med hensyn til en verdipapiriseringsposisjon som 

er gitt en risikovekt på 1 250 %, som et alternativ til å ta med 

posisjonen i sin beregning av risikovektede eksponeringsbeløp, 

trekke posisjonens eksponeringsverdi fra ansvarlig kapital på 

følgende vilkår: 

a) Posisjonens eksponeringsverdi kan utledes fra de risiko-

vektede eksponeringsbeløpene, idet det tas hensyn til 

eventuelle reduksjoner som er foretatt i samsvar med nr. 1 

og 2. 

b) Beregningen av eksponeringsverdien kan gjenspeile 

godtakbar finansiert beskyttelse på en måte som er i samsvar 

med metoden fastsatt i nr. 247 og 264. 

c) Når den formelbaserte tilsynsmetoden er anvendt for å 

beregne risikovektede eksponeringsbeløp og L < KIRBR og 

[L+T] > KIRBR, kan posisjonen behandles som to posisjoner 

med L lik KIRBR for den foranstilte av de to posisjonene. 

4. Når en institusjon benytter muligheten i nr. 3, kan den 

trekke 12,5 ganger det beløpet som trekkes fra i henhold til 

nevnte nummer, fra det beløpet som er angitt i artikkel 260, 

som det beløpet som de risikovektede eksponeringsbeløpene for 

dens posisjoner innenfor en verdipapirisering kan begrenses til. 

Avsnit t  4  

Ekste rne  kre di ttvurde ri nge r  

Artikkel 267 

Anvendelse av kredittvurderinger fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner 

Institusjonene kan anvende kredittvurderinger for å fastsette 

risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon bare dersom 

kredittvurderingen er utstedt eller godkjent av en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1060/2009. 

Artikkel 268 

Krav til kredittvurderinger fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner 

Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til 

avsnitt 3 skal institusjonene anvende en kredittvurdering fra en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon bare dersom følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Det skal ikke være manglende samsvar mellom de typene av 

betalinger som gjenspeiles i kredittvurderingen, og de 

typene av betaling som institusjonen har rett til i henhold til 

kontrakten som er grunnlaget for vedkommende verdipapir-

iseringsposisjon. 

b) Taps- og kontantstrømanalyser samt kredittvurderingers 

følsomhet for endringer i underliggende vurderingsforut-

setninger, herunder gruppeeiendelers utvikling, skal 

offentliggjøres av den eksterne kredittvurderings-

institusjonen sammen med kredittvurderingene, fram-

gangsmåtene, metodene, forutsetningene hypotesene og de 

viktigste faktorene som ligger til grunn for vurderingene i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1060/2009. Opplysninger 

som er gjort tilgjengelige for bare et begrenset antall foretak, 

skal ikke anses for å være offentliggjort. Kredittvur-

deringene skal tas med i den eksterne kredittvurderings-

institusjonens endringsmatrise. 

c) Kredittvurderingen skal verken helt eller delvis baseres på 

ikke-finansiert støtte fra institusjonen selv. I slike tilfeller 

skal institusjonen, ved beregning av risikovektede 

eksponeringsbeløp for denne posisjonen i samsvar med 

avsnitt 3, anse den relevante posisjonen som ikke-

kredittvurdert. 

Den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen skal være 

forpliktet til å offentliggjøre forklaringer på hvordan 

gruppeeiendelers utvikling påvirker denne kredittvur-

deringen.  
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Artikkel 269 

Anvendelse av kredittvurderinger 

1. En institusjon kan utpeke en eller flere eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner til å foreta kredittvurderinger som 

skal anvendes ved beregning av institusjonens risikovektede 

eksponeringsbeløp i henhold til dette kapittel (en «utpekt 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon»). 

2. En institusjon skal anvende kredittvurderinger konsekvent 

og ikke selektivt i forbindelse med sine verdipapiriserings-

posisjoner, i samsvar med følgende prinsipper: 

a) En institusjon kan ikke anvende en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjons kredittvurderinger for sine posisjoner i 

enkelte transjer, og en annen ekstern kredittvurderings-

institusjons kredittvurderinger for sine posisjoner i andre 

transjer innenfor samme verdipapirisering, uansett om de er 

kredittvurdert av den første eksterne kredittvurderings-

institusjonen eller ikke. 

b) Dersom en posisjon har to kredittvurderinger foretatt av 

utpekte eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, skal 

institusjonen anvende den minst gunstige kredittvur-

deringen. 

c) Dersom en posisjon har flere enn to kredittvurderinger 

foretatt av utpekte eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, 

skal institusjonen anvende de to gunstigste kredittvur-

deringene. Dersom de to gunstigste kredittvurderingene er 

forskjellige, skal den minst gunstige av de to anvendes. 

d) En institusjon skal ikke aktivt anmode om tilbakekalling av 

mindre gunstige vurderinger. 

3. Dersom kredittbeskyttelse som er godtakbar i henhold til 

kapittel 4, blir gitt direkte til spesialforetaket for verdipapir-

isering, og denne beskyttelsen gjenspeiles i kredittvurderingen 

av en posisjon foretatt av en utpekt ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon, kan risikovekten tilknyttet denne kredittvur-

deringen anvendes. Dersom kredittbeskyttelsen ikke er 

godtakbar i henhold til kapittel 4, skal kredittvurderingen ikke 

anerkjennes. Dersom kredittbeskyttelsen ikke gis til 

spesialforetaket for verdipapirisering, men direkte til en 

verdipapiriseringsposisjon, skal kredittvurderingen ikke 

anerkjennes. 

Artikkel 270 

Tilordning 

EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å beslutte, for alle eksterne kredittvurderings-

institusjoner, hvilke av risikoklassene omhandlet i dette kapittel 

som en ekstern kredittvurderingsinstitusjons ulike kredittvur-

deringer skal tilknyttes. Beslutningene skal være objektive og 

konsekvente og treffes i samsvar med følgende prinsipper: 

a) EBA skal skille mellom relative grader av risiko som hver 

enkelt vurdering gir uttrykk for. 

b) EBA skal vurdere kvantitative faktorer, for eksempel 

misligholds- og/eller tapsprosenter, samt de historiske 

resultatene for hver enkelt ekstern kredittvurderings-

institusjons kredittvurderinger for ulike eiendelsklasser. 

c) EBA skal vurdere kvalitative faktorer, for eksempel rekken 

av transaksjoner som vurderes av den eksterne kredittvur-

deringsinstitusjonen, dens metode og kredittvurderingenes 

betydning, særlig hvorvidt de er basert på forventet tap eller 

første eurotap og på rettidig betaling av renter eller endelig 

betaling av renter. 

d) EBA skal søke å sikre at verdipapiriseringsposisjoner som er 

gitt samme risikovekt på grunnlag av kredittvurderingene 

foretatt av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, blir 

underlagt tilsvarende grader av kredittrisiko. EBA skal 

eventuelt vurdere å endre sin beslutning med hensyn til 

risikoklasse som en bestemt kredittvurdering skal tilknyttes. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 6 

Motpartsrisiko 

Avsnit t  1  

De fi ni s jone r  

Artikkel 271 

Beregning av eksponeringsverdien 

1. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien for 

derivatinstrumentene oppført i vedlegg II i samsvar med dette 

kapittel. 

2. En institusjon kan fastsette eksponeringsverdien for 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlåns-

transaksjoner i samsvar med dette kapittel i stedet for å anvende 

kapittel 4. 

Artikkel 272 

Definisjoner 

I dette kapittel og avdeling VI i denne del menes med 

Generelle termer 

 1) «motpartsrisiko» eller «CCR» risikoen for at motparten i 

en transaksjon vil kunne misligholde før endelig oppgjør 

av transaksjonens kontantstrømmer,  
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Transaksjonstyper 

 2) «transaksjoner med lang oppgjørsfrist» transaksjoner der 

en motpart påtar seg å levere et verdipapir, en vare eller et 

beløp i utenlandsk valuta mot kontanter, andre finansielle 

instrumenter eller varer, eller omvendt, med en 

avtalefestet oppgjørs- eller leveringsfrist som er lengre 

enn markedsstandarden for denne bestemte trans-

aksjonstypen, eller fem bankdager etter tidspunktet da 

institusjonen inngår transaksjonen, alt etter hva som 

inntreffer først, 

 3) «marginlånstransaksjoner» transaksjoner der en institusjon 

gir kreditt i forbindelse med kjøp, salg, innehav av eller 

handel med verdipapirer. Marginlånstransaksjoner 

omfatter ikke andre lån med sikkerhet i form av 

verdipapirer, 

Motregningsgruppe, sikringsgrupper og tilknyttede begreper 

 4) «motregningsgruppe» en gruppe transaksjoner mellom en 

institusjon og en enkelt motpart som er omfattet av en 

tosidig motregningsordning som har tvangskraft, og som 

er anerkjent i henhold til avsnitt 7 og kapittel 4. 

Hver transaksjon som ikke er omfattet av en tosidig 

motregningsordning som har tvangskraft, og som er 

anerkjent i henhold til avsnitt 7, skal behandles som sin 

egen motregningsgruppe for dette kapittels formål. 

I henhold til metoden med interne modeller beskrevet i 

avsnitt 6 kan alle motregningsgrupper med en enkelt 

motpart behandles som en enkelt motregningsgruppe 

dersom de enkelte motregningsgruppenes negative 

simulerte markedsverdier er satt til 0 i estimeringen av den 

forventede eksponeringen (expected exposure – EE), 

 5) «risikoposisjon» et risikotall som tildeles en transaksjon i 

henhold til den standardiserte metoden i avsnitt 5 etter en 

på forhånd fastsatt algoritme, 

 6) «sikringsgruppe» en gruppe av risikoposisjoner som 

stammer fra transaksjonene i en enkelt motregningsgruppe 

der bare saldoen for disse risikoposisjonene er relevant for 

å fastsette eksponeringsverdien i henhold til den standardi-

serte metoden i avsnitt 5, 

 7) «marginavtale» en avtale eller bestemmelser i en avtale 

der en motpart i henhold til avtalen må levere sikkerhet til 

en annen motpart når den andre motpartens eksponering 

mot den første motparten overstiger et nærmere fastsatt 

nivå, 

 8) «marginterskel» det største beløpet av en eksponering som 

kan forbli utestående før en part har rett til å kreve 

sikkerhetsstillelse, 

 9) «marginrisikoperiode» tiden fra siste utveksling av 

sikkerheter som dekker en motregningsgruppe av trans-

aksjoner med en misligholdende motpart, til ved-

kommende transaksjoner er avviklet og den markeds-

risikoen som har oppstått, igjen er sikret, 

10) «effektiv løpetid i henhold til metoden med interne 

modeller for en motregningsgruppe med en løpetid på 

over ett år» forholdet mellom summen av den forventede 

eksponeringen gjennom hele levetiden til transaksjonene i 

motregningsgruppen, diskontert med den risikofrie renten, 

og summen av den forventede eksponeringen over ett år i 

en motregningsgruppe diskontert med den risikofrie 

renten. 

Denne effektive løpetiden kan justeres for å gjenspeile 

refinansieringsrisiko ved å erstatte forventet eksponering 

med effektiv forventet eksponering for prognoseperioder 

på under ett år, 

11) «motregning på tvers av produkter» samling av trans-

aksjoner i ulike produktkategorier i samme motregnings-

gruppe i henhold til reglene for motregning på tvers av 

produkter i dette kapittel, 

12) «gjeldende markedsverdi» («Current Market Value – 

CMV») ved anvendelse av avsnitt 5 nettomarkedsverdien 

for porteføljen av transaksjoner i en motregningsgruppe 

der både positive og negative markedsverdier brukes ved 

beregning av CMV, 

Fordelinger 

13) «fordeling av markedsverdier» prognosen for sannsyn-

lighetsfordeling av netto markedsverdier for transaksjoner 

i en motregningsgruppe på et framtidig tidspunkt 

(prognoseperiode), beregnet på grunnlag av disse trans-

aksjonenes faktiske markedsverdi på prognosedatoen, 

14) «fordeling av eksponeringer» prognosen for sannsyn-

lighetsfordeling av markedsverdier som blir generert ved å 

sette prognosen for negative netto markedsverdier lik null, 

15) «risikonøytral fordeling» en fordeling av markedsverdier 

eller eksponeringer over en framtidig periode, der 

fordelingen blir beregnet på grunnlag av verdier som kan 

utledes av markedet, for eksempel implisitte volatiliteter,  
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16) «faktisk fordeling» en fordeling av markedsverdier eller 

eksponeringer i en framtidig periode, der fordelingen blir 

beregnet på grunnlag av historiske eller faktiske verdier, 

for eksempel tidligere pris eller renteendringer, 

Eksponeringsmålinger og -justeringer 

17) «aktuell eksponering» den største verdien av null og 

markedsverdien av en transaksjon eller portefølje av 

transaksjoner i en motregningsgruppe med en motpart som 

ville gå tapt ved motpartens mislighold, forutsatt at 

verdien av disse transaksjonene ikke vil kunne inndrives 

ved insolvens eller avvikling, 

18) «maksimal eksponering» en høy prosentil av fordelingen 

av eksponeringer på et bestemt framtidig tidspunkt før 

forfallstidspunktet for den lengste transaksjonen i 

motregningsgruppen, 

19) «forventet eksponering» («EE») gjennomsnittet av 

fordelingen av eksponeringer på et bestemt framtidig 

tidspunkt før transaksjonen med den lengste løpetiden i 

motregningsgruppen forfaller, 

20) «effektiv forventet eksponering på et bestemt tidspunkt» 

(effektiv EE) den høyeste forventede eksponeringen som 

foreligger på det aktuelle tidspunktet eller på et tidligere 

tidspunkt. Alternativt kan dette defineres for et bestemt 

tidspunkt som den største verdien av den forventede 

eksponeringen på det aktuelle tidspunktet eller den 

effektive forventede eksponeringen på et tidligere 

tidspunkt, 

21) «forventet positiv eksponering» (expected positive 

exposure – EPE) det vektede gjennomsnittet over tid av 

forventede eksponeringer, der vektene er den andelen av 

den samlede perioden som en enkelt forventet eksponering 

utgjør. 

Ved beregning av kravet til ansvarlig kapital skal 

institusjonene anvende gjennomsnittet over det første året 

eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen 

forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til 

kontrakten med den lengste løpetiden i motregnings-

gruppen forfaller, 

22) «effektiv forventet positiv eksponering» (effektiv EPE) 

det vektede gjennomsnittet for effektiv forventet 

eksponering over det første året for en motregningsgruppe, 

eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen 

forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til 

kontrakten med den lengste løpetiden i motregnings-

gruppen, der vektene er den andelen som en individuell 

forventet eksponering utgjør i hele perioden, 

Risiko knyttet til motpartsrisiko 

23) «refinansieringsrisiko» det beløpet som EPE blir 

undervurdert med når framtidige transaksjoner med en 

motpart forventes å foregå på løpende grunnlag. 

Den tilleggseksponeringen som blir generert av disse 

framtidige transaksjonene, inngår ikke i beregningen av 

EPE, 

24) «motpart» ved anvendelsen av avsnitt 7 enhver juridisk 

eller fysisk person som inngår en motregningsavtale og 

har avtalefestet rett til å gjøre det, 

25) «avtale om motregning på tvers av produkter» en tosidig 

kontraktsfestet avtale mellom en institusjon og en motpart 

som skaper en enkelt juridisk forpliktelse (på grunnlag av 

motregning av dekkede transaksjoner) som omfatter alle 

tosidige hovedavtaler og transaksjoner innenfor ulike 

produktkategorier som er omfattet av avtalen. 

I forbindelse med denne definisjon menes med «ulike 

produktkategorier» 

a) gjenkjøpstransaksjoner samt innlån og utlån av 

verdipapirer og varer, 

b) marginlånstransaksjoner, 

c) kontraktene oppført i vedlegg II, 

26) «betalingselement» betalingen som er avtalt i forbindelse 

med en OTC-derivattransaksjon med lineær risikoprofil, 

der det er fastsatt at et finansielt instrument skal byttes 

mot betaling. 

I tilfelle av transaksjoner der det er fastsatt at en betaling 

skal byttes mot en betaling, skal de to betalingselementene 

bestå av de avtalefestede bruttobetalingene, herunder det 

nominelle beløpet for transaksjonen. 

Avsnit t  2  

Me tode r for be re gni ng av e kspone ri ngsve rdi e n  

Artikkel 273 

Metoder for beregning av eksponeringsverdien 

1. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien for 

kontraktene oppført i vedlegg II på grunnlag av en av metodene 

i avsnitt 3–6 i samsvar med denne artikkel.  
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En institusjon som ikke er berettiget til behandlingen i artikkel 

94, skal ikke benytte metoden i avsnitt 4. Institusjonene skal 

ikke benytte metoden i avsnitt 4 for å fastsette ekspo-

neringsverdien for kontraktene oppført i vedlegg II nr. 3. 

Institusjonene kan på permanent grunnlag kombinere metodene 

i avsnitt 3–6 innenfor en selskapsgruppe. En enkeltstående 

institusjon skal ikke på permanent grunnlag kombinere 

metodene i avsnitt 3–6, men skal kunne kombinere metodene i 

avsnitt 3 og 5 når en av metodene anvendes i tilfellene som er 

beskrevet i artikkel 282 nr. 6. 

2. Dersom vedkommende myndigheter tillater det i samsvar 

med artikkel 283 nr. 1 og 2, kan en institusjon fastsette 

eksponeringsverdien ved hjelp av metoden med interne 

modeller som er beskrevet i avsnitt 6, for 

a) kontraktene oppført i vedlegg II, 

b) gjenkjøpstransaksjoner, 

c) innlån og utlån av verdipapirer eller varer, 

d) marginlånstransaksjoner, 

e) transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 

3. Når en institusjon kjøper beskyttelse i form av et 

kredittderivat for en eksponering utenfor handelsporteføljen, 

eller for en motpartsrisikoeksponering, kan den beregne sitt 

krav til ansvarlig kapital for den sikrede eksponeringen i 

samsvar med ett av følgende: 

a) Artikkel 233–236. 

b) Artikkel 153 nr. 3, eller artikkel 183 dersom det er gitt 

tillatelse i samsvar med artikkel 143. 

Eksponeringsverdien for motpartsrisiko for disse kredit t-

derivatene skal være lik null med mindre en institusjon 

anvender metoden i artikkel 299 nr. 2 bokstav h) ii). 

4. Uten hensyn til nr. 3 kan en institusjon velge konsekvent å 

ta med alle kredittderivater utenfor handelsporteføljen som er 

kjøpt for å beskytte en eksponering utenfor handelsporteføljen 

eller en motpartsrisiko, ved beregning av kravene til ansvarlig 

kapital for motpartsrisiko dersom kredittbeskyttelsen 

anerkjennes i henhold til denne forordning. 

5. Dersom kredittapsbytteavtaler solgt av en institusjon 

behandles av en annen institusjon som kredittbeskyttelse som 

ytes av den første institusjonen, og er omfattet av krav til 

ansvarlig kapital for kredittrisiko for det underliggende 

instrumentet for fullt nominelt beløp, skal eksponeringsverdien 

når det gjelder motpartsrisikoen utenfor handelsporteføljen, 

være lik null. 

6. I henhold til alle metodene i avsnitt 3–6 skal ekspo-

neringsverdien for en gitt motpart være lik summen av 

eksponeringsverdiene beregnet for hver motregningsgruppe 

med vedkommende motpart. 

For en gitt motpart skal eksponeringsverdien for en gitt 

motregningsgruppe av OTC-derivater i vedlegg II beregnet i 

samsvar med dette kapittel være den største av null og 

differansen mellom summen av eksponeringsbeløp for alle 

motregningsgrupper med motparten og summen av CVA for 

den berørte motparten som institusjonen anser som en 

gjennomført nedskrivning. Kredittverdijusteringene skal 

beregnes uten en eventuell motsvarende debetverdijustering av 

foretakets egen kredittrisiko, som allerede er utelukket fra den 

ansvarlige kapitalen i henhold til artikkel 33 nr. 1 bokstav c). 

7. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien for 

eksponeringer som oppstår som følge av transaksjoner med 

lang oppgjørsfrist, ved hjelp av metodene i avsnitt 3–6, uansett 

hvilken metode institusjonen har valgt for behandling av OTC-

derivater og gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, og marginlånstransaksjoner. Ved 

beregning av kravene til ansvarlig kapital for transaksjoner med 

lang oppgjørsfrist kan institusjoner som benytter metodene i 

kapittel 3, anvende risikovekter i henhold til metoden i kapittel 

2 på permanent grunnlag og uansett hvor vesentlige slike 

posisjoner er. 

8. Når det gjelder metodene i avsnitt 3 og 4, skal 

institusjonen benytte en konsekvent metode for fastsettelse av 

det nominelle beløpet for ulike produkttyper og sikre at det 

nominelle beløpet som skal tas i betraktning, er en egnet 

målestokk for den risikoen som er forbundet med kontrakten. 

Dersom det i kontrakten er fastsatt en multiplisering av 

kontantstrømmer, skal det nominelle beløpet justeres av en 

institusjon for å ta hensyn til multipliseringens virkninger på 

kontraktens risikostruktur. 

Når det gjelder metodene i avsnitt 3–6, skal institusjonene 

behandle transaksjoner der spesifikk feil vei-risiko er 

identifisert i samsvar med artikkel 291 nr. 2 og 4–6, alt etter 

hva som er relevant.  
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Avsnit t  3  

Marke dsve rdi me to de n  

Artikkel 274 

Markedsverdimetoden 

1. For å fastsette gjeldende gjenanskaffelseskost for alle 

kontrakter med positive verdier skal institusjonene knytte 

gjeldende markedsverdier til kontraktene. 

2. For å fastsette den potensielle framtidige kredittekspo-

neringen skal institusjonene multiplisere de nominelle beløpene 

eller underliggende verdiene, alt etter hva som er relevant, med 

prosentdelene i tabell 1 i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Kontrakter som ikke omfattes av noen av de fem kategoriene 

i tabell 1, skal behandles som kontrakter som gjelder andre 

varer enn edelmetaller. 

b) For kontrakter som innebærer flere utvekslinger av 

hovedstolen, skal prosentdelene multipliseres med antall 

gjenværende innbetalinger som skal foretas i henhold til 

kontrakten. 

c) For kontrakter som er strukturert med henblikk på oppgjør 

av utestående eksponeringer på bestemte betalings-

tidspunkter, og der vilkårene justeres slik at markedsverdien 

av kontrakten er lik null på disse tidspunktene, skal 

gjenværende løpetid være lik tiden fram til neste justering. 

Når det gjelder rentekontrakter som oppfyller disse 

kriteriene, og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett 

år, skal denne prosentdelen ikke være mindre enn 0,5 %. 

Tabell 1 

Gjenværende 

løpetid 

Rentekontrak-

ter 

Valuta- 

og gull-

kontrak-

ter 

Kontrak-

ter som 

gjelder 

egen-

kapital 

Kontrak-

ter som 

gjelder 

andre 

edelme-

taller enn 

gull 

Kontrak-

ter som 

gjelder 

andre 

varer enn 

edelme-

taller 

Høyst ett år 0 % 1 % 6 % 7 % 10 % 

Mer enn ett 

år, men 

høyst fem 

år 

0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % 

Mer enn 

fem år 

1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 

3. For kontrakter som gjelder andre varer enn gull, og som er 

omhandlet i vedlegg II nr. 3, kan en institusjon anvende 

prosentdelene i tabell 2 i stedet for prosentdelene i tabell 1, 

forutsatt at denne institusjonen benytter den utvidede 

løpetidsmetoden i artikkel 361 for disse kontraktene. 

Tabell 2 

Gjenværende 

løpetid 

Edelme-

taller 

(unntatt  

gull) 

Uedle 

metaller 

Landbruks-

varer 

Andre, 

herunder 

energi-

produkter 

Høyst ett år 2 % 2,5 % 3 % 4 % 

Mer enn ett år, 

men høyst fem 

år 

5 % 4 % 5 % 6 % 

Mer enn fem år 7,5 % 8 % 9 % 10 % 

4. Summen av gjeldende gjenanskaffelseskost og potensiell 

framtidig kreditteksponering er lik eksponeringsverdien. 

Avsnit t  4  

O ppri nne l i g e kspone ri ng -me tode n  

Artikkel 275 

Opprinnelig eksponering-metoden 

1. Eksponeringsverdien er hvert instruments nominelle beløp 

multiplisert med prosentdelene i tabell 3. 

Tabell 3 

Opprinnelig løpetid 
Rentekontrak-

ter 

Valuta- og 

gullkontrakter 

Høyst ett år 0,5 % 2 % 

Mer enn ett år, men høyst to år 1 % 5 % 

Tillegg for hvert etterfølgende 

år 

1 % 3 % 

2. Ved beregning av rentekontrakters eksponeringsverdi kan 

en institusjon velge enten å anvende den opprinnelige løpetiden 

eller den gjenværende løpetiden. 

Avsnit t  5  

S tandardi se rt me tode  

Artikkel 276 

Standardisert metode 

1. Institusjonene kan benytte den standardiserte metoden 

(heretter kalt «SM») bare for å beregne eksponeringsverdien av 

OTC-derivater og transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 
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2. Når institusjonene anvender SM, skal de beregne eksponeringsverdien separat for hver motregningsgruppe, etter fradrag for 

sikkerheter, på følgende måte: 

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 = 𝛽 ∙ maks {𝐶𝑀𝑉 −𝐶𝑀𝐶 ,∑|∑𝑅𝑃𝑇𝑖𝑗
𝑖

−∑𝑅𝑃𝐶𝑙𝑗
𝑙

|

𝑗

∙ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 (𝐶𝐶𝑅𝑀)𝑗}  

der 

CMV = gjeldende markedsverdi for porteføljen av 

transaksjoner i motregningsgruppen med en 

motpart, uten at det tas hensyn til sikkerhet, der 

𝐶𝑀𝑉 =∑𝐶𝑀𝑉𝑖
𝑖

 

der 

CMVi = gjeldende markedsverdi for transaksjon i, 

 

CMC = gjeldende markedsverdi for sikkerheten som er stilt i 

motregningsgruppen, der 

𝐶𝑀𝐶 =∑𝐶𝑀𝐶𝑙
𝑙

 

der 

CMCl = gjeldende markedsverdi for sikkerhet l, 

 

i = indeks som angir transaksjon, 

l = indeks som angir sikkerhet, 

j = indeks som angir sikringsgruppekategori. 

For dette formål svarer disse sikringsgruppene til risikofaktorer 

som risikoposisjoner med motsatt fortegn kan motregnes mot 

for å gi en netto risikoposisjon som eksponeringsmålingen 

deretter baseres på. 

RPT ij = risikoposisjon fra transaksjon i med hensyn til 

sikringsgruppe j, 

RPClj = risikoposisjon fra sikkerhet l med hensyn til 

sikringsgruppe j, 

CCRM j = multiplikator for motpartsrisiko fastsatt i tabell 5 

med hensyn til sikringsgruppe j, 

β = 1,4. 

3. Ved beregning i henhold til nr. 2 gjelder følgende: 

a) Godtakbar sikkerhet som er mottatt fra en motpart, skal ha 

positivt fortegn, og sikkerhet som er stilt til en motpart, skal 

ha negativt fortegn. 

b) Bare sikkerhet som er godtakbar i henhold til artikkel 197, 

artikkel 198 og artikkel 299 nr. 2 bokstav d), skal anvendes i 

forbindelse med SM. 

c) En institusjon kan se bort fra renterisikoen ved betalings-

elementer med en gjenværende løpetid på under ett år. 

d) En institusjon kan behandle transaksjoner som består av to 

betalingselementer angitt i samme valuta, som en enkelt 

samlet transaksjon. Behandlingen av betalingselementer 

anvendes på den samlede transaksjonen. 

Artikkel 277 

Transaksjoner med lineær risikoprofil  

1. Institusjonene skal tilordne transaksjoner med lineær 

risikoprofil til risikoposisjoner i samsvar med følgende 

bestemmelser: 

a) Transaksjoner med lineær risikoprofil der de underliggende 

finansielle instrumentene er egenkapitalinstrumenter 

(herunder egenkapitalindekser), gull, andre edelmetaller 

eller andre varer, skal tilordnes en risikoposisjon i den 

respektive egenkapitalen (eller egenkapitalindeksen) eller 

varen og en renterisikoposisjon for betalingselementet. 

b) Transaksjoner med lineær risikoprofil med et gjelds-

instrument som underliggende instrument, skal tilordnes en 

renterisikoposisjon for gjeldsinstrumentet og en annen 

renterisikoposisjon for betalingselementet. 

c) Transaksjoner med lineær risikoprofil som fastsetter bytte av 

betaling mot betaling, herunder valutaterminkontrakter, skal 

tilordnes en renterisikoposisjon for hvert av betalings-

elementene. 

Dersom et betalingselement eller det underliggende gjelds-

instrumentet i forbindelse med en transaksjon som er omhandlet 

i bokstav a), b) eller c), er uttrykt i en utenlandsk valuta, skal 

dette betalingselementet eller gjeldsinstrumentet også tilordnes 

en risikoposisjon i denne valutaen. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal størrelsen på en 

risikoposisjon som følge av en transaksjon med lineær 

risikoprofil være den effektive nominelle verdien (markedspris 

multiplisert med mengde) av de underliggende finansielle 

instrumentene eller varene, konvertert til institusjonens 

nasjonale valuta ved multiplisering med relevant valutakurs, 

bortsett fra når det gjelder gjeldsinstrumenter.  
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3. For gjeldsinstrumenter og for betalingselementer skal 

størrelsen på risikoposisjonen være den effektive nominelle 

verdien av de utestående bruttobetalingene (herunder det 

nominelle beløpet) konvertert til institusjonens nasjonale valuta, 

multiplisert med gjeldsinstrumentets eller betalingselementets 

modifiserte durasjon, alt etter hva som er relevant. 

4. Størrelsen på en risikoposisjon som følge av en kreditt -

apsbytteavtale skal være den nominelle verdien av referanse-

gjeldsinstrumentet multiplisert med kredittapsbytteavtalens 

gjenværende løpetid. 

Artikkel 278 

Transaksjoner med ikke-lineær risikoprofil 

1. Institusjonene skal fastsette størrelsen på risiko-

posisjonene for transaksjoner med ikke-lineær risikoprofil i 

samsvar med følgende numre. 

2. Størrelsen på en risikoposisjon som følge av et OTC-

derivat med ikke-lineær risikoprofil, herunder opsjoner og 

opsjoner på bytteavtaler, der det underliggende instrumentet 

ikke er et gjeldsinstrument eller et betalingselement, skal være 

lik deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det 

finansielle instrumentet som er underliggende for trans-

aksjonen, i samsvar med artikkel 280 nr. 1. 

3. Størrelsen på en risikoposisjon som følge av et OTC-

derivat med ikke-lineær risikoprofil, herunder opsjoner og 

opsjoner på bytteavtaler, der det underliggende instrumentet er 

et gjeldsinstrument eller et betalingselement, skal være lik 

deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det finansielle 

instrumentet eller betalingselementet, multiplisert med gjelds-

instrumentets eller betalingselementets modifiserte durasjon, alt 

etter hva som er relevant. 

Artikkel 279 

Behandling av sikkerhet 

Ved beregning av risikoposisjoner skal institusjonene behandle 

sikkerhet på følgende måte: 

a) Sikkerhet som er mottatt fra en motpart, skal behandles som 

en forpliktelse overfor motparten (kort posisjon) som 

forfaller samme dag som beregningen foretas. 

b) Sikkerhet som er stilt til motparten, skal behandles som en 

fordring på motparten (lang posisjon) som forfaller samme 

dag som beregningen foretas. 

Artikkel 280 

Beregning av risikoposisjoner 

1. En institusjon skal beregne en risikoposisjons størrelse og 

fortegn på følgende måte: 

a) For alle andre instrumenter enn gjeldsinstrumenter: 

i) som den effektive nominelle verdien dersom det gjelder 

en transaksjon med lineær risikoprofil, 

ii) som deltaekvivalenten av nominell verdi, 𝑃𝑟𝑒𝑓 ∙
𝜕𝑉

𝜕𝑝
, 

dersom det gjelder en transaksjon med ikke-lineær 

risikoprofil, 

der 

Pref = prisen på det underliggende instrumentet, 

uttrykt i referansevalutaen, 

V = verdien av det finansielle instrumentet  

(i forbindelse med opsjoner er verdien 

opsjonsprisen), 

p = prisen på det underliggende instrumentet, 

uttrykt i samme valuta som V. 

b) For gjeldsinstrumenter og betalingselementene til alle 

transaksjoner: 

i) som den faktiske nominelle verdien multiplisert med den 

modifiserte durasjonen, dersom det gjelder en 

transaksjon med lineær risikoprofil, 

ii) som deltaekvivalentens nominelle verdi multiplisert med 

den modifiserte durasjonen, 
𝜕𝑉

𝜕𝑟
, dersom det gjelder en 

transaksjon med ikke-lineær risikoprofil, 

der 

V = verdien av det finansielle instrument  

(i forbindelse med opsjoner er verdien 

opsjonsprisen), 

r = rentenivå. 

Dersom V er angitt i en annen valuta enn referansevalutaen, 

skal derivatet konverteres til referansevalutaen ved 

multiplisering med relevant valutakurs. 

2. Institusjonene skal inndele risikoposisjonene i sikrings-

grupper. Den absolutte verdien av summen av de risiko-

posisjonene som framkommer, skal beregnes for hver sikrings-

gruppe. Nettorisikoposisjonen skal være resultatet av denne 

beregningen og skal ved anvendelse av artikkel 276 nr. 2. 

beregnes på følgende måte: 

|∑𝑅𝑃𝑇𝑖𝑗
𝑖

−∑𝑅𝑃𝐶𝑙𝑗
𝑙

|  

Artikkel 281 

Renterisikoposisjoner 

1. Ved beregning av en renterisikoposisjon skal insti-

tusjonene anvende følgende bestemmelser:  
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2. Når det gjelder renterisikoposisjoner som følge av 

a) pengeinnskudd mottatt fra motparten som sikkerhet, 

b) betalingselementer, 

c) underliggende gjeldsinstrumenter, 

som i henhold til tabell 1 i artikkel 336 i hvert enkelt tilfelle er 

omfattet av et kapitalkrav på høyst 1,60 %, skal institusjonene 

tilordne disse posisjonene til en av de seks sikringsgruppene for 

hver valuta i tabell 4. 

Tabell 4 

 
Referanserenter fra 

statspapirer 

Referanserenter fra 

annet enn statspapirer 

Løpetid <1 år <1 år 

>1 ≤ 5 år > 5 år 

>1 ≤ 5 år > 5 år 

3. For renterisikoposisjoner som følge av underliggende 

gjeldsinstrumenter eller betalingselementer der renten er koblet 

til en referanserente som representerer et generelt markeds-

rentenivå, skal gjenværende løpetid være lengden av 

tidsintervallet fram til neste justering av renten. I alle andre 

tilfeller skal gjenværende løpetid være den gjenværende tiden 

til forfall for det underliggende gjeldsinstrumentet, eller når det 

gjelder et betalingselement, den gjenværende tiden til forfall for 

transaksjonen. 

Artikkel 282 

Sikringsgrupper 

1. Institusjonene skal fastsette sikringsgrupper i samsvar 

med nr. 2–5. 

2. Det skal være én sikringsgruppe for hver utsteder av et 

referansegjeldsinstrument som ligger til grunn for en kredittaps-

bytteavtale. 

Kredittapsbytteavtaler der kredittbeskyttelse utløses ved n-te 

kreditthendelse i en kurv, skal behandles på følgende måte: 

a) Størrelsen på en risikoposisjon i et referansegjeldsinstrument 

i en kurv som er underliggende for en kredittapsbytteavtale 

der kredittbeskyttelse utløses ved n-te kreditthendelse, skal 

være referansegjeldsinstrumentets faktiske nominelle verdi 

multiplisert med den modifiserte durasjonen for derivatet 

som utløses ved n-te kreditthendelse, med hensyn til en 

endring i referansegjeldsinstrumentets kredittrisikotillegg. 

b) Det skal være én sikringsgruppe for hvert referansegjelds-

instrument i en kurv som er underliggende for en gitt 

kredittapsbytteavtale der kredittbeskyttelse utløses ved n-te 

kreditthendelse. Risikoposisjoner fra ulike kredittaps-

bytteavtaler som utløses ved n-te kreditthendelse, skal ikke 

inngå i samme sikringsgruppe. 

c) Multiplikatoren for motpartsrisiko som får anvendelse på 

hver sikringsgruppe som opprettes for et av referansegjelds-

instrumentene i et derivat som utløses ved n-te kreditt-

hendelse, skal være følgende: 

i) 0,3 % for referansegjeldsinstrumenter som har en 

kredittvurdering fra en anerkjent ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon som tilsvarer risikoklasse 1–3. 

ii) 0,6 % for andre gjeldsinstrumenter. 

3. I forbindelse med renterisikoposisjoner som følge av 

a) pengeinnskudd som er stilt som sikkerhet til en motpart, når 

denne motparten ikke har utestående gjeldsforpliktelser med 

lav spesifikk risiko, 

b) underliggende gjeldsinstrumenter som i henhold til tabell 1 i 

artikkel 336 er omfattet av et kapitalkrav på over 1,60 %. 

Det skal være én sikringsgruppe for hver utsteder. 

Når et betalingselement etterligner et slikt gjeldsinstrument, 

skal det også være én sikringsgruppe for hver utsteder av 

referansegjeldsinstrumentet. 

En institusjon kan velge å tilordne risikoposisjoner som er 

knyttet til gjeldsinstrumenter fra en bestemt utsteder, eller til 

referansegjeldsinstrumenter fra samme utsteder, som etterlignes 

av betalingselementer, eller som er underliggende for en 

kredittapsbytteavtale, til samme sikringsgruppe. 

4. Andre underliggende finansielle instrumenter enn gjelds-

instrumenter skal tilordnes de samme respektive sikrings-

gruppene bare dersom de er identiske eller tilsvarende 

instrumenter. I alle andre tilfeller skal de tilordnes separate 

sikringsgrupper. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal institusjonene i samsvar 

med følgende prinsipper bestemme om underliggende 

instrumenter er tilsvarende instrumenter: 

a) Når det gjelder egenkapitalinstrumenter, er det under-

liggende instrumentet tilsvarende dersom det er utstedt av 

samme utsteder. En egenkapitalindeks skal behandles som 

en separat utsteder. 

b) Når det gjelder edelmetaller, er det underliggende 

instrumentet tilsvarende dersom det gjelder samme metall. 

En edelmetallindeks skal behandles som et separat 

edelmetall.  
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c) Når det gjelder elektrisk kraft, er det underliggende 

instrumentet tilsvarende dersom leveringsrettigheter og  

-plikter viser til samme tidsintervall med toppbelastning 

eller med lav belastning i et hvilket som helst 24-timers-

intervall. 

d) Når det gjelder varer, er det underliggende instrumentet 

tilsvarende dersom det gjelder samme vare. En vareindeks 

skal behandles som en separat vare. 

5. Multiplikatorene for motpartsrisiko (CCRM) for de ulike 

kategoriene av sikringsgrupper framgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5 

 Sikringsgruppekategorier 

Multiplika-

torer for 

motparts-

risiko 

(CCRM) 

1. Rente 0,2 % 

2. Renter for risikoposisjoner fra et 

referansegjeldsinstrument som er 

underliggende instrument for en 

kredittapsbytteavtale, og som det 

anvendes et kapitalkrav på høyst 1,60 % 

på i henhold til tabell 1 i avdeling IV 

kapittel 2. 

0,3 % 

3. Renter for risikoposisjoner fra et gjelds-

instrument eller et referansegjelds-

instrument som det anvendes et kapital-

krav på mer enn 1,60 % på i henhold til 

tabell 1 i avdeling IV kapittel 2. 

0,6 % 

4. Valutakurser 2,5 % 

5. Elektrisk kraft 4 % 

6. Gull 5 % 

7. Egenkapitalinstrumenter 7 % 

8. Edelmetaller (unntatt gull) 8,5 % 

9. Andre varer (unntatt edelmetaller og 

elektrisk kraft) 

10 % 

10. Underliggende instrumenter for OTC-

derivater som ikke er omfattet av noen 

av kategoriene ovenfor 

10 % 

Underliggende instrumenter for OTC-derivater, som angitt i nr. 

10 i tabell 5, skal tilordnes separate individuelle sikringsgrupper 

for hver kategori av underliggende instrumenter. 

6. For transaksjoner med ikke-lineær risikoprofil eller for 

betalingselementer og transaksjoner med gjeldsinstrumenter 

som underliggende instrumenter, som institusjonen ikke kan 

fastsette henholdsvis deltaverdien eller den modifiserte 

durasjonen for, alt etter hva som er relevant, med en 

instrumentmodell som vedkommende myndighet har godkjent 

med det formål å kunne fastsette kravene til ansvarlig kapital 

for markedsrisiko, skal vedkommende myndighet fastsette 

størrelsen på risikoposisjonene og de relevante multiplikatorene 

for motpartsrisiko (CCRM j) med forsiktighet eller kreve at 

institusjoner anvender metoden i avsnitt 3. Motregning skal 

ikke anerkjennes (det vil si at eksponeringsverdien skal 

fastsettes som om det forelå en motregningsgruppe som bare 

omfattet den enkelte transaksjonen). 

7. En institusjon skal ha interne framgangsmåter for å 

kontrollere at en transaksjon, før den tilordnes en sikrings-

gruppe, dekkes av en motregningskontrakt som har tvangskraft 

og som oppfyller kravene i avsnitt 7. 

8. En institusjon som gjør bruk av sikkerheter for å redusere 

sin motpartsrisiko, skal ha interne framgangsmåter for å 

kontrollere, før den innregner virkningen av sikkerhetene i sine 

beregninger, at sikkerhetene oppfyller rettsikkerhetsstandardene 

i kapittel 4. 

Avsnit t  6 

Me tode n me d i nte rne  mode l l e r  

Artikkel 283 

Tillatelse til å benytte metoden med interne modeller 

1. Dersom vedkommende myndigheter er overbevist om at 

en institusjon oppfyller kravet i nr. 2, kan de gi denne 

institusjonen tillatelse til å benytte metoden med interne 

modeller («Internal Model Method – IMM») for å beregne 

eksponeringsverdien for følgende transaksjoner: 

a) Transaksjoner i artikkel 273 nr. 2 bokstav a). 

b) Transaksjoner i artikkel 273 nr. 2 bokstav b)–d). 

c) Transaksjoner i artikkel 273 nr. 2 bokstav a)–d). 

Dersom en institusjon har tillatelse til å benytte metoden med 

interne modeller for å beregne eksponeringsverdi for noen av 

transaksjonene som er omhandlet i første ledd bokstav a)–c), 

kan den også benytte metoden med interne modeller i 

forbindelse med transaksjonene i artikkel 273 nr. 2 bokstav e). 

Uten hensyn til artikkel 273 nr. 1 tredje ledd kan en institusjon 

velge ikke å anvende denne metoden på eksponeringer som er 

uvesentlige med hensyn til størrelse og risiko. I så fall skal en 

institusjon anvende en av metodene i avsnitt 3–5 på disse 

eksponeringene dersom de relevante kravene for hver metode er 

oppfylt. 

2. Vedkommende myndigheter skal gi en institusjon 

tillatelse til å benytte metoden med interne modeller for 

beregningene som er omhandlet i nr. 1, bare dersom 

institusjonen har dokumentert at den oppfyller kravene i dette 

avsnitt, og vedkommende myndigheter har verifisert at 

institusjonens systemer for styring av motpartsrisiko er 

forsvarlige og gjennomføres på riktig måte. 

3. Vedkommende myndigheter kan gi institusjoner tillatelse 

til i et begrenset tidsrom å innføre metoden med interne 

modeller trinnvis for ulike transaksjonstyper. I perioden med 

trinnvis innføring kan institusjonene benytte metodene i avsnitt 

3 eller 5 for transaksjonstyper som de ikke behandler i henhold 

til metoden med interne modeller.  
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4. For alle OTC-derivattransaksjoner og for transaksjoner 

med lang oppgjørsfrist der en institusjon ikke har fått tillatelse i 

henhold til nr. 1 til å benytte metoden med interne modeller, 

skal institusjonen benytte metodene i avsnitt 3 eller avsnitt 5. 

Disse metodene kan på permanent grunnlag kombineres 

innenfor en selskapsgruppe. Innenfor en institusjon kan disse 

metodene kombineres bare dersom en av metodene anvendes i 

tilfellene som er beskrevet i artikkel 282 nr. 6. 

5. En institusjon som i samsvar med nr. 1 har tillatelse til å 

benytte metoden med interne modeller, skal ikke gå tilbake til å 

benytte metodene i avsnitt 3 eller 5, med mindre vedkommende 

myndighet har gitt tillatelse til det. Vedkommende myndigheter 

skal gi en slik tillatelse dersom institusjonen dokumenterer at 

det er god grunn til det. 

6. Dersom en institusjon ikke lenger oppfyller kravene i 

dette avsnitt, skal den underrette vedkommende myndighet og 

gjøre ett av følgende: 

a) Framlegge for vedkommende myndighet en plan for 

hvordan den raskt skal kunne oppfylle kravene. 

b) Dokumentere overfor vedkommende myndighet at virknin-

gen av den manglende overholdelsen er uvesentlig. 

Artikkel 284 

Eksponeringsverdi 

1. Dersom en institusjon i samsvar med artikkel 283 nr. 1 

har tillatelse til å benytte metoden med interne modeller for å 

beregne eksponeringsverdien for noen av eller alle trans-

aksjonene som er omhandlet i nevnte nummer, skal den beregne 

eksponeringsverdien for disse transaksjonene på motregnings-

gruppenivå. 

Modellen som institusjonen anvender for dette formål, skal 

a) spesifisere prognosen for fordelingen av endringer i 

motregningsgruppens markedsverdi som kan tilskrives felles 

endringer i relevante markedsvariabler, for eksempel renter 

og valutakurser, 

b) beregne motregningsgruppens eksponeringsverdi på alle de 

framtidige datoene på grunnlag av de felles endringene i 

markedsvariablene. 

2. For at modellen skal innregne virkningene av margin-

beregningen, skal modellen for sikkerhetens verdi oppfylle de 

kvantitative og kvalitative kravene samt datakravene for 

metoden med interne modeller i samsvar med dette avsnitt, og 

institusjonen kan bare ta hensyn til godtakbar finansiell 

sikkerhet som omhandlet i artikkel 197 og 198 samt artikkel 

299 nr. 2 bokstav c) og d) i prognosen for fordelingen av 

endringer i motregningsgruppens markedsverdi. 

3. Kravet til ansvarlig kapital for motpartsrisiko i forbindelse 

med de motpartsrisikoeksponeringene som en institusjon 

benytter metoder med interne modeller på, skal være det største 

av følgende: 

a) Kravet til ansvarlig kapital for disse eksponeringene 

beregnet på grunnlag av effektiv forventet positiv 

eksponering med aktuelle markedsdata. 

b) Kravet til ansvarlig kapital for disse eksponeringene 

beregnet på grunnlag av effektiv forventet positiv ekspo-

nering med en enkelt konsekvent kalibrering i stressperioder 

for alle motpartsrisikoeksponeringer som de benytter 

metoden med interne modeller på. 

4. Med unntak av motparter som det er identifisert spesifikk 

feil vei-risiko for, og som er omfattet av artikkel 291 nr. 4 og 5, 

skal institusjonene beregne eksponeringsverdien som produktet 

av alfa (α) og effektiv forventet positiv eksponering (effektiv 

EPE) på følgende måte: 

Eksponeringsverdi = α · effektiv EPE 

der 

α = 1,4, med mindre vedkommende myndigheter krever at α 

tildeles en høyere verdi, eller tillater institusjonene å 

anvende sine egne estimater i samsvar med nr. 9. 

Effektiv forventet positiv eksponering skal beregnes ved å 

estimere forventet eksponering (EEt) som den gjennomsnittlige 

eksponeringen på et framtidig tidspunkt t, der gjennomsnittet 

fastsettes på grunnlag av mulige framtidige verdier for 

relevante markedsrisikofaktorer. 

Modellen skal estimere forventet eksponering (EE) på en serie 

av framtidige tidspunkter som t1, t2, t3 osv. 

5. Effektiv forventet eksponering skal beregnes rekursivt 

som 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘= maks {𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘−1, 𝐸𝐸𝑡𝑘} 

der 

den aktuelle datoen angis som t0 og 

effektiv EEt0 tilsvarer den aktuelle eksponeringen. 

6. Effektiv forventet positivt eksponering er lik gjennom-

snittlig effektiv forventet eksponering i løpet av det første året 

av en framtidig eksponering. Dersom alle kontraktene i 

motregningsgruppen forfaller i løpet av mindre enn ett år, skal 

forventet positiv eksponering være lik gjennomsnittet av den 

forventede eksponeringen fram til alle kontrakter i mot-

regningsgruppen forfaller. Effektiv forventet positiv ekspo-

nering skal beregnes som et vektet gjennomsnitt av effektiv 

forventet eksponering: 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐸 =
1

𝑚𝑖𝑛{1  å𝑟, 𝑙ø𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑}
 ∙  ∑ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑘

𝑚𝑖𝑛 {1 å𝑟,𝑙ø𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑}

𝑘=1

∙ 𝛥 𝑡𝑘 

der vektene 𝛥𝑡𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 gjelder tilfeller der den framtidige 
eksponeringen blir beregnet på tidspunkter som ikke er jevnt 

fordelt over tid.  
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7. Institusjonene skal beregne verdiene for den forventede 

eksponeringen eller maksimal eksponering på grunnlag av en 

fordeling av eksponeringer som tar hensyn til at eksponeringene 

ikke nødvendigvis er normalt fordelt. 

8. En institusjon kan for hver motpart anvende et mål for 

fordelingen som beregnet etter metoden med interne modeller, 

som er mer forsiktig enn α multiplisert med effektiv forventet 

positivt eksponering som beregnet i henhold til formelen i nr. 4. 

9. Uten hensyn til nr. 4 kan vedkommende myndigheter 

tillate institusjoner å anvende sine egne alfaestimater der 

a) alfa skal tilsvare forholdet mellom den ansvarlige kapitalen 

ved en fullstendig simulering av motpartseksponeringer mot 

alle motparter (teller) og den ansvarlige kapitalen basert på 

forventet positiv eksponering (nevner), 

b) forventet positiv eksponering i nevneren skal benyttes som 

om det var et fast utestående beløp. 

Ved estimering i samsvar med dette nummer skal alfa ikke 

være lavere enn 1,2. 

10. Ved estimering av alfa i henhold til nr. 9 skal en 

institusjon sikre at telleren og nevneren beregnes på en måte 

som er i samsvar med modelleringsmetodene, parameter-

spesifikasjonene og porteføljesammensetningen. Den metoden 

som anvendes for å estimere α, skal være basert på insti-

tusjonens metode for beregning av samlet kapital, være godt 

dokumentert og være omfattet av en uavhengig validering. I 

tillegg skal en institusjon gjennomgå sine alfaestimater minst 

hvert kvartal, og oftere når sammensetningen av porteføljen 

varierer over tid. En institusjon skal også vurdere 

modellrisikoen. 

11. En institusjon skal dokumentere overfor vedkommende 

myndigheter at dens interne alfaestimater i telleren gjenspeiler 

vesentlige kilder til avhengighet i fordelingen av markeds-

verdiene for transaksjoner eller porteføljer av transaksjoner for 

ulike motparter. Interne estimater for alfa skal ta hensyn til 

graden av diversifisering i porteføljene. 

12. Ved tilsyn med anvendelsen av estimater i henhold til  

nr. 9 skal vedkommende myndigheter ta hensyn til den 

vesentlige variasjonen i estimater for alfa som skyldes 

muligheten for feilspesifikasjon i modellene som anvendes for 

telleren, særlig når det foreligger konveksitet. 

13. Dersom det er hensiktsmessig, bør volatiliteter og 

korrelasjoner for markedsrisikofaktorer som benyttes i den 

felles modelleringen av markeds- og kredittrisiko, være betinget 

av at kredittrisikofaktoren gjenspeiler potensielle økninger i 

volatilitet eller korrelasjon i en økonomisk nedgangsperiode. 

Artikkel 285 

Eksponeringsverdi for motregningsgrupper som er omfattet 

av en marginavtale 

1. Dersom motregningsgruppen er omfattet av en mar-

ginavtale og en daglig verdsetting til markedsverdi, skal 

institusjonen beregne effektiv EPE som fastsatt i dette nummer. 

Dersom modellen innregner marginberegningens virkninger 

ved estimeringen av EE, kan institusjonen med forbehold for 

vedkommende myndighets tillatelse anvende modellens EE-mål 

direkte i formelen i artikkel 284 nr. 5. Vedkommende 

myndigheter skal gi en slik tillatelse bare dersom de verifiserer 

at modellen korrekt innregner marginberegningens virkninger 

ved estimering av EE. En institusjon som ikke har fått slik 

tillatelse, skal anvende et av følgende EPE-mål: 

a) Effektiv EPE beregnet uten å ta hensyn til eventuell 

sikkerhet som innehas eller stilles gjennom marginavtaler, 

pluss eventuell sikkerhet som er stilt til motparten uavhengig 

av den daglige verdsettingen og marginberegningen eller 

den aktuelle eksponeringen. 

b) Effektiv EPE beregnet som den potensielle økningen av 

eksponeringen i løpet av marginrisikoperioden, pluss den 

verdien som er størst av 

i) den aktuelle eksponeringen, herunder all mottatt eller 

stilt sikkerhet, unntatt forlangt sikkerhet eller sikkerhet 

som er gjenstand for en tvist, 

ii) den største nettoeksponeringen, herunder sikkerhet i 

henhold til marginavtalen, som ikke utløser krav om 

tilgang til sikkerhet. Dette beløpet skal gjenspeile alle 

gjeldende terskler, minste overføringsbeløp, uavhengige 

beløp og startmarginer i henhold til marginavtalen. 

Når det gjelder bokstav b), skal institusjonene beregne tillegget 

som den forventede positive endringen av transaksjonenes 

markedsverdi i marginrisikoperioden. Endringer i sikkerhets-

stillelsens verdi skal gjenspeiles ved anvendelse av metoden 

med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene i 

samsvar med kapittel 4 avsnitt 4, eller egne estimater av 

volatilitetsjusteringer i henhold til den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter, men ingen utbetalinger av sikkerheter 

skal foretas i marginrisikoperioden. For marginrisikoperioden 

gjelder minsteperiodene omhandlet i nr. 2–5. 

2. For transaksjoner som er omfattet av daglig margin-

justering og daglig verdsetting til markedsverdi, skal den 

marginrisikoperioden som anvendes i modellen for beregning 

av eksponeringsverdi med marginavtaler, tilsvare minst  

a) fem bankdager for motregningsgrupper som består bare av 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer samt marginlånstransaksjoner,  
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b) ti bankdager for alle andre motregningsgrupper. 

3. For nr. 2 bokstav a) og b) skal følgende unntak gjelde: 

a) For alle motregningsgrupper der antall handler overstiger  

5 000 på et gitt tidspunkt i løpet av et kvartal, skal 

marginrisikoperioden i det etterfølgende kvartalet være 

minst 20 bankdager. Dette unntaket skal ikke gjelde 

institusjonenes handelseksponeringer. 

b) For motregningsgrupper med en eller flere handler som 

enten omfatter illikvid sikkerhet eller et OTC-derivat som 

ikke lett kan erstattes, skal marginrisikoperioden være minst 

20 bankdager. 

En institusjon skal avgjøre om sikkerheten er illikvid eller om 

OTC-derivatene ikke lett kan erstattes i forbindelse med 

stressede markedsforhold som kjennetegnes ved mangel på 

kontinuerlig aktive markeder, der en motpart i løpet av høyst to 

dager ville oppnå flere prisnoteringer som ikke ville bevege 

markedet eller tilsvare en pris som gjenspeiler en underkurs i 

markedet (for sikkerheter) eller en overkurs (for OTC-

derivater). 

En institusjon skal vurdere om handler eller verdipapirer den 

har som sikkerhet, er konsentrert rundt en bestemt motpart, og 

om institusjonen ville kunne erstatte disse handlene eller 

verdipapirene dersom motparten plutselig forlot markedet. 

4. Dersom en institusjon i løpet av de to umiddelbart 

foregående kvartalene har vært innblandet i flere enn to tvister 

om marginkrav i forbindelse med en bestemt motregnings-

gruppe som har vart lenger enn den gjeldende risikoperioden i 

henhold til nr. 2 og 3, skal institusjonen anvende en 

marginrisikoperiode som er minst dobbelt så lang som perioden 

angitt i nr. 2 og 3, for nevnte motregningsgruppe i de to 

etterfølgende kvartalene. 

5. Ved marginjustering med en periodisitet på N dager skal 

marginrisikoperioden minst tilsvare perioden angitt i nr. 2 og 3, 

F, pluss N dager minus én dag. Det vil si: 

Marginrisikoperiode = F + N – 1 

6. Dersom den interne modellen innregner virkningen av 

marginberegning på endringer i motregningsgruppens markeds-

verdi, skal institusjonen beregne annen sikkerhet enn kontanter 

i samme valuta som selve eksponeringen sammen med 

eksponeringen i sine beregninger av eksponeringsverdien av 

OTC-derivat- og verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

7. Dersom en institusjon ikke kan beregne sikkerhet sammen 

med eksponeringen, skal den i sine beregninger av 

eksponeringsverdien av OTC-derivat- og verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner ikke ta hensyn til virkningen av annen 

sikkerhet enn kontanter i samme valuta som selve ekspo-

neringen, med mindre den benytter enten volatilitetsjusteringer 

som er i samsvar med standardene i den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter med egne volatilitetsjusteringsestimater, 

eller metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av til-

synsmyndighetene i samsvar med kapittel 4. 

8. En institusjon som benytter metoden med interne 

modeller, skal i sine modeller se bort fra virkningen av en 

reduksjon av eksponeringsverdien som skyldes bestemmelser i 

en avtale om sikkerhet der det kreves sikkerhetsstillelse dersom 

motpartens kredittkvalitet svekkes. 

Artikkel 286 

Styring av motpartsrisiko – retningslinjer, prosesser og 

systemer 

1. En institusjon skal opprette og opprettholde et rammeverk 

for styring av motpartsrisiko som består av 

a) retningslinjer, prosesser og systemer for å sikre identifise-

ring, måling, styring, godkjenning og internrapportering av 

motpartsrisiko, 

b) framgangsmåter som sikrer at disse retningslinjene, 

prosessene og systemene overholdes. 

Slike retningslinjer, prosesser og systemer skal være solid 

fundert, gjennomført med integritet og godt dokumentert. 

Dokumentasjonen skal omfatte en forklaring av de empiriske 

teknikkene som benyttes for å måle motpartsrisiko. 

2. Rammeverket for styring av motpartsrisiko som kreves i 

nr. 1, skal ta hensyn til markedsrisiko, likviditetsrisiko og 

juridisk risiko samt operasjonell risiko som er knyttet til 

motpartsrisiko. Rammen skal særlig sikre at institusjonen 

overholder følgende prinsipper: 

a) Den skal ikke innlede forretningsvirksomhet med en motpart 

uten å vurdere dennes kredittverdighet. 

b) Den skal ta behørig hensyn til kredittrisiko i forbindelse med 

og før oppgjør. 

c) Den skal i den utstrekning det er praktisk mulig styre slik 

risiko på motpartsnivå, ved å legge sammen motpartsrisiko-

eksponeringer og andre kreditteksponeringer, samt på 

foretaksnivå. 

3. En institusjon som benytter metoden med interne 

modeller, skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

rammeverket for styring av motpartsrisiko tar hensyn til 

likviditetsrisikoene som er knyttet til følgende: 

a) Eventuelle innkommende marginkrav i forbindelse med 

utveksling av variasjonsmargin eller andre margintyper, for 

eksempel startmargin eller uavhengig margin, ved negative 

markedssjokk.  
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b) Eventuelle innkommende krav om tilbakeføring av 

overskytende sikkerhet som er stilt av motparter. 

c) Krav som følge av en eventuell nedgradering av dens egen 

eksterne kredittkvalitetsvurdering. 

En institusjon skal sikre at gjenbruk av sikkerhet er av en art og 

har et tidsperspektiv som er i samsvar med likviditetsbehovene 

og ikke skader dens evne til å stille eller tilbakeføre sikkerhet til 

rett tid. 

4. En institusjons ledelsesorgan og øverste ledelse skal delta 

aktivt i, og sikre at det avsettes tilstrekkelige ressurser til, 

styring av motpartsrisiko. Den øverste ledelsen skal gjennom en 

formell prosess få kunnskap om den anvendte modellens 

begrensninger og forutsetninger samt hvilken innvirkning disse 

begrensningene og forutsetningene kan ha på resultatets 

pålitelighet. Den øverste ledelsen skal også være oppmerksom 

på usikkerhet knyttet til markedsforhold samt operasjonelle 

forhold og på hvordan slike faktorer gjenspeiles i modellen. 

5. De daglige rapportene som utarbeides om en institusjons 

motpartsrisikoeksponeringer i samsvar med artikkel 287 nr. 2 

bokstav b), skal gjennomgås på et ledelsesnivå med tilstrekkelig 

ansiennitet og autoritet til å kunne gjennomføre både 

reduksjoner i posisjoner foretatt av de enkelte kredittforvalterne 

eller handlerne, og reduksjoner i institusjonens samlede 

motpartsrisikoeksponering. 

6. En institusjons rammeverk for styring av motpartsrisiko 

som er opprettet i samsvar med nr. 1, skal anvendes i 

sammenheng med interne rammer for kreditt og handel. 

Rammer for kreditt og handel skal være knyttet til 

institusjonens risikomålingsmodell på en måte som er 

konsekvent over tid, og som er godt forstått av kredittforvaltere, 

handlere og den øverste ledelsen. En institusjon skal ha en 

formell prosess for rapportering av overskridelser av 

risikorammer til egnet ledelsesnivå. 

7. En institusjons måling av motpartsrisiko skal omfatte 

måling av bruk av kredittlinjer daglig og innenfor samme dag. 

Institusjonen skal måle den aktuelle eksponeringen både med 

og uten sikkerhet. På portefølje- og motpartsnivå skal 

institusjonen beregne og overvåke maksimal eksponering eller 

potensiell framtidig eksponering ved det konfidensintervallet 

som er valgt av institusjonen. Institusjonen skal ta hensyn til 

store eller konsentrerte posisjoner, herunder med hensyn til 

grupper av motparter med innbyrdes tilkny tning, bransjer og 

markeder. 

8. En institusjon skal opprette og opprettholde et systematisk 

og omfattende program for stresstesting. Resultatene av denne 

stresstestingen skal jevnlig og minst hvert kvartal gjennomgås 

av den øverste ledelsen og skal gjenspeiles i de retningslinjene 

og rammene for motpartsrisiko som ledelsesorganet eller den 

øverste ledelsen har fastsatt. I tilfeller der stresstesting viser en 

særlig sårbarhet overfor et gitt sett av omstendigheter, skal 

institusjonen umiddelbart treffe tiltak for å styre slik risiko. 

Artikkel 287 

Organisasjonsstrukturer for styring av motpartsrisiko 

1. En institusjon som benytter metoden med interne 

modeller, skal opprette og opprettholde 

a) en risikokontrollenhet som er i samsvar med nr. 2, 

b) en enhet for forvaltning av sikkerheter som er i samsvar med 

nr. 3. 

2. Risikokontrollenheten skal ha ansvar for utforming og 

gjennomføring av styringen av motpartsrisiko, herunder 

innledende og løpende validering av modellen, og skal ivareta 

følgende funksjoner og oppfylle følgende krav: 

a) Den skal ha ansvar for utforming og gjennomføring av 

institusjonens system for styring av motpartsrisiko. 

b) Den skal utarbeide daglige rapporter om og analysere 

resultatene av institusjonens risikomålingsmodell. Analysen 

skal omfatte en vurdering av forholdet mellom målinger av 

motpartsrisikoens eksponeringsverdier og rammer for 

handel. 

c) Den skal kontrollere inndatas integritet og utarbeide og 

analysere rapporter om resultatet fra institusjonens 

risikomålingsmodell, herunder en vurdering av forholdet 

mellom målinger av risikoeksponering og rammer for kreditt 

og handel. 

d) Den skal være uavhengig av enheter med ansvar for 

oppretting eller fornying av eller handel med eksponeringer, 

og skal ikke være gjenstand for unødig påvirkning. 

e) Den skal ha tilstrekkelig personale. 

f) Den skal rapportere direkte til institusjonens øverste ledelse. 

g) Dens arbeid skal være godt integrert i institusjonens daglige 

kredittrisikostyring. 

h) Dens resultater skal være en integrert del av fram-

gangsmåten for planlegging, overvåking og kontroll av 

institusjonens kredittrisikoprofil og generelle risikoprofil.  
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3. Enheten for forvaltning av sikkerheter skal utføre 

følgende oppgaver og ivareta følgende funksjoner: 

a) Beregne og stille marginkrav, håndtere tvister om 

marginkrav og daglig foreta en nøyaktig rapportering av 

uavhengige beløpsnivåer, startmarginer og variasjons-

marginer. 

b) Kontrollere at dataene som anvendes for å stille marginkrav, 

er fullstendige, og sikre at de er konsekvente og regelmessig 

samordnes med alle relevante datakilder i institusjonen. 

c) Registrere omfanget av gjenbruk av sikkerhet og eventuelle 

endringer av institusjonens rettigheter til eller i forbindelse 

med den sikkerheten den stiller. 

d) Rapportere til egnet ledelsesnivå om hvilke typer 

sikkerhetseiendeler som gjenbrukes, og vilkårene for slik 

gjenbruk, herunder instrumentet, kredittkvaliteten og 

løpetiden. 

e) Kontrollere konsentrasjonen av enkelte typer sik-

kerhetseiendeler som institusjonen godtar. 

f) Regelmessig og minst hvert kvartal rapportere opplysninger 

om forvaltning av sikkerheter til den øverste ledelsen, 

herunder opplysninger om hvilken type sikkerhet som er 

mottatt og stilt, størrelsen, løpetidsfordeling og grunnlaget 

for tvister om marginkrav. Den interne rapporteringen skal 

også gjenspeile utviklingstendenser for disse tallene. 

4. Den øverste ledelsen skal avsette tilstrekkelige ressurser 

til enheten for forvaltning av sikkerheter som kreves i nr. 1 

bokstav b), for å sikre at systemene oppnår driftsresultater på et 

egnet nivå målt ut fra rettidige og nøyaktige marginkrav fra 

institusjonens side og ut fra institusjonens svartid når det 

gjelder marginkrav fra motparten. Den øverste ledelsen skal 

sikre at enheten har tilstrekkelig personale til å behandle krav 

og tvister til rett tid selv under en alvorlig markedskrise, og til 

at institusjonen kan begrense antallet av omfattende tvister som 

gjelder handelsvolumer. 

Artikkel 288 

Gjennomgåelse av systemet for styring av motpartsrisiko 

En institusjon skal regelmessig foreta en uavhengig gjennom-

gåelse av systemet for håndtering av motpartsrisiko gjennom 

sin internrevisjon. Denne gjennomgåelsen skal omfatte 

virksomheten i både kontrollenheten og enheten for forvaltning 

av sikkerheter som kreves i artikkel 287, og skal særlig omfatte 

minst følgende: 

a) Hvorvidt dokumentasjonen av systemet og prosessen for 

styring av motpartsrisiko som kreves i artikkel 286, er 

tilstrekkelig. 

b) Organiseringen av kontrollenheten for motpartsrisiko som 

kreves i artikkel 287 nr. 1 bokstav a). 

c) Organiseringen av enheten for forvaltning av sikkerheter 

som kreves i artikkel 287 nr. 1 bokstav b). 

d) Integrering av motpartsrisikomåling i den daglige risiko-

styringen. 

e) Framgangsmåten for godkjenning av risikoprisingsmodeller 

og verdsettingssystemer som anvendes av personalet i 

handels- og administrasjonsenheter (front office og back 

office). 

f) Validering av eventuelle vesentlige endringer i fram-

gangsmåten for måling av motpartsrisiko. 

g) Omfanget av motpartsrisiko som fanges opp av 

risikomålingsmodellen. 

h) Ledelsesinformasjonssystemets integritet. 

i) Hvorvidt data som gjelder motpartsrisiko, er nøyaktige og 

fullstendige. 

j) Hvorvidt vilkår i avtaler om sikkerhetsstillelse og mot-

regning, gjenspeiles nøyaktig i målinger av eksponerings-

verdi. 

k) Kontroll av om datakildene som anvendes i forbindelse med 

modellene, er konsekvente, aktuelle og pålitelige, samt om 

disse kildene er uavhengige. 

l) Nøyaktighet og egnethet når det gjelder volatilitets- og 

korrelasjonsantakelsene. 

m) Nøyaktigheten av verdsettings- og risikoendrings-

beregninger. 

n) Kontroll av modellens nøyaktighet ved hyppig ettertesting 

som omhandlet i artikkel 293 nr. 1 bokstav b)–e). 

o) Hvorvidt kontrollenheten for motpartsrisiko og enheten for 

forvaltning av sikkerheter oppfyller de relevante 

tilsynskravene. 

Artikkel 289 

Anvendelseskrav 

1. Institusjonene skal sikre at den fordelingen av ekspo-

neringer som genereres ved hjelp av modellen som benyttes til 

å beregne effektiv forventet positiv eksponering, integreres i 

institusjonens daglige styring av motpartsrisiko, og at det tas 

hensyn til resultatet av modellen i forbindelse med godkjenning 

av kreditt, styring av motpartsrisiko, intern kapitalallokering og 

foretaksstyring.  
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2. Institusjonen skal dokumentere overfor vedkommende 

myndigheter at den i minst ett år før den fikk tillatelse av 

vedkommende myndigheter til å benytte metoden med interne 

modeller i samsvar med artikkel 283, har anvendt en modell 

som i hovedsak oppfyller kravene fastsatt i dette avsnitt, til å 

beregne fordelingen av eksponeringer som ligger til grunn for 

beregningene av forventet positiv eksponering. 

3. Modellen som benyttes til å beregne fordelingen av 

motpartsrisikoeksponeringer, skal inngå i rammeverket for 

styring av motpartsrisiko som kreves i artikkel 286. Dette 

rammeverket skal omfatte måling av bruk av kredittlinjer, at 

motpartsrisikoeksponeringer legges sammen med andre 

kreditteksponeringer, og intern kapitalallokering. 

4. I tillegg til forventet positiv eksponering skal en 

institusjon måle og håndtere aktuelle eksponeringer. Dersom 

det er hensiktsmessig, skal institusjonen måle den aktuelle 

eksponeringen både med og uten sikkerhet. Anvendelses-

kravene er oppfylt dersom en institusjon anvender andre mål for 

motpartsrisiko, for eksempel maksimal eksponering, basert på 

den fordelingen av eksponeringer som er generert gjennom 

samme modell som for beregningen av forventet positiv 

eksponering. 

5. En institusjon skal om nødvendig kunne estimere daglig 

forventet eksponering med mindre den dokumenterer overfor 

vedkommende myndigheter at dens motpartsrisiko-

eksponeringer gjør det berettiget med mindre hyppige 

beregninger. Institusjonen skal beregne EE i henhold til en 

tidsprofil av prognoseperioder som i tilstrekkelig grad 

gjenspeiler tidsstrukturen til framtidige kontantstrømmer og 

kontraktenes løpetid, på en måte som er i samsvar med 

eksponeringenes vesentlighet og sammensetning. 

6. Eksponeringen skal måles, overvåkes og kontrolleres i 

hele løpetiden til alle kontrakter i motregningsgruppen, og ikke 

bare over en periode på ett år. Institusjonen skal ha innført 

framgangsmåter for å identifisere og kontrollere risiko overfor 

motparter der eksponeringen øker ut over en periode på ett år. 

Prognosen for økningen av eksponeringen skal innarbeides i 

institusjonens interne modell for samlet kapital. 

Artikkel 290 

Stresstesting 

1. En institusjon skal ha et omfattende stresstestingsprogram 

for motpartsrisiko, herunder til bruk ved vurderingen av krav til 

ansvarlig kapital for motpartsrisiko, som oppfyller kravene i  

nr. 2–10. 

2. Den skal identifisere mulige hendelser eller framtidige 

endringer i økonomiske forhold som vil kunne ha ugunstige 

virkninger på en institusjons kreditteksponeringer, og vurdere 

institusjonens kapasitet til å stå imot slike endringer. 

3. Stressverdiene i forbindelse med programmet skal 

sammenlignes med risikorammer, og institusjonen skal anse 

dem som en del av framgangsmåten fastsatt i artikkel 81 i 

direktiv 2013/36/EU. 

4. Programmet skal foreta en omfattende kartlegging av 

handler og samlede eksponeringer for alle former for motparts-

risiko i forbindelse med spesifikke motparter innenfor en 

tidsramme som er tilstrekkelig til at regelmessig stresstesting 

kan foretas. 

5. Det skal minst foreta månedlig stresstesting av 

eksponeringer med hensyn til viktige markedsrisikofaktorer, 

slik som renter, valutakurser, egenkapitalinstrumenter, kreditt -

risikotillegg og varepriser for alle institusjonens motparter, for å 

identifisere og om nødvendig gjøre det mulig for institusjonen å 

redusere for høy konsentrasjon av spesifikke retningsbestemte 

risikoer. Stresstesting av eksponeringer, herunder risikoer 

knyttet til en eller flere faktorer samt vesentlige ikke-retnings-

bestemte risikoer, og felles stresstesting av eksponeringer og 

kredittverdighet skal foretas for hver motpart, for hver 

motpartsgruppe og samlet for alle institusjonens motparter. 

6. Det skal minst hvert kvartal anvende stresstestings-

scenarioer som omfatter flere faktorer, og vurdere vesentlige 

ikke-retningsbestemte risikoer, herunder rentekurveeksponering 

og basisrisiko. Stresstesting som omfatter flere faktorer, skal 

minst omfatte følgende scenarioer, der 

a) alvorlige økonomiske hendelser eller alvorlige hendelser har 

inntruffet i markedet, 

b) likviditeten er vesentlig redusert i markedet som helhet, 

c) en stor finansformidler lukker posisjoner. 

7. Omfanget av de underliggende risikofaktorenes sjokk skal 

stå i forhold til stresstestingens formål. Ved stresstesting av 

solvens skal de underliggende risikofaktorenes sjokk være 

tilstrekkelig omfattende til å fange opp ekstreme historiske 

markedsforhold og ekstreme, men troverdige stressede 

markedsforhold. Stresstestingen skal omfatte vurdering av 

virkningen av slike sjokk på ansvarlig kapital, krav til ansvarlig 

kapital og inntjening. Ved daglig porteføljeovervåking, risiko-

sikring og håndtering av konsentrasjoner skal stresstestings-

programmet også ta hensyn til mindre alvorlige og mer 

sannsynlige scenarioer. 

8. Programmet skal, dersom det er hensiktsmessig, 

inneholde bestemmelser om omvendte stresstester for å 

identifisere ekstreme, men troverdige scenarioer som kunne gi 

vesentlige negative resultater. Ved omvendt stresstesting skal 

det tas hensyn til virkningen av vesentlig ikke-linearitet i 

porteføljen. 

9. Resultatene av stresstestingen innenfor rammen av 

programmet skal rapporteres regelmessig, og minst hvert 

kvartal, til den øverste ledelsen. Rapportene og analysen av 

resultatene skal omfatte de største virkningene på motpartsnivå 

på tvers av porteføljen, vesentlige konsentrasjoner innenfor 

porteføljesegmenter (innenfor samme bransje eller region) og 

relevante portefølje- og motpartsspesifikke utviklingstendenser.  
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10. Den øverste ledelsen skal spille en avgjørende rolle i 

integreringen av stresstesting i institusjonens risikostyrings-

ramme og risikokultur samt sikre at resultatene er meningsfulle 

og anvendes for å styre motpartsrisiko. Resultatene av 

stresstestingen for vesentlige eksponeringer skal vurderes ut fra 

retningslinjer som viser institusjonens risikovillighet, og skal 

framlegges for den øverste ledelsen med sikte på diskusjon og 

tiltak, når overdrevne eller konsentrerte risikoer identifiseres. 

Artikkel 291 

Feil vei-risiko 

1. I denne artikkel menes med 

a) «generell feil vei-risiko» (general wrong-way risk) den 

risikoen som oppstår når sannsynlighet for mislighold hos 

motparter er positivt korrelert med generelle 

markedsrisikofaktorer, 

b) «spesifikk feil vei-risiko» (specific wrong-way risk) den 

risikoen som oppstår når framtidig eksponering mot en 

bestemt motpart er positivt korrelert med motpartens 

sannsynlighet for mislighold på grunn av arten av 

transaksjonene med motparten. En institusjon skal anses for 

å være eksponert for spesifikk feil vei-risiko dersom den 

framtidige eksponeringen mot en bestemt motpart forventes 

å være høy når motpartens sannsynlighet for mislighold også 

er høy. 

2. En institusjon skal ta behørig hensyn til eksponeringer 

som fører til en betydelig grad av spesifikk og generell feil vei-

risiko. 

3. For å identifisere generell feil vei-risiko skal en institusjon 

utforme stresstesting og scenarioanalyser med sikte på 

stresstesting av risikofaktorer som har negativ innvirkning på 

motpartens kredittverdighet. Slik testing skal ta hensyn til 

muligheten for at alvorlige sjokk kan oppstå når forholdet 

mellom risikofaktorer er endret. En institusjon skal overvåke 

generell feil vei-risiko for produkter, regioner, bransjer og 

andre kategorier som er relevante for dens virksomhet. 

4. En institusjon skal ha framgangsmåter for å identifisere, 

overvåke og kontrollere tilfeller av spesifikk feil vei-risiko for 

hver juridisk enhet, fra inngåelsen av en transaksjon og 

gjennom hele transaksjonens levetid. 

5. Institusjonene skal beregne kravene til ansvarlig kapital 

for motpartsrisiko ved transaksjoner der det er identifisert  

spesifikk feil vei-risiko, og der det foreligger en juridisk 

forbindelse mellom motparten og utstederen av OTC-derivatets 

underliggende instrument eller det underliggende instrumentet 

for transaksjonene som er omhandlet i artikkel 273 nr. 2 

bokstav b)–d), i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Instrumenter med spesifikk feil vei-risiko skal ikke inngå i 

den samme motregningsgruppen som andre transaksjoner 

med motparten, og skal behandles hver for seg som en 

separat motregningsgruppe. 

b) Innenfor en slik separat motregningsgruppe skal ekspo-

neringsverdien av kredittapsbytteavtaler med én forpliktelse 

være lik det fulle forventede tapet i forbindelse med de 

underliggende instrumentenes gjenstående virkelige verdi ut 

fra en antakelse om at den underliggende utstederen er under 

avvikling. 

c) LGD-verdien for en institusjon som benytter metoden i 

kapittel 3, skal være 100 % for slike bytteavtale-

transaksjoner. 

d) Gjeldende risikovekt for en institusjon som benytter 

metoden i kapittel 2, skal være risikovekten for en usikret 

transaksjon. 

e) Når det gjelder alle andre transaksjoner som er knyttet til én 

forpliktelse i en slik separat motregningsgruppe, skal 

beregningen av eksponeringsverdien være i samsvar med 

antakelsen om risiko ved plutselig mislighold av disse 

underliggende forpliktelsene når utstederen er juridisk 

forbundet med motparten. Når det gjelder transaksjoner som 

er knyttet til en kurv av forpliktelser eller en indeks, skal 

risikoen ved plutselig mislighold av de respektive 

underliggende forpliktelsene anvendes når utstederen er 

juridisk forbundet med motparten, dersom risikoen er 

vesentlig. 

f) I den utstrekning det anvendes eksisterende markeds-

risikomålinger for krav til ansvarlig kapital i forbindelse 

med økende misligholds- og migrasjonsrisiko i henhold til 

avdeling IV kapittel 5 avsnitt 4, som allerede inneholder en 

LGD-antakelse, skal LGD-verdien i den anvendte formelen 

være 100 %. 

6. Institusjonene skal regelmessig framlegge rapport for den 

øverste ledelsen og ledelsesorganets relevante komité om både 

spesifikke og generelle feil vei-risikoer og om tiltak som er 

truffet for å styre disse risikoene. 

Artikkel 292 

Modellprosessens integritet 

1. En institusjon skal sikre modellprosessens integritet i 

samsvar med artikkel 284 ved å vedta minst følgende tiltak: 

a) Modellen skal gjenspeile transaksjonsvilkår og spesifi-

kasjoner på en aktuell, fullstendig og forsiktig måte. 

b) Disse vilkårene skal minst omfatte kontraktens nominelle 

beløp, løpetid, referanseeiendeler, marginordninger og 

motregningsordninger. 

c) Disse vilkårene og spesifikasjonene skal registreres i en 

database som er omfattet av formell og periodisk revisjon.  
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d) En framgangsmåte for godkjenning av motregnings-

ordninger som krever at jurister bekrefter at motregning 

under nevnte systemer har tvangskraft. 

e) Bekreftelsen som kreves i bokstav d), skal registreres i 

databasen omhandlet i bokstav c) av en uavhengig enhet. 

f) Overføringen av data som gjelder transaksjonsvilkår og  

-spesifikasjoner, til modellen for forventet positiv ekspo-

nering skal være gjenstand for internrevisjon. 

g) Det skal være innført formelle framgangsmåter for 

avstemming mellom modellen og kildedatasystemene slik at 

det fortløpende kan kontrolleres at transaksjonsvilkår og  

-spesifikasjoner gjenspeiles i den forventede positive 

eksponeringen på en korrekt eller i det minste forsvarlig 

måte. 

2. Gjeldende markedsdata skal benyttes til å beregne aktuelle 

eksponeringer. En institusjon kan kalibrere EPE-modellen ved å 

anvende enten historiske markedsdata eller markedskonstruerte 

data for å fastsette parametrer for de underliggende stokastiske 

prosessene, for eksempel tendens, volatilitet og korrelasjon. 

Dersom en institusjon anvender historiske data, skal disse 

omfatte en periode på minst tre år. Dataene skal ajourføres 

minst hvert kvartal, eller oftere dersom det er nødvendig for å 

gjenspeile markedsforholdene. 

For å beregne effektiv EPE ved hjelp av stresskalibrering skal 

en institusjon kalibrere effektiv EPE enten ut fra data for en 

treårsperiode som omfatter en stressperiode for motpartenes 

kredittrisikotillegg, eller ut fra markedskonstruerte data fra en 

slik stressperiode. 

For dette formål skal institusjonen anvende kravene i nr. 3–5. 

3. En institusjon skal minst hvert kvartal dokumentere 

overfor vedkommende myndighet at den stressperioden som 

anvendes for beregningen i dette nummer, tilsvarer en periode 

med økte CDS-priser eller andre kredittrisikotillegg (for 

eksempel på lån eller foretaksobligasjoner) for et representativt 

utvalg av motparter med handlede kredittrisikotillegg.  

I situasjoner der institusjonen ikke har tilstrekkelige data om en 

motparts kredittrisikotillegg, skal den tilordne denne motparten 

til spesifikke data om kredittrisikotillegg på grunnlag av region, 

intern kredittvurdering og forretningstyper. 

4. EPE-modellen for alle motparter skal bruke data, enten 

historiske eller konstruerte, som omfatter data fra 

stressperioden, og skal anvende slike data på en måte som er i 

samsvar med den metoden som anvendes for å kalibrere EPE-

modellen mot aktuelle data. 

5. For å evaluere hvor effektiv stresskalibreringen av EEPE 

er, skal en institusjon opprette en rekke referanseporteføljer 

som er sårbare for de viktigste risikofaktorene som 

institusjonen eksponeres for. Eksponeringen mot disse 

referanseporteføljene skal beregnes ved anvendelse av a) en 

stressmetode som er basert på gjeldende markedsverdier og 

modellparametrer som er kalibrert mot stressede markeds-

forhold, og b) den eksponeringen som oppstår i stressperioden, 

men ved anvendelse av den metoden som er omhandlet i dette 

avsnitt (markedsverdien ved stressperiodens utgang, volatilitet 

og korrelasjoner fra den treårige stressperioden). 

Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjonen tilpasser 

stresskalibreringen dersom referanseporteføljenes ekspone-

ringer avviker vesentlig fra hverandre. 

6. En institusjon skal validere modellen gjennom en prosess 

som er klart beskrevet i institusjonens retningslinjer og 

framgangsmåter. Denne valideringsprosessen skal 

a) angi hvilken type testing som er nødvendig for å sikre 

modellens integritet og for å identifisere under hvilke 

forhold forutsetningene som ligger til grunn for modellen, 

ikke er riktige og derfor kan føre til at EPE vurderes for lavt, 

b) omfatte en gjennomgåelse av hvor omfattende modellen er. 

7. En institusjon skal overvåke relevant risiko og ha innført 

framgangsmåter for å justere sitt estimat for effektiv EPE når 

slik risiko blir betydelig. For å overholde dette nummer skal 

institusjonen 

a) identifisere og behandle sine eksponeringer mot spesifikk 

feil vei-risiko som oppstår som omhandlet i artikkel 291  

nr. 1 bokstav b), og eksponeringer mot generell feil vei-

risiko som oppstår som omhandlet i artikkel 291 nr. 1 

bokstav a), 

b) når det gjelder eksponeringer med en risikoprofil som øker 

etter ett år, regelmessig sammenligne estimatet av et relevant 

eksponeringsmål for et år med det samme ekspone-

ringsmålet for hele eksponeringens levetid, 

c) når det gjelder eksponeringer med en gjenværende løpetid 

på mindre enn ett år, regelmessig sammenligne gje-

nanskaffelseskost (aktuell eksponering) og den faktiske 

eksponeringsprofilen, og lagre opplysninger som muliggjør 

en slik sammenligning. 

8. En institusjon skal ha interne framgangsmåter for å 

kontrollere at en transaksjon, før den tas med i en motregnings-

gruppe, omfattes av en motregningskontrakt som har 

tvangskraft og oppfyller kravene i avsnitt 7. 

9. En institusjon som anvender sikkerheter for å redusere sin 

motpartsrisiko, skal ha interne framgangsmåter for å kontrollere 

at sikkerhetene, før den innregner virkningen av sikkerhetene i 

sine beregninger, oppfyller rettssikkerhetsstandardene i  

kapittel 4.  
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10. EBA skal overvåke de ulike formene for praksis på dette 

området og fastsette retningslinjer for anvendelse av denne 

artikkel i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

Artikkel 293 

Krav til risikostyringssystemet 

1. En institusjon skal oppfylle følgende krav: 

a) Den skal oppfylle de kvalitative kravene i tredje del avdeling 

IV kapittel 5. 

b) Den skal regelmessig gjennomføre et ettertestingsprogram 

og sammenligne de risikomålene som genereres av 

modellen, med faktiske risikomål og hypotetiske endringer 

basert på statiske posisjoner med faktiske mål. 

c) Den skal foreta en innledende validering og en løpende 

periodisk gjennomgåelse av eksponeringsmodellen for 

motpartsrisiko og de risikomålene den genererer. Valide-

ringen og gjennomgåelsen skal være uavhengige av 

modellens utvikling. 

d) Ledelsesorganet og den øverste ledelsen skal delta i 

risikostyringsprosessen og sikre at det avsettes tilstrekkelige 

ressurser til kontroll av kredittrisiko og motpartsrisiko. I den 

forbindelse skal de daglige rapportene som utarbeides av 

den uavhengige risikokontrollenheten som er opprettet i 

samsvar med artikkel 287 nr. 1 bokstav a), gjennomgås på et 

tilstrekkelig høyt ledelsesnivå med myndighet til å foreta 

både reduksjoner av posisjoner som den enkelte handler har 

foretatt, og reduksjoner av institusjonens samlede risiko-

eksponering. 

e) Den interne risikomålingsmodellen skal integreres i insti-

tusjonens daglige risikostyring. 

f) Risikomålingssystemet skal anvendes sammen med interne 

rammer for handel og eksponeringer. I den forbindelse skal 

eksponeringsrammer være knyttet til institusjonens risiko-

målingsmodell på en måte som er konsekvent over tid, og 

som er godt forstått av handlere, kredittfunksjonen og den 

øverste ledelsen. 

g) En institusjon skal sikre at dens risikostyringssystem er godt 

dokumentert. Den skal særlig opprettholde et dokumentert 

sett av interne retningslinjer, kontroller og framgangsmåter 

som gjelder driften av risikomålingssystemet, og tiltak for å 

sikre at disse retningslinjene overholdes. 

h) En uavhengig gjennomgåelse av risikomålingssystemet skal 

utføres regelmessig som en del av institusjonens intern-

revisjon. Gjennomgåelsen skal omfatte både handel-

senhetenes og den uavhengige risikokontrollenhetens 

virksomhet. Det skal regelmessig (og minst én gang i året) 

foretas en gjennomgåelse av den samlede risikostyrings-

prosessen som minst skal omfatte alle punktene omhandlet i 

artikkel 288. 

i) Den løpende valideringen av modeller for motpartsrisiko, 

herunder ettertesting, skal gjennomgås regelmessig på et 

ledelsesnivå med myndighet til å bestemme hvilke tiltak som 

skal treffes for å håndtere svakheter ved modellene. 

2. Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til i hvilket 

omfang institusjonene oppfyller kravene i nr. 1 når de fastsetter 

nivået for alfa i samsvar med artikkel 284 nr. 4. Bare de 

institusjonene som oppfyller nevnte krav fullt ut, skal få 

anvende den minste multiplikasjonsfaktoren. 

3. En institusjon skal dokumentere prosessen for innledende 

og løpende validering av eksponeringsmodellen for motparts-

risiko og beregningen av risikomålene som genereres av 

modellene, på et detaljnivå som gjør det mulig for en tredjepart 

å gjenskape henholdsvis analysen og risikomålene. Dokumenta-

sjonen skal inneholde opplysninger om hvor ofte ettertesting og 

eventuelt annen løpende validering skal foretas, hvordan 

valideringen skal foretas med hensyn til datastrømmer og 

porteføljer, og de analysene som anvendes. 

4. En institusjon skal fastsette kriterier som kan anvendes for 

å vurdere eksponeringsmodeller for motpartsrisiko og modeller 

som gir inndata til eksponeringsmålingen, og ha skriftlige 

retningslinjer som beskriver den prosessen som skal anvendes 

for å identifisere og håndtere uakseptable resultater. 

5. En institusjon skal fastsette hvordan representative 

motpartsporteføljer bygges opp med sikte på validering av en 

eksponeringsmodell for motpartsrisiko og dens risikomål. 

6. Ved validering av eksponeringsmodeller for motparts-

risiko og deres risikomål som gir prognosefordelinger, skal det 

tas hensyn til flere enn en enkelt statistikk over pro-

gnosefordelingen. 

Artikkel 294 

Valideringskrav 

1. En institusjon skal som en del av den innledende og 

løpende valideringen av eksponeringsmodellen for motparts-

risiko og dens risikomål sikre at følgende krav oppfylles: 

a) Institusjonen skal foreta ettertesting ved anvendelse av 

historiske data om bevegelser i markedsrisikofaktorer før 

vedkommende myndigheters tillatelse ble gitt i samsvar 

med artikkel 283 nr. 1. Ved denne ettertestingen skal det tas 

hensyn til en rekke spesifikke tidsrom for prognoser på 

opptil minst ett år med en rekke ulike starttidspunkter og en 

lang rekke markedsforhold.  
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b) Institusjoner som benytter metoden i artikkel 285 nr. 1 

bokstav b), skal regelmessig validere modellen for å 

kontrollere om realiserte aktuelle eksponeringer er i 

samsvar med prognoser for alle marginperioder innenfor ett 

år. Dersom noen av handlene i motregningsgruppen har en 

løpetid på under ett år, og motregningsgruppen har større 

risikofaktorfølsomhet uten disse handlene, skal det tas 

hensyn til dette ved valideringen. 

c) Institusjonen skal foreta ettertesting av hvordan ekspone-

ringsmodellen for motpartsrisiko fungerer, av de relevante 

risikomålene samt av prognosene for markedsrisiko-

faktorer. Når det gjelder sikrede handler, skal de berørte 

tidsrommene for prognoser omfatte dem som gjenspeiler 

typiske risikoperioder for marginavtaler som anvendes ved 

sikrede handler eller marginhandler. 

d) Dersom modellvalideringen viser at effektiv EPE under-

vurderes, skal institusjonen treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å håndtere modellens unøyaktighet. 

e) Den skal som del av den innledende og løpende modell-

valideringen teste prissettingsmodellene som benyttes til å 

beregne motpartsrisikoeksponeringer for et gitt scenario av 

framtidige sjokk som påvirker markedsrisikofaktorer. 

Prissettingsmodeller for opsjoner skal ta hensyn til 

opsjonsverdienes ikke-lineære karakter med hensyn til 

markedsrisikofaktorer. 

f) Eksponeringsmodellen for motpartsrisiko skal omfatte 

opplysninger om hver transaksjon som er nødvendige for å 

kunne samle eksponeringer på motregningsgruppenivå. En 

institusjon skal kontrollere at transaksjoner plasseres i en 

hensiktsmessig motregningsgruppe i modellen. 

g) Eksponeringsmodellen for motpartsrisiko skal omfatte 

opplysninger om hver transaksjon som gjør det mulig å 

innregne virkningene av marginavtaler. Den skal ta hensyn 

til både faktisk marginbeløp og marginbeløp som vil bli 

overført mellom motparter i framtiden. En slik modell skal 

ta hensyn til arten av marginavtaler som er ensidige eller 

tosidige, hyppigheten av marginkrav, marginrisikoperioden, 

laveste terskel for den eksponeringen uten marginsikkerhet 

som institusjonen er villig til å akseptere, samt minste 

overføringsbeløp. En slik modell skal enten estimere 

endringer i markedsverdien av den stilte sikkerheten eller 

anvende reglene i kapittel 4. 

h) Modellvalideringen skal omfatte statisk historisk 

ettertesting av representative motpartsporteføljer. En 

institusjon skal regelmessig foreta slik ettertesting for et 

antall representative motpartsporteføljer som er faktiske 

eller hypotetiske. Disse representative porteføljene skal 

velges ut på grunnlag av sin følsomhet for vesentlige 

risikofaktorer og kombinasjoner av risikofaktorer som 

institusjonen er eksponert for. 

i) En institusjon skal foreta ettertesting som er utformet for å 

teste de viktigste forutsetningene for eksponeringsmodellen 

for motpartsrisiko og de relevante risikomålene, herunder 

det modellberegnede forholdet mellom den samme risiko-

faktorens gjenværende løpetider og de modellberegnede 

forholdene mellom risikofaktorer. 

j) Resultatene av eksponeringsmodeller for motpartsrisiko og 

deres risikomål skal være gjenstand for egnet ettertesting. 

Ettertestingsprogrammet skal kunne identifisere utilstrek-

kelige resultater for risikomålene i en EPE-modell. 

k) En institusjon skal validere sine eksponeringsmodeller for 

motpartsrisiko og alle risikomål med tidsrammer som 

tilsvarer løpetiden for handler der eksponeringer beregnes 

ved hjelp av metoden med interne modeller i samsvar med 

artikkel 283. 

l) En institusjon skal regelmessig kontrollere modellene for 

prisfastsettelse som benyttes til å beregne motpartsekspo-

nering i forhold til egnede uavhengige referanseverdier som 

en del av den løpende modellvalideringen. 

m) En løpende validering av institusjonens ekspone-

ringsmodell for motpartsrisiko og de relevante risikomålene 

skal omfatte en vurdering av om de seneste resultatene er 

tilfredsstillende. 

n) En institusjon skal som en del av den innledende og 

løpende valideringen vurdere hvor ofte parametrene i en 

eksponeringsmodell for motpartsrisiko bør ajourføres. 

o) Ved den innledende og løpende valideringen av ekspo-

neringsmodeller for motpartsrisiko skal det vurderes om 

eksponeringsmålingene av motpartsnivået og motregnings-

gruppen er hensiktsmessige. 

2. I stedet for alfa multiplisert med effektiv EPE kan det med 

vedkommende myndigheters forhåndstillatelse anvendes en 

verdi som er mer forsiktig enn den som benyttes til å beregne 

den påkrevde eksponeringsverdien for hver motpart. Graden av 

relativ forsiktighet vil bli vurdert ved vedkommende 

myndigheters innledende godkjenning og i forbindelse med det 

regelmessige tilsynet med EPE-modellene. En institusjon skal 

regelmessig validere forsiktigheten. Den løpende vurderingen 

av modellenes resultater skal omfatte alle motparter som 

modellene anvendes på. 

3. Dersom ettertesting viser at en modell ikke er tilstrekkelig 

nøyaktig, skal vedkommende myndigheter trekke tilbake 

godkjenningen av modellen eller pålegge egnede tiltak for å 

sikre at modellen umiddelbart forbedres.  
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Avsnit t  7  

Motre gni ngsavtal e r  

Artikkel 295 

Anerkjennelse av motregningsavtaler som 

risikoreduserende 

Institusjonene kan i samsvar med artikkel 298 behandle 

følgende typer motregningsavtaler som risikoreduserende 

dersom motregningsavtalen er anerkjent av vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 296, og dersom insti-

tusjonen oppfyller kravene i artikkel 297: 

a) Tosidige novasjonskontrakter mellom en institusjon og dens 

motpart, der gjensidige fordringer og forpliktelser 

automatisk slås sammen på en slik måte at det ved 

novasjonen fastsettes et enkelt nettobeløp hver gang 

novasjon får anvendelse, slik at det skapes en enkelt ny 

kontrakt som erstatter alle tidligere kontrakter og alle 

forpliktelser mellom partene i henhold til nevnte kontrakter, 

og som er juridisk bindende for partene. 

b) Andre tosidige motregningsavtaler inngått mellom en 

institusjon og dens motpart. 

c) Avtaler om motregning på tvers av produkter for insti-

tusjoner som har fått tillatelse til å benytte metoden i avsnitt 

6 for transaksjoner som omfattes av nevnte metode. 

Vedkommende myndigheter skal framlegge for EBA en liste 

over godkjente avtaler om motregning på tvers av produkter. 

Motregning på tvers av transaksjoner som inngås av ulike 

juridiske personer i en selskapsgruppe, skal ikke anerkjennes 

ved beregning av kravene til ansvarlig kapital. 

Artikkel 296 

Anerkjennelse av motregningsavtaler 

1. Vedkommende myndigheter skal anerkjenne en mot-

regningsavtale bare dersom vilkårene i nr. 2 og, dersom det er 

relevant, nr. 3 er oppfylt. 

2. Følgende vilkår skal være oppfylt for alle motregnings-

avtaler som en institusjon anvender for å beregne ekspo-

neringsverdien i denne delen: 

a) Institusjonen har inngått en motregningsavtale med sin 

motpart som skaper en enkelt juridisk forpliktelse som 

omfatter alle berørte transaksjoner, slik at den i tilfelle av 

mislighold hos motparten har rett til å motta, eller en 

forpliktelse til å betale, bare nettosummen av de 

enkelte berørte transaksjonenes positive og negative 

markedsverdi. 

b) Institusjonen har for vedkommende myndigheter framlagt 

skriftlige og begrunnede juridiske uttalelser om at 

institusjonens fordringer og forpliktelser i tilfelle av en tvist 

om motregningsavtalen, ikke vil overstige dem som er 

omhandlet i bokstav a). Den juridiske uttalelsen skal vise til 

gjeldende lovgivning i 

i) jurisdiksjonen der motparten har sitt forretningskontor, 

ii) jurisdiksjonen i landet der filialen ligger, dersom en 

filial av et foretak er involvert og ligger i et annet land 

enn det foretakets forretningskontor ligger i, 

iii) jurisdiksjonen hvis lovgivning regulerer de berørte 

individuelle transaksjonene i motregningsavtalen, 

iv) jurisdiksjonen hvis lovgivning regulerer enhver kontrakt 

eller avtale som er nødvendig for å gjennomføre 

motregningsavtalen. 

c) Kredittrisikoen overfor hver enkelt motpart samles for å 

komme fram til en enkelt rettslig eksponering på tvers av 

transaksjoner med hver enkelt motpart. Denne samlingen av 

kredittrisiko skal tas hensyn til i forbindelse med 

kredittrammer og samlet kapital. 

d) Kontrakten skal ikke inneholde bestemmelser som tillater en 

motpart som ikke misligholder, å utbetale delvis eller ikke i 

det hele tatt til en misligholdende parts bo, selv om den 

misligholdende parten er nettokreditor («walk-away»-

klausul). 

Dersom en av de vedkommende myndighetene ikke er 

overbevist om at motregningsavtalen er rettsgyldig og har 

tvangskraft i henhold til lovgivningen i hver enkelt jurisdiksjon 

som er omhandlet i bokstav b), skal motregningsavtalen ikke 

anerkjennes som risikoreduserende for noen av motpartene. 

Vedkommende myndigheter skal underrette hverandre i slike 

tilfeller. 

3. De juridiske uttalelsene som er omhandlet i bokstav b), 

kan utformes med henvisning til ulike typer motregnings-

avtaler. Avtaler om motregning på tvers av produkter skal i 

tillegg oppfylle følgende vilkår: 

a) Nettosummen nevnt i nr. 2 bokstav a) er nettosummen av 

positive og negative sluttkursverdier av alle inkluderte 

individuelle, tosidige hovedavtaler og av positive og 

negative markedsverdier av de individuelle transaksjonene 

(nettobeløpet på tvers av produkter).  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/411 

 

b) De juridiske uttalelsene omhandlet i nr. 2 bokstav b) skal 

dreie seg om hvorvidt hele avtalen om motregning på tvers 

av produkter i henhold til sine vilkår er gyldig og har 

tvangskraft, og virkningen av motregningsordningen på 

vesentlige bestemmelser i eventuelle inkluderte individuelle, 

tosidige hovedavtaler. 

Artikkel 297 

Institusjonenes forpliktelser 

1. En institusjon skal opprette og opprettholde fram-

gangsmåter for å sikre at det undersøkes at motregningsavtalen 

er rettsgyldig og har tvangskraft i lys av lovendringer i de 

relevante jurisdiksjonene som er omhandlet i artikkel 296 nr. 2 

bokstav b). 

2. Institusjonen skal oppbevare all nødvendig dokumenta-

sjon som gjelder motregningsavtalen, i sine arkiver. 

3. Institusjonen skal ta hensyn til virkningene av motregning 

i sin måling av hver motparts samlede kredittrisikoeksponering, 

og institusjonen skal styre sin motpartrisiko på grunnlag av 

virkningene av denne målingen. 

4. I forbindelse med avtaler om motregning på tvers av 

produkter som er omhandlet i artikkel 295, skal institusjonen til 

enhver tid opprettholde framgangsmåter i henhold til artikkel 

296 nr. 2 bokstav c) for å sikre at enhver transaksjon som skal 

inngå i en motregningsgruppe, omfattes av en juridisk uttalelse 

som omhandlet i artikkel 296 nr. 2 bokstav b). 

Idet det tas hensyn til avtalen om motregning på tvers av 

produkter, skal institusjonen fortsatt overholde kravene til 

anerkjennelse av tosidig motregning samt kravene i kapittel 4 til 

anerkjennelse av kredittrisikoreduksjon med hensyn til alle 

inkluderte individuelle, tosidige hovedavtaler og transaksjoner. 

Artikkel 298 

Virkninger av anerkjennelse av motregningsavtaler som 

risikoreduserende 

1. Følgende behandling får anvendelse på motregnings-

avtaler: 

a) Ved anvendelsen av avsnitt 5 og 6 skal motregning 

anerkjennes som fastsatt i nevnte avsnitt. 

b) I forbindelse med novasjonskontrakter kan de enkelte 

nettobeløpene som fastsettes ved slike kontrakter, vektes i 

stedet for bruttobeløpene. 

Ved anvendelsen av avsnitt 3 kan institusjonene ta hensyn til 

kontrakten om novasjon ved beregning av 

i) gjeldende gjenanskaffelseskost omhandlet i artikkel 274 

nr. 1, 

ii) den nominelle hovedstolen eller underliggende verdier 

som omhandlet i artikkel 274 nr. 2. 

Ved anvendelsen av avsnitt 4 kan institusjonene ved 

beregning av det nominelle beløpet omhandlet i artikkel 275 

nr. 1 ta hensyn til kontrakten om novasjon når de beregner 

den nominelle hovedstolen. I slike tilfeller skal 

institusjonene anvende prosentdelene i tabell 3. 

c) I forbindelse med andre motregningsavtaler skal inst i-

tusjonene anvende avsnitt 3 på følgende måte: 

i) Gjeldende gjenanskaffelseskost omhandlet i artikkel 274 

nr. 1 for kontrakter som omfattes av en motregnings-

avtale, skal beregnes ved at det tas hensyn til faktisk 

hypotetisk netto gjenanskaffelseskost som følger av 

avtalen, og i tilfeller der motregning fører til en 

nettoforpliktelse for institusjonen som beregner netto 

gjenanskaffelseskost, blir faktisk gjenanskaffelseskost 

beregnet som «0». 

ii) Tallet for potensiell framtidig kreditteksponering 

omhandlet i artikkel 274 nr. 2 for alle kontrakter som 

omfattes av en motregningsavtale, skal reduseres etter 

følgende formel: 

𝑃𝐶𝐸𝑟𝑒𝑑 = 0.4 ∙ 𝑃𝐶𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 +0.6 ∙ 𝑁𝐺𝑅 ∙ 𝑃𝐶𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 

der 

PCEred = det reduserte tallet for potensiell 

framtidig kreditteksponering for alle 

kontrakter med en gitt motpart som 

omfattes av en tosidig motregningsavtale 

som er rettsgyldig, 

PCEgross = summen av tallene for potensiell framtidig 

kreditteksponering for alle kontrakter 

inngått med en gitt motpart som omfattes 

av en tosidig motregningsavtale som er 

rettsgyldig, og som beregnes ved å 

multiplisere de nominelle hovedstolene 

med prosentdelene i tabell 1, 

NGR = «netto/brutto-forholdet beregnet som 

kvotienten for netto gjenanskaffelseskost 

for alle kontrakter som omfattes av en 

rettsgyldig tosidig motregningsavtale 

med en gitt motpart (teller), og brutto 

gjenanskaffelseskost for alle kontrakter 

som omfattes av en rettsgyldig tosidig 

motregningsavtale med vedkommende 

motpart (nevner).   
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2. Ved beregning av potensiell framtidig kreditteksponering 

i samsvar med formelen i nr. 1 kan institusjonene behandle helt 

motsvarende kontrakter som omfattes av motregningsavtalen, 

som om de var en enkelt kontrakt med en nominell hovedstol 

som tilsvarer nettoinntektene. 

Ved anvendelsen av artikkel 275 nr. 1 kan institusjonene 

behandle helt motsvarende kontrakter som omfattes av 

motregningsavtalen, som om de var en enkelt kontrakt med en 

nominell hovedstol som tilsvarer nettoinntektene, og den 

nominelle hovedstolen skal multipliseres med prosentdelene i 

tabell 3. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal valutaterminavtaler (FX 

forward) eller lignende kontrakter der en nominell hovedstol 

forfaller som kontantstrømmene, dersom disse forfaller til 

betaling på samme valuteringsdato og alle er angitt i samme 

valuta, anses som fullstendig sammenfallende kontrakter. 

3. For alle andre kontrakter som omfattes av en mot-

regningsavtale, kan de prosentdelene som anvendes, reduseres i 

samsvar med tabell 6. 

Tabell 6 

Opprinnelig løpetid Rentekontrakter Valutakontrakter 

Høyst ett år 0,35 % 1,50 % 

Mer enn ett år, men høyst to år 0,75 % 3,75 % 

Tillegg for hvert etterfølgende 

år 

0,75 % 2,25 % 

4. Når det gjelder rentekontrakter, kan institusjoner, med 

forbehold for vedkommende myndigheters samtykke, velge 

enten opprinnelig eller gjenværende løpetid. 

Avsnit t  8  

Poste r i  hande l sporte føl je n  

Artikkel 299 

Poster i handelsporteføljen 

1. Ved anvendelsen av denne artikkel skal vedlegg II 

inneholde en henvisning til derivater for overføring av 

kredittrisiko som omhandlet i avsnitt C nr. 8 i vedlegg I til 

direktiv 2004/39/EF. 

2. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for 

motpartsrisiko i forbindelse med poster i handelsporteføljen 

skal institusjonene overholde følgende prinsipper: 

a) For å beregne potensiell framtidig kreditteksponering når det 

gjelder kredittderivater av typen totalavkastningsbytteavtale 

og kredittapsbytteavtale, skal instrumentets nominelle beløp 

multipliseres med følgende prosenter: 

i) 5 % dersom referanseforpliktelsen er slik at dersom den 

førte til en direkte eksponering for institusjonen, ville 

den være en kvalifisert post i henhold til tredje del 

avdeling IV kapittel 2. 

ii) 10 % dersom referanseforpliktelsen er slik at dersom den 

førte til en direkte eksponering for institusjonen, ville 

den ikke være en kvalifisert post i henhold til tredje del 

avdeling IV kapittel 2. 

Dersom en institusjons eksponering som følge av en 

kredittapsbytteavtale er en lang posisjon i det underliggende 

instrumentet, kan prosentdelen for den potensielle framtidige 

kreditteksponeringen være 0 %, med mindre en slik 

kredittapsbytteavtale er omfattet av sluttavregning ved 

insolvens hos det foretaket hvis eksponering som følge av 

bytteavtalen utgjør en kort posisjon i det underliggende 

instrumentet, selv om det underliggende instrumentet ikke er 

misligholdt. 

Dersom kredittderivatet gir beskyttelse i henhold til 

prinsippet om n-te mislighold blant en rekke underliggende 

forpliktelser, skal institusjonen bestemme hvilken av 

prosentdelene i første ledd som skal anvendes, med 

henvisning til forpliktelsen med den n-te laveste kreditt-

kvaliteten som ville være en kvalifisert post med hensyn til 

tredje del avdeling IV kapittel 2 dersom institusjonen hadde 

påtatt seg den. 

b) Institusjonene skal ikke anvende den enkle metoden for 

finansielle sikkerheter omhandlet i artikkel 222 for å 

anerkjenne virkningene av finansielle sikkerheter. 

c) Ved gjenkjøpstransaksjoner og innlån- og utlån av 

verdipapirer eller varer som inngår i handelsporteføljen, kan 

institusjonene anerkjenne alle finansielle instrumenter og 

varer som kan inngå i handelsporteføljen, som sikkerhet. 

d) For eksponeringer som følge av OTC-derivater i handels-

porteføljen kan institusjonene anerkjenne varer som kan 

inngå i handelsporteføljen, som sikkerhet.  
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e) Ved beregning av volatilitetsjusteringer når finansielle 

instrumenter eller varer som ikke er godtakbare i henhold til 

kapittel 4, blir lånt ut, solgt eller levert, eller lånt, kjøpt eller 

mottatt som sikkerhet eller på annen måte innenfor rammen 

av en slik transaksjon, og en institusjon benytter metoden 

med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene i 

henhold til kapittel 4 avsnitt 3, skal institusjonen behandle 

slike instrumenter og varer på samme måte som 

egenkapitalinstrumenter utenfor hovedindeksen notert på en 

anerkjent børs. 

f) Dersom en institusjon benytter metoden med egne estimater 

til beregning av volatilitetsjusteringer i henhold til kapittel 4 

avsnitt 3 på finansielle instrumenter eller varer som ikke er 

godtakbare i henhold til kapittel 4, skal det beregne 

volatilitetsjusteringer for hver enkelt post. Dersom en 

institusjon har fått tillatelse til å benytte metoden med 

interne modeller som fastsatt i kapittel 4, kan den også 

anvende denne metoden på handelsporteføljen. 

g) I forbindelse med hovedavtaler om motregning som omfatter 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, eller andre kapitalmarkedstransaksjoner, skal 

institusjonene anerkjenne motregning på tvers av posisjoner 

i og utenfor handelsporteføljen bare når de avregnede 

transaksjonene oppfyller følgende vilkår: 

i) Alle transaksjoner blir markedsvurdert daglig. 

ii) Alle poster som lånes, kjøpes eller mottas i forbindelse 

med disse transaksjonene, kan anerkjennes som 

godtakbar finansiell sikkerhet i henhold til kapittel 4, 

uten at bokstav c)–f) i dette nummer får anvendelse. 

h) Dersom et kredittderivat som inngår i handelsporteføljen, 

utgjør en del av en intern sikring, og kredittbeskyttelsen er 

anerkjent i henhold til denne forordning i samsvar med 

artikkel 204, skal institusjonene anvende en av følgende 

metoder: 

i) Behandle det som om det ikke foreligger motpartsrisiko 

som følge av posisjonen i dette kredittderivatet. 

ii) Ved beregning av krav til ansvarlig kapital for 

motpartsrisiko konsekvent innregne alle kredittderivater i 

handelsporteføljen som er del av den interne sikringen, 

eller som er kjøpt som beskyttelse mot en motpartrisiko-

eksponering der kredittbeskyttelsen er anerkjent som 

godtakbar i henhold til kapittel 4. 

Avsnit t  9  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  f or e kspone ri nge r 

mot e n  se ntral  motpart  

Artikkel 300 

Definisjoner 

I dette avsnitt menes med 

1) «konkursbeskyttet», når det gjelder kundeeiendeler, at det 

finnes effektive ordninger som sikrer at disse eiendelene 

ikke er tilgjengelige for en sentral motparts eller et 

clearingmedlems kreditorer i tilfelle av henholdsvis den 

sentrale motpartens eller clearingmedlemmets insolvens, 

eller at eiendelene ikke er tilgjengelige for clearing-

medlemmet for dekning av tap denne har pådratt seg som 

følge av mislighold hos en eller flere andre kunder enn 

kundene som stilte disse eiendelene, 

2) «CCP-relatert transaksjon» en kontrakt eller en transaksjon 

oppført i artikkel 301 nr. 1 mellom en kunde og et 

clearingmedlem, som er direkte knyttet til en kontrakt eller 

transaksjon oppført i nevnte nummer mellom ved-

kommende clearingmedlem og en sentral motpart, 

3) «clearingmedlem» et clearingmedlem som definert i 

artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

4) «kunde» en kunde som definert i artikkel 2 nr. 15 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 eller et foretak som har 

inngått indirekte clearingordninger med et clearingmedlem 

i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i nevnte forordning. 

Artikkel 301 

Virkeområde 

1. Dette avsnitt får anvendelse på følgende kontrakter og 

transaksjoner, forutsatt at de er utestående eksponeringer hos en 

sentral motpart: 

a) Kontraktene som er oppført i vedlegg II, og kredittderivater. 

b) Gjenkjøpstransaksjoner. 

c) Innlån og utlån av verdipapirer eller varer. 

d) Transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 

e) Marginlånstransaksjoner.  
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2. Institusjonene kan velge om de vil anvende en av følgende 

to behandlinger i forbindelse med kontrakter og transaksjoner 

som er utestående eksponeringer hos en kvalifisert sentral 

motpart, og som er nevnt i nr. 1: 

a) Behandlingen for handelseksponeringer og eksponeringer 

fra bidrag til misligholdsfond som omhandlet i artikkel 306, 

unntatt for behandlingen omhandlet i henholdsvis nr. 1 

bokstav b) i nevnte artikkel, og artikkel 307. 

b) Behandlingen angitt i artikkel 310. 

3. Institusjonene skal anvende behandlingen i artikkel 306, 

unntatt behandlingen angitt i nr. 1 bokstav a) i nevnte artikkel, 

og behandlingen i artikkel 309, alt etter hva som er relevant, i 

forbindelse med kontrakter og transaksjoner som er utestående 

eksponeringer hos en ikke-kvalifisert sentral motpart, og som er 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 302 

Overvåking av eksponeringer mot sentrale motparter 

1. Institusjonene skal overvåke alle sine eksponeringer mot 

sentrale motparter og fastsette framgangsmåter for regelmessig 

rapportering av opplysninger om disse eksponeringene til den 

øverste ledelsen og den eller de relevante komiteene i 

ledelsesorganet. 

2. Institusjonene skal på grunnlag av egnede scenario-

analyser og stresstesting vurdere om den ansvarlige kapitalen 

sammenholdt med eksponeringer mot en sentral motpart, 

herunder potensielle framtidige kreditteksponeringer, ekspo-

neringer fra bidrag til misligholdsfond og, når institusjonen 

opptrer som clearingmedlem, eksponeringer som følge av 

kontrakter som fastsatt i artikkel 304, på egnet måte står i 

forhold til risikoene som er knyttet til disse eksponeringene. 

Artikkel 303 

Behandling av clearingmedlemmers eksponeringer mot 

sentrale motparter 

Dersom en institusjon opptrer som clearingmedlem, enten på 

egne vegne eller som finansielt mellomledd mellom en kunde 

og en sentral motpart, skal den beregne kravene til ansvarlig 

kapital for eksponeringene mot en sentral motpart i samsvar 

med artikkel 301 nr. 2 og 3. 

Artikkel 304 

Behandling av clearingmedlemmers eksponeringer mot 

kunder 

1. Dersom en institusjon opptrer som clearingmedlem og i 

den egenskap opptrer som finansielt mellomledd mellom en 

kunde og en sentral motpart, skal den beregne kravene til 

ansvarlig kapital for sine CCP-relaterte transaksjoner med 

kunden i samsvar med avsnitt 1–8 i dette kapittel og med tredje 

del avdeling VI, alt etter hva som er relevant. 

2. Dersom en institusjon som opptrer som clearingmedlem, 

inngår en kontraktsfestet avtale med et annet clearingmedlems 

kunde som i samsvar med artikkel 48 nr. 5 og 6 i forordning 

(EU) nr. 648/2012 letter overføringen av posisjoner og 

sikkerhet omhandlet i artikkel 305 nr. 2 bokstav b) i denne 

forordning for denne kunden, og den kontraktsfestede avtalen 

medfører en betinget forpliktelse for denne institusjonen, kan 

institusjonen tildele den betingede forpliktelsen en ekspo-

neringsverdi lik null. 

3. En institusjon som opptrer som clearingmedlem, kan 

anvende en kortere marginrisikoperiode dersom den beregner 

kravene til ansvarlig kapital for sine eksponeringer mot en 

kunde i samsvar med metoden med interne modeller. Den 

marginrisikoperioden som institusjonen anvender, skal ikke 

være kortere enn fem dager. 

4. En institusjon som opptrer som clearingmedlem, kan 

mangedoble sin eksponering ved mislighold (EAD) med en 

skalar når den beregner kravene til ansvarlig kapital for sine 

eksponeringer mot en kunde i samsvar med markeds-

verdimetoden, den standardiserte metoden eller opprinnelig 

eksponering-metoden. Institusjonene kan anvende følgende 

skalaer: 

a) 0,71 for en marginrisikoperiode på fem dager. 

b) 0,77 for en marginrisikoperiode på seks dager. 

c) 0,84 for en marginrisikoperiode på sju dager.  
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d) 0,89 for en marginrisikoperiode på åtte dager. 

e) 0,95 for en marginrisikoperiode på ni dager. 

f) 1 for en marginrisikoperiode på ti dager eller mer. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi de marginrisikoperiodene som insti-

tusjonene kan anvende i forbindelse med nr. 3 og 4. 

Når EBA utarbeider disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder, skal den anvende følgende prinsipper: 

a) Den skal definere marginrisikoperioden for hver type av 

kontrakter og transaksjoner som er oppført i artikkel 301  

nr. 1. 

b) Marginrisikoperiodene som skal defineres i bokstav a), skal 

gjenspeile sluttavregningsperioden for kontrakter og 

transaksjoner omhandlet i nevnte bokstav. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 30. juni 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 305 

Behandling av kunders eksponeringer 

1. Dersom en institusjon er kunde, skal den beregne kravene 

til ansvarlig kapital for sine CCP-relaterte transaksjoner med 

sitt clearingmedlem i samsvar med avsnitt 1–8 i dette kapittel 

og med tredje del avdeling VI, alt etter hva som er relevant. 

2. Uten at det berører metoden i nr. 1, kan en institusjon som 

er kunde, beregne kravene til ansvarlig kapital for sine 

handelseksponeringer gjennom CCP-relaterte transaksjoner 

med sitt clearingmedlem i samsvar med artikkel 306, forutsatt 

at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Posisjoner og eiendeler i nevnte institusjon som er knyttet til 

vedkommende transaksjoner, oppdeles og atskilles, både når 

det gjelder clearingmedlemmet og den sentrale motparten, 

fra posisjoner og eiendeler hos både clearingmedlemmet og 

dette clearingmedlemmets andre kunder, og som følge av 

denne atskillelsen er disse posisjonene og eiendelene 

konkursbeskyttet i tilfelle av mislighold eller insolvens hos 

clearingmedlemmet eller en eller flere av dens andre kunder. 

b) Lover og forskrifter, regler og avtalefestede ordninger som 

får anvendelse på eller er bindende for denne institusjonen 

eller den sentrale motparten, gjør det i tilfelle av det 

opprinnelige clearingmedlemmets mislighold eller insolvens 

lettere å overføre kundens posisjoner i forbindelse med disse 

kontraktene og transaksjonene og den tilsvarende sikkerhe-

ten til et annet clearingmedlem innenfor den relevante 

marginrisikoperioden. Under slike omstendigheter skal 

kundens posisjoner og sikkerhetsstillelse overføres til 

markedsverdi, med mindre kunden krever at posisjonen 

sluttavregnes til markedsverdi. 

c) Institusjonen har en uavhengig, skriftlig og begrunnet 

juridisk uttalelse som fastslår at berørte domstoler og 

forvaltningsmyndigheter i tilfelle av en rettssak vil mene at 

kunden ikke skal ha tap på grunn av insolvens hos sitt 

clearingmedlem eller clearingmedlemmets kunder i henhold 

til lovgivningen i institusjonens, dens clearingmedlems og 

den sentrale motpartens jurisdiksjon, lovgivningen som 

gjelder transaksjoner og kontrakter som institusjonen clearer 

gjennom den sentrale motparten, lovgivningen som gjelder 

sikkerheten, og lovgivningen som gjelder enhver kontrakt 

eller avtale som er nødvendig for å oppfylle vilkåret i 

bokstav b). 

d) Den sentrale motparten er en kvalifisert sentral motpart. 

3. Uten at det berører vilkårene i nr. 2, kan en institusjon 

som er en kunde som ikke er beskyttet mot tap dersom 

clearingmedlemmet og en annen av clearingmedlemmets 

kunder i fellesskap misligholder, men som oppfyller alle andre 

vilkår i nr. 2, beregne kravene til ansvarlig kapital for sine 

handelseksponeringer i CCP-relaterte transaksjoner med sitt 

clearingmedlem i samsvar med artikkel 306, forutsatt at 

risikovekten på 2 % i nr. 1 bokstav a) i nevnte artikkel erstattes 

med en risikovekt på 4 %. 

4. Når en institusjon som er kunde, får tilgang til en sentral 

motparts tjenester gjennom indirekte clearingordninger i 

samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

kan institusjonen anvende behandlingen i nr. 2 eller 3 bare 

dersom vilkårene i hvert nummer er oppfylt på hvert nivå i 

kjeden av mellomledd.  
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Artikkel 306 

Krav til ansvarlig kapital for handelseksponeringer 

1. En institusjon skal anvende følgende behandling på sine 

handelseksponeringer mot sentrale motparter: 

a) Den skal anvende en risikovekt på 2 % på eksponerings-

verdien av alle handelseksponeringer mot kvalifiserte 

sentrale motparter. 

b) Den skal anvende den risikovekten som anvendes i 

standardmetoden for kredittrisiko som fastsatt i artikkel 107 

nr. 2 bokstav b), på alle sine handelseksponeringer mot ikke-

kvalifiserte sentrale motparter. 

c) Når en institusjon opptrer som finansielt mellomledd 

mellom en kunde og en sentral motpart, og vilkårene for 

transaksjonen knyttet til en sentral motpart fastsetter at 

institusjonen ikke er forpliktet til å yte godtgjøring til 

kunden for tap som skyldes endringer i verdien av 

transaksjonen, i tilfelle av at den sentrale motparten 

misligholder sine forpliktelser, er eksponeringsbeløpet for 

den transaksjonen med den sentrale motparten som tilsvarer 

den CCP-relaterte transaksjonen, lik null. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan en institusjon, når eiendeler stilt 

som sikkerhet til en sentral motpart eller et clearingmedlem er 

konkursbeskyttet i tilfelle av insolvens hos den sentrale 

motparten, clearingmedlemmet eller en eller flere av clearing-

medlemmets andre kunder, tildele motpartsrisikoeksponeringer 

for disse eiendelene en eksponeringsverdi lik null. 

3. En institusjon skal beregne eksponeringsverdien for sine 

handelseksponeringer mot en sentral motpart i samsvar med 

avsnitt 1–8 i dette kapittel, alt etter hva som er relevant. 

4. En institusjon skal beregne de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene for sine handelseksponeringer mot sentrale 

motparter i henhold til artikkel 92 nr. 3 som summen av 

eksponeringsverdiene for handelseksponeringene mot sentrale 

motparter, beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 i denne artikkel, 

multiplisert med risikovekten fastsatt i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel. 

Artikkel 307 

Krav til ansvarlig kapital for forhåndsfinansierte bidrag til 

en sentral motparts misligholdsfond 

En institusjon som opptrer som clearingmedlem, skal anvende 

følgende behandling på eksponeringer som oppstår i forbindelse 

med dens bidrag til en sentral motparts misligholdsfond: 

a) Den skal beregne kravene til ansvarlig kapital for sine 

forhåndsfinansierte bidrag til en kvalifisert sentral motparts 

misligholdsfond i samsvar med framgangsmåten i artikkel 

308. 

b) Den skal beregne kravene til ansvarlig kapital for sine 

forhåndsfinansierte bidrag til en ikke-kvalifisert sentral 

motparts misligholdsfond i samsvar med framgangsmåten i 

artikkel 309. 

Artikkel 308 

Krav til ansvarlig kapital for forhåndsfinansierte bidrag til 

en kvalifisert sentral motparts misligholdsfond 

1. Eksponeringsverdien av en institusjons forhånds-

finansierte bidrag til en kvalifisert sentral motparts misligholds-

fond (DFi) skal være det beløpet som betales inn eller 

markedsverdien av eiendelene som leveres av denne insti-

tusjonen, redusert med ethvert beløp fra dette bidraget som den 

kvalifiserte sentrale motparten allerede har brukt for å dekke tap 

som følge av en eller flere av dens clearingmedlemmers 

mislighold. 

2. En institusjon skal beregne kravene til ansvarlig kapital 

(Ki) for å dekke eksponeringen som følger av det forhånds-

finansierte bidraget (DFi), på følgende måte: 

𝐾𝑖 = (1 +𝛽 ∙
𝑁

𝑁 −2
) ∙

𝐷𝐹𝑖
𝐷𝐹𝐶𝑀

∙ 𝐾𝐶𝑀  

der 

β = den konsentrasjonsfaktoren som den sentrale 

motparten har meddelt institusjonen, 

N = det antall clearingmedlemmer som den sentrale 

motparten har meddelt institusjonen, 

DFCM = summen av forhåndsfinansierte bidrag som den 

sentrale motparten har mottatt fra alle clearing-

medlemmer, (∑ 𝐷𝐹𝑖𝑖 )og som den har meddelt 

institusjonen, 

KCM = summen av kravene til ansvarlig kapital for alle den 

sentrale motpartens clearingmedlemmer, beregnet i 

samsvar med gjeldende formel i nr. 3(∑ 𝐾𝑖𝑖 ). 

3. En institusjon skal beregne KCM på følgende måte: 

a) Når KCCP ≤ DFCCP, skal institusjonen anvende følgende 

formel: 

𝐾𝐶𝑀 = 𝑐1 ∙ 𝐷𝐹𝐶𝑀
∗ , 

b) Når DFCCP < KCCP ≤DF*, skal institusjonen anvende 

følgende formel: 

𝐾𝐶𝑀 = 𝑐2 ∙ (𝐾𝐶𝐶𝑃 −𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃) + 𝑐1 ∙ (𝐷𝐹
∗ −𝐾𝐶𝐶𝑃 ), 

c) Når DF* < KCCP, skal institusjonen anvende følgende 

formel: 

𝐾𝐶𝑀 = 𝑐2 ∙ 𝜇 ∙ (𝐾𝐶𝐶𝑃 − 𝐷𝐹 ∗)+ 𝑐2 ∙ 𝐷𝐹𝐶𝑀
∗  

der 

DFCCP = den sentrale motpartens forhåndsfinansierte 

økonomiske midler, som den sentrale motparten 

har meddelt institusjonen, 
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KCCP = den sentrale motpartens hypotetiske kapital, som 

den sentrale motparten har meddelt institusjonen, 

DF* = 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 +𝐷𝐹𝐶𝑀
∗ , 

𝐷𝐹𝐶𝑀
∗  = 𝐷𝐹𝐶𝑀 −2 ∙ 𝐷𝐹 ̅ 𝑖, 

𝐷𝐹𝑖  = det gjennomsnittlige forhåndsfinansierte bidraget 
1

𝑁
∙ 𝐷𝐹𝐶𝑀som den sentrale motparten har meddelt 

institusjonen, 

c1 = 
en kapitalfaktor lik max {

1,6%

(
𝐷𝐹∗

𝐾𝐶𝐶𝑃
)
0.3 , 0,16%} 

c2 = en kapitalfaktor lik 100 %, 

μ = 1,2. 

4. En institusjon skal beregne de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene som følger av dens forhåndsfinansierte bidrag i 

henhold til artikkel 92 nr. 3, som kravene til ansvarlig kapital 

(Ki) fastsatt i samsvar med nr. 2, multiplisert med 12,5. 

5. Dersom KCCP er lik null, skal institusjonen anvende en 

verdi på 0,16 % for c1 til beregningen i nr. 3. 

Artikkel 309 

Krav til ansvarlig kapital for forhåndsfinansierte bidrag til 

en ikke-kvalifisert sentral motparts misligholdsfond og for 

ikke-finansierte bidrag til en ikke-kvalifisert sentral 

motpart 

1. En institusjon skal anvende følgende formel til å beregne 

kravet til ansvarlig kapital (Ki) for eksponeringer som følge av 

dens forhåndsfinansierte bidrag til en ikke-kvalifisert sentral 

motparts misligholdsfond (DFi) og fra ikke-finansierte bidrag 

(UCi) til en slik sentral motpart: 

𝐾𝑖 = 𝑐2 ∙ 𝜇 ∙ (𝐷𝐹𝑖 + 𝑈𝐶𝑖) 

der c2 og μ defineres på samme måte som i artikkel 308 nr. 3. 

2. Med hensyn til nr. 1 menes med «ikke-finansierte bidrag» 

bidrag som en institusjon som opptrer som clearingmedlem, 

ved kontrakt har forpliktet seg til å yte til en sentral motpart 

etter at den sentrale motparten har brukt opp misligholdsfondet 

for å dekke tap som er oppstått som følge av mislighold hos en 

eller flere av dens clearingmedlemmer. 

3. En institusjon skal beregne de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene som følger av dens forhåndsfinansierte bidrag i 

henhold til artikkel 92 nr. 3, som kravene til ansvarlig kapital 

(Ki) fastsatt i samsvar med nr. 1, multiplisert med 12,5. 

Artikkel 310 

Alternativ beregning av kravene til ansvarlig kapital for 

eksponeringer mot en kvalifisert sentral motpart 

En institusjon skal anvende følgende formel til å beregne 

kravene til ansvarlig kapital (Ki) for eksponeringer som følge 

av dens handelseksponeringer og dens kunders handelsekspo-

neringer (TEi) og forhåndsfinansierte bidrag (DFi) til en 

kvalifisert sentral motparts misligholdsfond: 

𝐾𝑖 = 8 %∙ 𝑚𝑖𝑛[2 % ∙ 𝑇𝐸𝑖 +1 250%∙ 𝐷𝐹𝑖; 20% ∙ 𝑇𝐸𝑖] 

Artikkel 311 

Krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter som ikke lenger oppfyller visse vilkår 

1. En institusjon skal anvende behandlingen i denne artikkel 

når et av eller begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har fra den sentrale motparten mottatt 

underretning i henhold til artikkel 50b bokstav j) ii) i 

forordning (EU) nr. 648/2012 om at den sentrale motparten 

ikke lenger beregner KCCP. 

b) Institusjonen har, etter en offentlig meddelelse eller 

underretning fra vedkommende myndighet for en sentral 

motpart som institusjonen bruker, eller fra den sentrale 

motparten selv, fått vite at den sentrale motparten ikke 

lenger oppfyller vilkårene for tillatelse eller anerkjennelse, 

alt etter hva som er relevant. 

2. Når bare vilkåret i nr. 1 bokstav a) er oppfylt, skal 

institusjonens vedkommende myndighet undersøke grunnene til 

at den sentrale motparten ikke lenger beregner KCCP. 

Når vedkommende myndighet mener at grunnene i første ledd 

er gyldige, kan den tillate institusjonene i sin medlemsstat å 

anvende behandlingen i artikkel 310 på sine hande-

lseksponeringer og bidrag til misligholdsfond til den berørte 

sentrale motparten. Når den gir en slik tillatelse, skal den 

opplyse om grunnene til sin beslutning. 

Når vedkommende myndighet mener at grunnene som er 

omhandlet i første ledd, ikke er gyldige, skal alle institusjoner i 

dens medlemsstat, uansett hvilken behandling de velger i 

samsvar med artikkel 301 nr. 2, anvende behandlingen i nr. 3 

bokstav a)–d) i denne artikkel. 

3. Når vilkåret i nr. 1 bokstav b) er oppfylt, skal en 

institusjon, uansett om vilkåret i nr. 1 bokstav a) er oppfylt, 

senest tre måneder etter en hendelse som beskrevet i nr. 1 

bokstav b), eller tidligere dersom institusjonens vedkommende 

myndighet krever det, gjøre følgende med hensyn til sine 

eksponeringer mot den berørte sentrale motparten: 

a) Slutte å anvende den behandlingen den valgte i samsvar med 

artikkel 301 nr. 2. 

b) Anvende behandlingen i artikkel 306 nr. 1 bokstav b) på sine 

handelseksponeringer mot den sentrale motparten.  
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c) Anvende behandlingen i artikkel 309 på sine forhånds-

finansierte bidrag til den sentrale motpartens misligholds-

fond og på sine ikke-finansierte bidrag til den sentrale 

motparten. 

d) Behandle andre eksponeringer enn dem som er oppført i 

bokstav b) og c), mot den sentrale motparten, som ekspo-

neringer mot et foretak i samsvar med standardmetoden for 

kredittrisiko som angitt i kapittel 2. 

AVDELING III 

KRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL FO R O PERASJO NELL 

RISIKO  

KAPITTEL 1 

Alminnelige prinsipper for anvendelsen av de ulike metodene 

Artikkel 312 

Tillatelse og underretning 

1. For å kunne benytte standardmetoden skal institusjonene 

oppfylle kriteriene i artikkel 320 i tillegg til de generelle 

standardene for risikostyring i artikkel 74 og 85 i direktiv 

2013/36/EU. Institusjonene skal underrette vedkommende 

myndigheter før de benytter standardmetoden. 

Vedkommende myndigheter skal tillate institusjonene å 

anvende en alternativ relevant indikator for forretnings-

områdene «bankvirksomhet rettet mot massemarkedskunder» 

og «bankvirksomhet rettet mot storkunder» dersom vilkårene i 

artikkel 319 nr. 2 og artikkel 320 er oppfylt. 

2. Vedkommende myndigheter skal tillate institusjonene å 

anvende metoder med avansert måling («Advanced 

Measurement Approach – AMA-metode») basert på deres egne 

målesystemer for operasjonell risiko dersom alle kvalitative og 

kvantitative standarder omhandlet i henholdsvis artikkel 321 og 

322 er oppfylt, og dersom institusjonene oppfyller de generelle 

standardene for risikostyring omhandlet i artikkel 74 og 85 i 

direktiv 2013/36/EU og avdeling VII kapittel 3 avsnitt II i 

nevnte direktiv. 

Institusjonene skal også anmode om tillatelse fra sine 

vedkommende myndigheter dersom de ønsker å foreta 

vesentlige utvidelser og endringer av disse AMA-metodene. 

Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse bare dersom 

institusjonene fortsatt oppfyller standardene som er omhandlet i 

første ledd, når disse vesentlige utvidelsene og endringene er 

foretatt. 

3. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter 

om alle endringer i modellene for AMA-metoder. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter skal 

anvende når institusjonene får tillatelse til å anvende AMA-

metoder. 

b) Kriteriene som anvendes for å vurdere om utvidelsene og 

endringene av AMA-metodene er vesentlige. 

c) Nærmere bestemmelser om underretning som kreves i nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 313 

Tilbakevending til mindre avanserte metoder 

1. Institusjoner som benytter standardmetoden, skal ikke gå 

tilbake til å benytte basismetoden, med mindre vilkårene i nr. 3 

er oppfylt. 

2. Institusjoner som benytter AMA-metoder, skal ikke gå 

tilbake til å benytte standardmetoden eller basismetoden, med 

mindre vilkårene i nr. 3 er oppfylt. 

3. En institusjon kan gå tilbake til å benytte en mindre 

avansert metode i forbindelse med operasjonell risiko bare 

dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen har overfor vedkommende myndighet 

dokumentert at anvendelsen av en mindre avansert metode 

ikke foreslås for å redusere institusjonens krav til ansvarlig 

kapital for operasjonell risiko, at den er nødvendig på grunn 

av institusjonens art og kompleksitet, og at den ikke vil ha 

en vesentlig negativ innvirkning på institusjonens solvens 

eller dens evne til å styre operasjonell risiko på en effektiv 

måte. 

b) Institusjonen har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 314 

Kombinert anvendelse av ulike metoder 

1. Institusjonene kan anvende en kombinasjon av metoder 

dersom vedkommende myndigheter gir dem tillatelse. Ved-

kommende myndigheter skal gi en slik tillatelse dersom 

kravene i nr. 2–4, alt etter hva som er relevant, er oppfylt. 

2. En institusjon kan anvende en AMA-metode kombinert 

med enten basismetoden eller standardmetoden dersom begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kombinasjonen av metoder som anvendes av institusjonen, 

fanger opp alle dens operasjonelle risikoer, og ved-

kommende myndigheter anerkjenner den metoden som 

institusjonen anvender for å dekke ulike former for 

virksomhet, geografisk beliggenhet, juridiske strukturer eller 

andre relevante oppdelinger som fastsettes internt.  
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b) Kriteriene i artikkel 320 og standardene i artikkel 321 og 

322 er oppfylt for den delen av virksomheten som omfattes 

av henholdsvis standardmetoden og AMA-metodene. 

3. For institusjoner som ønsker å anvende en AMA-metode 

kombinert med enten basismetoden eller standardmetoden, skal 

vedkommende myndigheter pålegge følgende tilleggsvilkår for 

tillatelse: 

a) På tidspunktet for gjennomføring av en AMA-metode skal 

en betydelig del av institusjonens operasjonelle risiko fanges 

opp av denne metoden. 

b) Institusjonen påtar seg en forpliktelse til å benytte AMA-

metoden i en vesentlig del av sin virksomhet innenfor en 

tidsplan som er blitt framlagt for og godkjent av ved-

kommende myndigheter. 

4. En institusjon kan anmode om tillatelse fra vedkommende 

myndighet til å anvende en kombinasjon av basismetoden og 

standardmetoden bare i unntakstilfeller, for eksempel ved 

overtakelse av ny virksomhet, som kan kreve en over-

gangsperiode før standardmetoden anvendes. 

En vedkommende myndighet skal gi en slik tillatelse bare 

dersom institusjonen har forpliktet seg til å benytte standard-

metoden innenfor en tidsramme som er blitt framlagt for og 

godkjent av vedkommende myndighet. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Vilkårene som vedkommende myndigheter skal anvende 

ved vurdering av metoden omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

b) Vilkårene som vedkommende myndigheter skal anvende når 

de beslutter om de skal pålegge tilleggsvilkårene omhandlet 

i nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 2 

Basismetoden 

Artikkel 315 

Krav til ansvarlig kapital 

1. I henhold til basismetoden er kravene til ansvarlig kapital 

for operasjonell risiko lik 15 % av treårsgjennomsnittet 

av den relevante indikatoren som fastsatt i artikkel 316. 

Institusjonene skal beregne treårsgjennomsnittet av den 

relevante indikatoren på grunnlag av de siste tre tolvmåneders-

observasjonene ved avslutningen av regnskapsåret. Når 

reviderte tall ikke er tilgjengelige, kan institusjonene benytte 

estimater. 

2. Dersom en institusjon har vært i drift i mindre enn tre år, 

kan den anvende sine egne framtidsrettede estimater når den 

beregner den relevante indikatoren, forutsatt at den begynner å 

anvende historiske data så snart slike foreligger. 

3. Dersom en institusjon overfor sin vedkommende 

myndighet kan dokumentere at anvendelse av et treårig 

gjennomsnitt for å beregne den relevante indikatoren, på grunn 

av en fusjon, et erverv eller en avhending av enheter eller 

virksomhet, vil medføre en feilaktig vurdering av kravene til 

ansvarlig kapital for operasjonell risiko, kan vedkommende 

myndighet tillate institusjonen å endre beregningen på en måte 

som tar hensyn til slike hendelser, og skal behørig underrette 

EBA om dette. Under slike omstendigheter kan vedkommende 

myndighet på eget initiativ også kreve at en institusjon endrer 

beregningen. 

4. Dersom den relevante indikatoren for en gitt observasjon 

er negativ eller lik null, skal institusjonene ikke ta hensyn til 

dette tallet ved beregning av treårsgjennomsnittet. Institu-

sjonene skal beregne treårsgjennomsnittet som summen av 

positive tall dividert med antallet positive tall. 

Artikkel 316 

Relevant indikator 

1. For institusjoner som anvender regnskapsstandarder som 

er fastsatt i direktiv 86/635/EØF, på grunnlag av regnskaps-

kategoriene for kredittinstitusjoners resultatregnskap i henhold 

til artikkel 27 i nevnte direktiv, er den relevante indikatoren lik 

summen av postene i tabell 1 i dette nummer. Institusjonene 

skal innregne hver post i summen med positivt eller negativt 

fortegn. 

Tabell 1 

1 Renteinntekter og lignende inntekter 

2 Rentekostnader og lignende kostnader 

3 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel/fast 

avkastning 

4 Provisjons- og gebyrinntekter 

5 Provisjons- og gebyrutgifter 

6 Nettoresultat av finansielle transaksjoner 

7 Andre driftsinntekter  
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Institusjonene skal justere disse postene for å gjenspeile 

følgende vilkår: 

a) Institusjonene skal beregne den relevante indikatoren før 

fradrag av eventuelle avsetninger og driftskostnader. 

Institusjonene skal under driftskostnader ta med gebyrer 

betalt for utkontraktering av tjenester som utføres av 

tredjeparter som ikke er et morforetak eller datterforetak av 

institusjonen, eller et datterforetak av et morforetak som 

også er morforetaket til institusjonen. Institusjonene kan 

anvende utgifter til utkontraktering av tjenester som utføres 

av tredjeparter, for å redusere den relevante indikatoren 

dersom utgiftene er påført av et foretak som er underlagt 

bestemmelser i henhold til denne forordning, eller 

tilsvarende bestemmelser. 

b) Institusjonene skal ikke anvende følgende poster ved 

beregningen av den relevante indikatoren: 

i) Realisert fortjeneste/tap ved salg av poster utenfor 

handelsporteføljen. 

ii) Inntekt fra ekstraordinære eller uregelmessige poster. 

iii) Inntekt fra forsikring. 

c) Når en verdiregulering av poster i handelsporteføljen er en 

del av resultatet, kan institusjonene innregne verdiregule-

ringen. Når institusjonene anvender artikkel 36 nr. 2 i 

direktiv 86/635/EØF, skal de innregne verdiregulering 

bokført i resultatet. 

2. Når institusjoner anvender andre regnskapsstandarder enn 

dem som er fastsatt ved direktiv 86/635/EØF, skal de beregne 

relevant indikator på grunnlag av data som best gjenspeiler 

definisjonen i denne artikkel. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette metoden som skal benyttes til å 

beregne den relevante indikatoren omhandlet i nr. 2. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 3 

Standardmetoden 

Artikkel 317 

Krav til ansvarlig kapital 

1. I henhold til standardmetoden skal institusjonene dele opp 

sin virksomhet i forretningsområder, som fastsatt i tabell 2 i  

nr. 4 og i samsvar med prinsippene i artikkel 318. 

2. Institusjonene skal beregne kravene til ansvarlig kapital 

for operasjonell risiko som et treårsgjennomsnitt av summen av 

de årlige kravene til ansvarlig kapital for alle forretnings-

områder oppført i tabell 2 i nr. 4. Det årlige kravet til ansvarlig 

kapital for hvert enkelt forretningsområde er lik produktet av 

den tilsvarende betafaktoren som angis i tabellen, og den delen 

av den relevante indikatoren som tilordnes det respektive 

forretningsområdet. 

3. I et gitt år kan institusjonene ubegrenset motregne 

negative krav til ansvarlig kapital som følge av en negativ del 

av den relevante indikatoren innenfor et forretningsområde, mot 

positive krav til ansvarlig kapital innenfor andre forretnings-

områder. Dersom det samlede kravet til ansvarlig kapital for 

alle forretningsområder i et gitt år er negativt, skal institu-

sjonene imidlertid anvende verdien null som teller for det året. 

4. Institusjonene skal beregne treårsgjennomsnittet av 

summen som er omhandlet i nr. 2, på grunnlag av de siste tre 

tolvmånedersobservasjonene ved avslutningen av regnskaps-

året. Når reviderte tall ikke er tilgjengelige, kan institusjonene 

benytte estimater. 

Dersom en institusjon overfor sin vedkommende myndighet 

kan dokumentere at anvendelse av et treårsgjennomsnitt til å 

beregne den relevante indikatoren, på grunn av en fusjon, et 

erverv eller en avhending av enheter eller virksomhet, vil 

medføre en feilaktig vurdering av kravene til ansvarlig kapital 

for operasjonell risiko, kan vedkommende myndighet tillate 

institusjonen å endre beregningen på en måte som tar hensyn til 

slike hendelser, og skal behørig underrette EBA om dette. 

Under slike omstendigheter kan vedkommende myndighet på 

eget initiativ også kreve at en institusjon endrer beregningen. 

Dersom en institusjon har vært i drift i mindre enn tre år, kan 

den anvende sine egne framtidsrettede estimater når den 

beregner den relevante indikatoren, forutsatt at den begynner å 

anvende historiske data så snart slike foreligger. 

Tabell 2 

Forretningsområde Virksomhet 
Prosent 

(betafaktor) 

Foretaksfinansiering Fulltegningsgaranti for finansielle 

instrumenter eller plassering av 

finansielle instrumenter på grunnlag 

av et bindende tilsagn 

T jenester knyttet t il garantistillelse 

Investeringsrådgivning 

Rådgivning til foretak om 

kapitalstruktur, foretaksstrategi og 

tilknyttede spørsmål samt rådgivning 

og tjenester i forbindelse med 

fusjoner og oppkjøp av foretak 

Investerings- og finansanalyser og 

andre former for allmenne 

anbefalinger i forbindelse med 

transaksjoner med finansielle 

instrumenter 

18 % 
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Forretningsområde Virksomhet 
Prosent 

(betafaktor) 

Handel og salg Handel for egen regning 

Pengemekling 

Mottak og formidling av ordrer i 

forbindelse med ett  eller flere 

finansielle instrumenter 

Utførelse av ordrer på vegne av 

kunder 

Plassering av finansielle 

instrumenter uten et bindende tilsagn 

Drift  av multilaterale handels-

systemer 

18 % 

Mekling for masse-

markedskunder 

(Virksomhet med 

fysiske personer eller 

med SMB-er som 

oppfyller kriteriene i 

artikkel 123 for 

massemarkedsekspo-

neringer) 

Mottak og formidling av ordrer i 

forbindelse med ett  eller flere 

finansielle instrumenter 

Utførelse av ordrer på vegne av 

kunder 

Plassering av finansielle 

instrumenter uten et bindende tilsagn 

12 % 

Bankvirksomhet 

rettet mot storkunder 

Mottak av innskudd og andre midler 

som skal tilbakebetales 

Utlån 

Finansiell leasing 

Garantier og sikkerhetsstillelse 

15 % 

Bankvirksomhet 

rettet mot masse-

markedskunder 

(Virksomhet med 

fysiske personer eller 

med SMB-er som 

oppfyller kriteriene i 

artikkel 123 for 

massemarkedsekspo-

neringer) 

Mottak av innskudd og andre midler 

som skal tilbakebetales 

Utlån 

Finansiell leasing 

Garantier og sikkerhetsstillelse 

12 % 

Betaling og oppgjør Betalingsformidling 

Utstedelse og forvaltning av 

betalingsmidler 

18 % 

Tilknyttede tjenester Oppbevaring og forvaltning av 

finansielle instrumenter for kunders 

regning, herunder depotvirksomhet 

og tilknyttede tjenester som 

likviditetsforvaltning/forvaltning av 

sikkerheter 

15 % 

Kapitalforvaltning Porteføljeforvaltning 

Forvaltning av UCITS-er 

Andre former for kapitalforvaltning 

12 % 

Artikkel 318 

Prinsipper for tilordning til forretningsområder 

1. Institusjonene skal utvikle og dokumentere særlige 

retningslinjer og kriterier for tilordning av relevant indikator for 

gjeldende forretningsområder og -virksomhet til standar-

drammen fastsatt i artikkel 317. De skal gjennomgå og justere 

disse retningslinjene og kriteriene i forbindelse med ny eller 

endret forretningsvirksomhet og risiko. 

2. Institusjonene skal anvende følgende prinsipper for 

tilordning til forretningsområder: 

a) Institusjonene skal tilordne all virksomhet til forretnings-

områder uten overlapping, slik at de omfatter hele 

forretningsområdet. 

b) Institusjonene skal anse at en virksomhet som ikke 

umiddelbart kan tilordnes innenfor rammen av forretnings-

områder, men som utgjør en tilleggsvirksomhet til en 

virksomhet som omfattes av rammen, tilhører det 

forretningsområdet den støtter. Dersom flere forretnings-

områder støttes av tilleggsvirksomheten, skal institusjonene 

anvende et objektivt kriterium for tilordning. 

c) Dersom en virksomhet ikke kan tilordnes et bestemt 

forretningsområde, skal institusjonene anvende det 

forretningsområdet som gir den høyeste prosentdelen. 

Samme forretningsområde skal også anvendes på enhver 

tilleggsvirksomhet som er knyttet til denne virksomheten. 

d) Institusjoner kan anvende interne metoder for prisfastsettelse 

for å fordele relevant indikator mellom forretningsområder. 

Utgifter som er generert i ett forretningsområde, men som 

kan tilskrives et annet forretningsområde, kan omplasseres 

til det forretningsområdet de tilhører. 

e) Tilordningen av virksomhet til forretningsområder for å 

beregne kapitalkrav for operasjonell risiko skal være i 

samsvar med de kategoriene som institusjonene anvender for 

kreditt- og markedsrisiko. 

f) Den øverste ledelsen skal ha ansvar for tilordnings-

prinsippene under kontroll av institusjonens ledelsesorgan. 

g) Institusjonene skal underlegge tilordningen til forretnings-

områder uavhengig revisjon. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi vilkårene for anvendelse av prinsippene 

for tilordning til forretningsområder som omhandlet i denne 

artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. desember 2017. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 319 

Alternativ standardmetode 

1. I henhold til den alternative standardmetoden skal 

institusjonene anvende følgende bestemmelser for forretnings-

områdene «bankvirksomhet rettet mot massemarkedskunder» 

og «bankvirksomhet rettet mot storkunder»: 

a) Den relevante indikatoren er en normalisert inntektsindi-

kator tilsvarende det nominelle beløpet for lån og forskudd, 

multiplisert med 0,035. 

b) Lånene og forskuddene består av de samlede trukne 

beløpene i de tilhørende kredittporteføljene. For bankvirk-

somhet rettet mot storkunder skal institusjonene også 

innregne verdipapirer som ikke inngår i handelsporteføljen, i 

det nominelle beløpet for lån og forskudd.  
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2. For å få tillatelse til å anvende den alternative standard-

metoden skal institusjonen oppfylle alle følgende vilkår: 

a) Dens bankvirksomhet rettet mot massemarkedskunder eller 

bankvirksomhet rettet mot storkunder skal utgjøre minst  

90 % av dens inntekter. 

b) En vesentlig del av dens bankvirksomhet rettet mot masse-

markedskunder eller bankvirksomhet rettet mot storkunder 

skal omfatte lån med en stor sannsynlighet for mislighold. 

c) Den alternative standardmetoden skal danne et egnet 

grunnlag for beregningen av dens krav til ansvarlig kapital 

for operasjonell risiko. 

Artikkel 320 

Kriterier for standardmetoden 

Kriteriene nevnt i artikkel 312 nr. 1 første ledd er følgende: 

a) En institusjon skal ha et godt dokumentert system for 

vurdering og styring av operasjonell risiko med tydelige 

ansvarsområder. Den skal identifisere sin eksponering mot 

operasjonell risiko og registrere relevante opplysninger om 

operasjonell risiko, herunder opplysninger om vesentlig tap. 

Dette systemet skal være gjenstand for regelmessig 

uavhengig gjennomgåelse som foretas av en intern eller 

ekstern part som har den nødvendige kunnskap for å foreta 

en slik gjennomgåelse. 

b) En institusjons system for vurdering av operasjonell risiko 

skal være godt integrert i institusjonens risikostyrings-

system. Resultatene skal være en integrert del av fram-

gangsmåten for å overvåke og kontrollere institusjonens 

risikoprofil for operasjonell risiko. 

c) En institusjon skal innføre et system for rapportering til den 

øverste ledelsen som sikrer at det utarbeides rapporter om 

operasjonell risiko for relevante virksomhetsområder 

innenfor institusjonen. En institusjon skal ha innført  faste 

framgangsmåter for å treffe egnede tiltak i samsvar med 

opplysningene i rapportene til ledelsen. 

KAPITTEL 4 

AMA-metoder 

Artikkel 321 

Kvalitative standarder 

De kvalitative standardene nevnt i artikkel 312 nr. 2 bokstav c) 

er følgende: 

a) En institusjons interne målesystem for operasjonell risiko 

skal være godt integrert i institusjonens daglige risiko-

styring. 

b) En institusjon skal ha en uavhengig risikostyringsfunksjon 

for operasjonell risiko. 

c) En institusjon skal ha innført regelmessig rapportering om 

eksponeringer og tap i forbindelse med operasjonell risiko 

og ha innført framgangsmåter for å treffe hensiktsmessige 

korrigerende tiltak. 

d) En institusjons risikostyringssystem skal være godt 

dokumentert. En institusjon skal ha innført rutiner for å sikre 

overholdelse av reglene samt retningslinjer for behandling 

av manglende overholdelse. 

e) En institusjons framgangsmåter for styring av operasjonell 

risiko og målesystemer skal underlegges regelmessig 

revisjon utført av interne eller eksterne revisorer. 

f) En institusjons interne framgangsmåter for validering skal 

virke på en forsvarlig og effektiv måte. 

g) Datastrømmer og prosesser knyttet til en institusjons risiko-

målingssystem skal være oversiktlige og tilgjengelige. 

Artikkel 322 

Kvantitative standarder 

1. De kvantitative standardene omhandlet i artikkel 312 nr. 2 

omfatter standarder for prosesser, interne data, eksterne data, 

scenarioanalyse, forretningsmiljø og internkontrollfaktorer som 

fastsatt i henholdsvis nr. 2–6. 

2. Følgende standarder gjelder for prosesser: 

a) En institusjon skal beregne sitt krav til ansvarlig kapital slik 

at det omfatter både forventet tap og uventet tap, med 

mindre forventet tap i tilstrekkelig grad fanges opp i dens 

interne forretningspraksis. Målingen av operasjonell risiko 

skal fange opp potensielt alvorlige halehendelser og oppnå 

en soliditetsstandard som er sammenlignbar med et 99,9 % 

konfidensintervall over en ettårsperiode. 

b) En institusjons interne målesystem for operasjonell risiko 

skal omfatte bruk av interne data, eksterne data, scenario-

analyse og faktorer som gjenspeiler forretningsmiljøet og 

internkontrollsystemer som angitt i nr. 3–6. En institusjon 

skal ha innført en godt dokumentert metode for å vekte 

bruken av disse fire elementene i sitt overordnede måle-

system for operasjonell risiko. 

c) En institusjons risikomålingssystem skal fange opp de større 

risikofaktorene som påvirker formen på halen for den 

estimerte tapsfordelingen. 

d) En institusjon kan anerkjenne korrelasjoner mellom tap som 

følge av operasjonell risiko på tvers av individuelle 

estimater av operasjonell risiko bare dersom dens systemer 

for måling av korrelasjoner er pålitelige, anvendes forsvarlig 

og tar hensyn til usikkerheten omkring alle slike korrela-

sjonsestimater, særlig i stressperioder. En institusjon skal 

validere sine korrelasjonsestimater ved hjelp av egnede 

kvantitative og kvalitative teknikker. 

e) En institusjons risikomålingssystem skal være internt 

konsistent og unngå at kvalitative vurderinger eller risiko-

reduksjonsteknikker som anerkjennes i andre deler av denne 

forordning, medregnes flere ganger.  
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3. Følgende standarder gjelder for interne data: 

a) En institusjon skal basere sine internt genererte målinger av 

operasjonell risiko på en minsteperiode for historisk 

observasjon på fem år. Når en institusjon første gang går 

over til å anvende en AMA-metode, kan den anvende en 

treårig historisk observasjonsperiode. 

b) En institusjon skal kunne tilordne sine historiske data om 

interne tap til de forretningsområdene som er definert i 

artikkel 317 og til de hendelsestypene som er definert i 

artikkel 324, og på anmodning oversende disse opplys-

ningene til vedkommende myndigheter. I unntakstilfeller 

kan en institusjon tilordne tapshendelser som påvirker hele 

institusjonen, til et ytterligere forretningsområde, «selskaps-

poster». En institusjon skal ha dokumenterte, objektive 

kriterier for å tilordne tap til de enkelte forretningsområdene 

og hendelsestypene. En institusjon skal registrere tap på 

operasjonell risiko som er knyttet til kredittrisiko, og som 

den historisk har tatt med i de interne kredittrisiko-

databasene, i databasene for operasjonell risiko og 

identifisere dem særskilt. Slike tap skal ikke være omfattet 

av kapitalkrav til operasjonell risiko, forutsatt at inst i-

tusjonen fortsatt behandler dem som kredittrisiko ved 

beregning av krav til ansvarlig kapital. En institusjon skal 

innregne operasjonell risiko som er knyttet til markedsrisiko, 

i kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko. 

c) En institusjons data om interne tap skal være omfattende ved 

at de fanger opp all vesentlig virksomhet og alle ekspo-

neringer fra alle egnede undersystemer og geografiske 

områder. En institusjon skal kunne begrunne hvorfor 

eventuell utelukket virksomhet eller utelukkede ekspo-

neringer, både enkeltvis og samlet, ikke vil ha en vesentlig 

innvirkning på de samlede risikoestimatene. En institusjon 

skal fastsette hensiktsmessige minstetapsterskler for 

innsamling av data om interne tap. 

d) I tillegg til opplysninger om bruttotap  skal en institusjon 

samle inn opplysninger om tidspunktet for tapshendelsen, 

eventuell gjenvinning av bruttotap samt en beskrivelse av de 

utløsende faktorene for eller årsakene til tapshendelsen. 

e) En institusjon skal ha spesifikke kriterier for fordeling av 

tapsdata som oppstår som følge av en tapshendelse i en 

sentral funksjon eller en virksomhet som strekker seg over 

flere forretningsområder, samt som følge av innbyrdes 

tilknyttede tapshendelser over tid. 

f) En institusjon skal ha dokumenterte framgangsmåter for å 

vurdere den løpende relevansen av historiske tapsdata, 

herunder de situasjonene der skjønnsmessig overstyring, 

skalering eller andre justeringer kan anvendes, i hvilken 

utstrekning de kan anvendes og hvem som har myndighet til 

å treffe slike beslutninger. 

4. Følgende kvalifiseringsstandarder gjelder for eksterne 

data: 

a) Institusjonens målesystem for operasjonell risiko skal 

anvende relevante eksterne data, særlig når det er grunn til å 

tro at institusjonen er eksponert for sjeldne, men potensielt 

alvorlige tap. En institusjon skal ha en systematisk prosess 

for å bestemme i hvilke situasjoner eksterne data skal 

benyttes og hvilke metoder som skal benyttes til å 

innarbeide dataene i institusjonens målesystem. 

b) En institusjon skal regelmessig gjennomgå vilkår og praksis 

for bruk av eksterne data og skal dokumentere dem og 

underlegge dem regelmessig uavhengig revisjon. 

5. En institusjon skal benytte scenarioanalyse i form av 

ekspertuttalelser sammen med eksterne data for å vurdere 

institusjonens eksponering for svært alvorlige hendelser. Over 

tid skal institusjonen foreta en ny validering og vurdering av 

slike vurderinger ved sammenligning med faktiske tap for å 

sikre at de er rimelige. 

6. Følgende kvalifiseringsstandarder gjelder for forretnings-

praksis og interne kontrollfaktorer: 

a) En institusjons metode for risikovurdering som gjelder for 

hele foretaket, skal fange opp de viktigste faktorene i 

forretningsmiljøet og innenfor internkontroll som kan endre 

institusjonens risikoprofil for operasjonell risiko. 

b) En institusjon skal begrunne valget av hver faktor i at den er 

en relevant risikofaktor, basert på erfaring og en ekspert-

uttalelse om de berørte forretningsområdene. 

c) En institusjon skal overfor vedkommende myndigheter 

kunne begrunne risikoestimatenes følsomhet for endringer i 

faktorene, og den relative vekten av de ulike faktorene.  

I tillegg til å fange opp endringer i risiko på grunn av 

forbedrede risikokontrollmetoder skal en institusjons 

risikomålingssystem også fange opp potensielle økninger i 

risiko på grunn av virksomhetens økte kompleksitet eller økt 

omsetning. 

d) En institusjon skal dokumentere sitt risikomålingssystem og 

underlegge det uavhengig revisjon internt i institusjonen og 

av vedkommende myndigheter. Over tid skal en institusjon 

på nytt validere og vurdere prosessen og resultatene ved 

sammenligning med faktiske interne tap og med relevante 

eksterne data.  
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Artikkel 323 

Virkningen av forsikring og andre ordninger for 

risikooverføring 

1. Vedkommende myndigheter skal tillate at institusjoner 

anerkjenner virkningen av forsikringer i henhold til vilkårene i 

nr. 2–5 og andre ordninger for risikooverføring dersom 

institusjonen kan dokumentere at det er oppnådd en merkbar 

risikoreduserende virkning. 

2. Forsikringsgiveren skal ha tillatelse til å yte forsikring 

eller gjenforsikring, og skal ha en minste evne til å betale 

erstatning som skal fastsettes av en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon som EBA har gitt risikoklasse 3 eller bedre i 

henhold til reglene for risikovekting av eksponeringer mot 

institusjoner i henhold til avdeling II kapittel 2. 

3. Forsikringen og institusjonens forsikringsrammeverk skal 

oppfylle alle følgende vilkår: 

a) Forsikringspolisen har en opprinnelig løpetid på minst ett år. 

For poliser med en gjenværende løpetid på mindre enn ett år 

skal institusjonen foreta egnede avkortinger som gjenspeiler 

polisens minkende gjenværende løpetid, opptil en full 

avkorting på 100 % for poliser med en gjenværende løpetid 

på høyst 90 dager. 

b) Forsikringspolisen har en oppsigelsestid på minst 90 dager 

for annullering av kontrakten. 

c) Forsikringspolisen inneholder ingen unntak eller begrens-

ninger som utløses av tilsynstiltak, eller som, dersom en 

institusjon settes under offentlig administrasjon eller 

avvikles, hindrer at institusjonens administrasjonsstyre eller 

avviklingsstyre får erstatning for tap eller utgifter som er 

påført institusjonen, med unntak av hendelser som inntreffer 

etter at administrasjonsstyret er innsatt eller avviklingen av 

institusjonen er igangsatt. Forsikringspolisen kan imidlertid 

utelukke bøter, sanksjoner eller skadeserstatning som er 

pålagt av vedkommende myndigheter. 

d) Beregningene av risikoreduksjon skal gjenspeile forsikrings-

dekningen på en måte som er gjennomsiktig og i samsvar 

med den faktiske sannsynligheten for tap og virkningene av 

tap som anvendes ved den samlede fastsettelsen av kapital 

for operasjonell risiko. 

e) Forsikringen ytes av en tredjepart. Når det gjelder forsikring 

gjennom egenforsikringsforetak og tilknyttede foretak, må 

eksponeringen overføres til en uavhengig tredjepart som 

oppfyller godkjenningskriteriene i nr. 2. 

f) Rammeverket for anerkjennelse av forsikring er velbe-

grunnet og dokumentert. 

4. Metodene for anerkjennelse av forsikring skal fange opp 

alle følgende elementer ved reduksjoner eller avkortinger med 

hensyn til forsikringsbeløpet: 

a) Forsikringspolisens gjenværende løpetid, dersom denne er 

mindre enn ett år. 

b) Polisens oppsigelsesvilkår, dersom oppsigelsesfristen er 

under ett år. 

c) Usikkerhet med hensyn til betaling samt avvikende dekning 

for forsikringspoliser. 

5. Reduksjonen av kravene til ansvarlig kapital som oppnås 

som følge av anerkjennelse av forsikring og andre ordninger for 

risikooverføring, skal ikke overstige 20 % av kravet til 

ansvarlig kapital for operasjonell risiko før godkjenning av 

teknikker for risikoreduksjon. 

Artikkel 324 

Typeklassifisering av tapshendelser 

Tapshendelsene omhandlet i artikkel 322 nr. 3 bokstav b) er av 

følgende typer: 

Tabell 3 

Hendelseskategori Definisjon 

Internt 

bedrageri 

Tap som følge av handlinger av en type som har 

som formål å bedra, urettmessig tilegne seg 

eiendeler eller omgå lovgivning eller foretakets 

regler, med unntak av tap som skyldes 

diskriminering, eller som henger sammen med 

sosialt  eller kulturelt mangfold, og som involverer 

minst én intern part. 

Eksternt 

bedrageri 

Tap som følge av en tredjeparts handlinger, som 

har som formål å bedra, urettmessig tilegne seg 

eiendeler eller omgå lovgivning. 

Ansettelses-

vilkår og 

sikkerhet på 

arbeidsplassen 

Tap som følge av handlinger som ikke er i 

samsvar med lovgivning eller avtaler om 

ansettelse, helse eller sikkerhet, som følge av 

betaling av erstatning for personskade eller som 

følge av diskriminering, eller som henger sammen 

med sosialt  eller kulturelt mangfold. 

Kunder, 

produkter og 

forretnings-

praksis 

Tap som følge av en utilsiktet handling eller 

forsømmelse som medfører manglende 

oppfyllelse av en yrkesmessig forpliktelse overfor 

bestemte kunder (herunder krav til fortrolighet og 

egnethet), eller som følge av et produkts art eller 

utforming. 

Skade på 

fysiske 

eiendeler 

Tap som følge av tap av eller skade på fysiske 

eiendeler som skyldes naturkatastrofer eller andre 

hendelser. 

Avbrudd i 

forretnings-

virksomheten 

og systemfeil 

Tap som følge av avbrudd i forretningsvirk-

somheten eller systemfeil. 

Utførelse, 

levering og 

prosesstyring 

Tap som følge av mangelfull transaksjons-

behandling eller prosesstyring i forbindelse med 

transaksjoner med handelspartnere og selgere. 

AVDELING IV 

KRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL FO R MARKEDSRISIKO  

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 325 

Anvendelse av krav på konsolidert grunnlag 

1. Med forbehold for nr. 2 og bare med hensyn til beregning 

av nettoposisjoner og krav til ansvarlig kapital i henhold til 

denne avdeling på konsolidert grunnlag, kan institusjonene 

anvende posisjoner i en institusjon eller et foretak for å 

motregne posisjoner i en annen institusjon eller et annet foretak.  
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2. Institusjonene kan anvende nr. 1 bare dersom de har fått 

tillatelse av vedkommende myndigheter, som skal gi tillatelse 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er en tilfredsstillende fordeling av ansvarlig kapital 

innenfor gruppen. 

b) De forskriftene, lovene eller kontraktsbestemmelsene som 

utgjør rammen for institusjonenes virksomhet, sikrer 

gjensidig finansiell støtte innenfor gruppen. 

3. Dersom foretak ligger i tredjestater, skal alle følgende 

vilkår være oppfylt i tillegg til vilkårene i nr. 2: 

a) Foretakene er godkjent i en tredjestat og oppfyller enten 

definisjonen av en institusjon eller er anerkjente verdipapir-

foretak i tredjestater. 

b) Foretakene oppfyller på individuelt grunnlag krav til 

ansvarlig kapital som tilsvarer kravene fastsatt i denne 

forordning. 

c) Det finnes ikke bestemmelser i vedkommende tredjestat som 

i vesentlig grad kan påvirke overføring av midler innenfor 

gruppen. 

KAPITTEL 2 

Krav til ansvarlig kapital for posisjonsrisiko 

Avsnit t  1  

Al mi nne l i ge  be ste mme l se r og særl i ge  

i nstrume nte r 

Artikkel 326 

Krav til ansvarlig kapital for posisjonsrisiko 

Institusjonens krav til ansvarlig kapital for posisjonsrisiko skal 

være summen av kravene til ansvarlig kapital for de generelle 

og spesifikke risikoene ved dens posisjoner i gjelds- og 

egenkapitalinstrumenter. Verdipapiriseringsposisjoner i hande-

lsporteføljen skal behandles som gjeldsinstrumenter. 

Artikkel 327 

Motregning 

1. Den absolutte verdien av det overskytende av en insti-

tusjons lange (korte) posisjoner og korte (lange) posisjoner i 

samme egenkapitalinstrument, gjeldsinstrument og konvertible 

instrumenter samt identiske finansielle futurekontrakter, 

opsjoner, warranter og dekkede warranter skal være insti-

tusjonens nettoposisjon i hvert av de ulike instrumentene. Ved 

beregning av nettoposisjonen skal posisjoner i derivater 

behandles som angitt i artikkel 328–330. Det skal ikke tas 

hensyn til institusjonens beholdning av egne gjeldsinstrumenter 

ved beregningen av krav til ansvarlig kapital for spesifikk risiko 

i henhold til nr. 336. 

2. Det er ikke tillatt med motregning mellom et konvertibelt 

verdipapir og en motgående posisjon i det underliggende 

instrumentet, med mindre vedkommende myndigheter innfører 

en praksis som tar hensyn til sannsynligheten for at et bestemt 

konvertibelt verdipapir blir konvertert, eller de stiller et krav 

om ansvarlig kapital for å dekke eventuelle tap konverteringen 

kan medføre. Slike framgangsmåter eller krav til ansvarlig 

kapital skal meldes til EBA. EBA skal overvåke de 

ulike formene for praksis på dette området og fastsette 

retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

3. Alle nettoposisjoner, uavhengig av fortegn, skal daglig 

omregnes til institusjonens rapporteringsvaluta til gjeldende 

spotkurs før de summeres. 

Artikkel 328 

Børsomsatte og ikke-børsomsatte renteterminkontrakter 

1. Børsomsatte renteterminkontrakter, framtidige rente-

avtaler (FRA) og terminforpliktelser til kjøp eller salg av 

gjeldsinstrumenter skal behandles som kombinasjoner av lange 

og korte posisjoner. En lang posisjon i børsomsatte 

renteterminkontrakter skal derfor behandles som en kombi-

nasjon av et innlån som forfaller på leveringstidspunktet for den 

børsomsatte renteterminkontrakten, og et innehav av en eiendel 

med samme forfallsdato som det underliggende instrumentet 

eller den underliggende teoretiske posisjonen for den aktuelle 

børsomsatte renteterminkontrakten. På tilsvarende måte skal en 

solgt framtidig renteavtale behandles som en lang posisjon med 

forfallsdato på oppgjørstidspunktet pluss kontraktsperioden, og 

som en kort posisjon med forfall på oppgjørstidspunktet. Både 

innlånet og eiendelen skal oppføres i den første kategorien i 

tabell 1 i artikkel 336 for å beregne kravet til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko knyttet til børsomsatte rentetermin-

kontrakter og framtidige renteavtaler. En terminforpliktelse til å 

kjøpe et gjeldsinstrument skal behandles som en kombinasjon 

av et innlån med forfall på leveringstidspunktet og en lang 

spotposisjon i selve gjeldsinstrumentet. Innlånet skal oppføres i 

den første kategorien i tabell 1 i artikkel 336 med sikte på 

beregning av spesifikk risiko, og gjeldsinstrumentet i den 

relevante kolonnen i samme tabell. 

2. I denne artikkel menes med «lang posisjon» en posisjon 

der en institusjon har fastsatt den rentesatsen den vil motta på et 

tidspunkt i framtiden, og med «kort posisjon» en posisjon der 

en institusjon har fastsatt den rentesatsen den skal betale på et 

tidspunkt i framtiden. 

Artikkel 329 

Opsjoner og warranter 

1. Opsjoner og warranter knyttet til renter, gjelds-

instrumenter, egenkapitalinstrumenter, egenkapitalindekser, 

finansielle terminkontrakter, bytteavtaler og valutaer skal, med 

hensyn til dette kapittel, behandles som om de var posisjoner 

med samme verdi som de underliggende instrumentene som 

opsjonene er knyttet til, multiplisert med deltaverdien. De 

posisjonene som da framkommer, kan motregnes mot 

motgående posisjoner i samme underliggende verdipapirer eller 

derivater. Den deltaverdien som anvendes, skal være den som 

benyttes på den aktuelle børsen. For OTC-opsjoner, eller når 

deltaverdien fra vedkommende børs ikke er tilgjengelig, kan 

institusjonen selv beregne delta ved anvendelse av en egnet 

modell, forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til 

det. Tillatelse skal gis dersom modellen gir et tilstrekkelig 

estimat for endringen i opsjonens eller warrantens verdi når det 

gjelder mindre endringer i det underliggende instrumentets 

markedspris.  



Nr. 13/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

2. I forbindelse med opsjoner skal institusjonenes krav til 

ansvarlig kapital på en tilstrekkelig måte gjenspeile annen 

risiko enn deltarisiko. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som fastsetter en rekke metoder for å gjenspeile 

annen risiko enn deltarisiko i kravene til ansvarlig kapital, som 

omhandlet i nr. 2, på en måte som står i forhold t il omfanget og 

kompleksiteten av institusjonenes virksomhet knyttet til 

opsjoner og warranter. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4. Før de tekniske standardene omhandlet i nr. 3 trer i kraft, 

kan vedkommende myndigheter fortsatt anvende de nåværende 

nasjonale behandlingene dersom vedkommende myndigheter 

har anvendt disse behandlingene før 31. desember 2013. 

Artikkel 330 

Bytteavtaler 

Bytteavtaler skal med hensyn til renterisiko behandles på 

samme grunnlag som balanseførte instrumenter. Følgelig skal 

en rentebytteavtale som innebærer at en institusjon mottar 

flytende rente og betaler fast rente, behandles som en 

kombinasjon av en lang posisjon i et instrument med flytende 

rente med en løpetid som er lik perioden fram til neste 

rentefastsettelse, og en kort posisjon i et instrument med fast 

rente med samme løpetid som rentebytteavtalen. 

Artikkel 331 

Renterisiko i forbindelse med derivater 

1. Institusjoner som foretar verdsetting til markedsverdi og 

beregner renterisikoen i forbindelse med derivater omhandlet i 

artikkel 328–330 på grunnlag av nåverdien av diskonterte 

kontantstrømmer, kan, forutsatt at vedkommende myndigheter 

gir tillatelse til det, anvende følsomhetsmodeller for å beregne 

posisjonene omhandlet i nevnte artikler, og kan anvende slike 

modeller på enhver obligasjon som tilbakeholdes over sin 

gjenværende løpetid, og ikke ved en samlet tilbakebetaling av 

hovedstolen. Tillatelse skal gis dersom disse modellene fører til 

posisjoner som har samme følsomhet for renteendringer som de 

underliggende kontantstrømmene. Følsomheten skal vurderes 

på grunnlag av uavhengige bevegelser i et utvalg av rentesatser 

fordelt over hele kurven for effektiv rente (yield-kurven), med 

minst ett følsomhetspunkt innenfor hver av forfallskategoriene i 

tabell 2 i artikkel 339. Posisjonene skal inngå i beregningen av 

krav til ansvarlig kapital for generell risiko knyttet til 

gjeldsinstrumenter. 

2. Institusjoner som ikke anvender modellene fastsatt i nr. 1, 

kan behandle alle posisjoner i derivater omhandlet i artikkel 

328–330 som fullt ut motregnet mot hverandre, forutsatt at de 

minst oppfyller følgende vilkår: 

a) Posisjonene har samme verdi og er angitt i samme valuta. 

b) Referansesatsene (for posisjoner med flytende rente) eller 

kupongrente (for posisjoner med fast rente) ligger tett opptil 

hverandre. 

c) Neste rentejusteringsdato, eller, i tilfelle av posisjoner med 

fast kupongrente, gjenværende løpetid er underlagt følgende 

begrensninger: 

i) Mindre enn én måned: samme dag. 

ii) Mellom én måned og ett år: innen sju dager. 

iii) Mer enn ett år: innen 30 dager. 

Artikkel 332 

Kredittderivater 

1. Ved beregning av kravene til ansvarlig kapital for generell 

og spesifikk risiko for den parten som påtar seg kredittrisikoen 

(«selgeren av beskyttelse»), og med mindre annet er angitt, skal 

det nominelle beløpet for kredittderivatkontrakten benyttes. 

Uten hensyn til første punktum kan institusjonen velge å 

erstatte den nominelle verdien med den nominelle verdien pluss 

nettoendringer i kredittderivatets markedsverdi siden handelens 

begynnelse, idet en negativ endring sett fra synspunktet til 

selgeren av beskyttelse gis et negativt fortegn. Ved beregning 

av spesifikk risiko skal kredittderivatkontraktens løpetid 

anvendes istedenfor forpliktelsens løpetid, unntatt når det 

gjelder totalavkastningsbytteavtaler. Posisjoner fastsettes slik: 

a) En totalavkastningsbytteavtale skaper en lang posisjon i den 

generelle risikoen for referanseforpliktelsen og en kort 

posisjon i den generelle risikoen for en statsobligasjon som 

har en løpetid tilsvarende perioden fram til neste 

rentefastsettelse, og som er gitt en risikovekt på 0 % i 

henhold til avdeling II kapittel 2. Den skaper også en lang 

posisjon i den spesifikke risikoen for referanseforpliktelsen. 

b) En kredittapsbytteavtale skaper ikke noen posisjon når det 

gjelder generell risiko. Når det gjelder spesifikk risiko, skal 

institusjonen registrere en syntetisk lang posisjon i 

referanseenhetens forpliktelse, med mindre derivatet har en 

ekstern kredittvurdering og oppfyller vilkårene for et 

kvalifiserende gjeldsinstrument; i så fall blir det registrert en 

lang posisjon i derivatet. Dersom det skal betales premier 

eller renter innenfor rammen av produktet, skal disse 

kontantstrømmene framstilles som teoretiske posisjoner i 

statsobligasjoner.  
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c) Et gjeldsinstrument knyttet til kreditt med én forpliktelse 

(«single name credit linked note») skaper en lang posisjon i 

den generelle risikoen for selve instrumentet, som et 

renteprodukt. Med hensyn til spesifikk risiko skapes det en 

syntetisk lang posisjon i referanseenhetens forpliktelse. 

Ytterligere en lang posisjon skapes når det gjelder utstederen 

av instrumentet. Dersom et kredittilknyttet gjeldsinstrument 

har en ekstern kredittvurdering og oppfyller vilkårene for et 

kvalifiserende gjeldsinstrument, er det bare nødvendig å 

registrere en enkelt lang posisjon med instrumentets 

spesifikke risiko. 

d) I tillegg til en lang posisjon i den spesifikke risikoen for 

utstederen av instrumentet, skaper et gjeldsinstrument 

knyttet til kreditt med flere forpliktelser som gir forholds-

messig beskyttelse, en posisjon i hver enkelt referanseenhet, 

der det samlede nominelle kontraktsbeløpet fordeles på de 

forskjellige posisjonene, avhengig av hvor stor del av det 

samlede nominelle beløpet hver eksponering i referanse-

enheten utgjør. Dersom flere enn én forpliktelse i en 

referanseenhet kan velges, bestemmes den spesifikke 

risikoen av den forpliktelsen som har høyest risikovekt. 

e) Et kredittderivat der beskyttelsen utløses og opphører etter 

første kreditthendelse, skaper en posisjon for det nominelle 

beløpet i en forpliktelse fra hver enkelt referanseenhet. 

Dersom det høyeste beløpet som utbetales ved en kreditt -

hendelse er mindre enn kravet til ansvarlig kapital i henhold 

til metoden i første punktum, kan det høyeste betalings-

beløpet utgjøre kravet til ansvarlig kapital for spesifikk 

risiko. 

Et kredittderivat der kredittbeskyttelsen utløses etter n-te 

kreditthendelse, skaper en posisjon for det nominelle beløpet i 

en forpliktelse fra hver enkelt referanseenhet minus de n-1-

referanseenhetene som har det laveste kravet til ansvarlig 

kapital for spesifikk risiko. Dersom det høyeste beløpet som 

utbetales ved en kreditthendelse er mindre enn kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til metoden i første punktum i dette 

punkt, kan dette beløpet utgjøre kravet t il ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko. 

Dersom et kredittderivat der kredittbeskyttelsen utløses etter n-

te kreditthendelse, har en ekstern kredittvurdering, skal selgeren 

av beskyttelse beregne kravet til ansvarlig kapital for spesifikk 

risiko ved å anvende kredittvurderingen av derivatet og benytte 

de respektive risikovektene for verdipapiriseringer som er 

relevante. 

2. For den parten som overfører kredittrisikoen (kjøperen av 

beskyttelse) fastsettes posisjonene som de omvendte av det som 

gjelder for selgeren av beskyttelse, med unntak av et 

kredittilknyttet gjeldsinstrument (som ikke medfører noen kort 

posisjon for utstederen). Ved beregning av kravet til ansvarlig 

kapital for kjøperen av beskyttelse skal kredittderivat-

kontraktens nominelle beløp benyttes. Uten hensyn til første 

punktum kan institusjonen velge å erstatte den nominelle 

verdien med den nominelle verdien pluss nettoendringer i 

kredittderivatets markedsverdi siden handelens begynnelse, idet 

en negativ endring sett fra synspunktet til selgeren av 

beskyttelse gis et negativt fortegn. Dersom det på et gitt 

tidspunkt foreligger en kjøpsopsjon i kombinasjon med en 

økning av vederlaget, behandles dette tidspunktet som 

beskyttelsens løpetid. 

3. Kredittderivater i henhold til artikkel 338 nr. 1 eller 3 skal 

bare tas med ved fastsettelsen av kravet til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko i henhold til artikkel 338 nr. 4. 

Artikkel 333 

Verdipapirer som selges eller lånes ut i henhold til en 

gjenkjøpsavtale 

En institusjon som gjennom en gjenkjøpsavtale overdrar verdi-

papirer eller garanterte rettigheter til å erverve verdipapirene, 

og en institusjon som låner ut verdipapirer innenfor rammen av 

en verdipapirutlånstransaksjon, skal ta med verdipapirene ved 

beregningen av sitt krav til ansvarlig kapital i henhold til dette 

kapittel, forutsatt at verdipapirene er handelsporteføljeposi-

sjoner. 

Avsnit t  2  

Gje l ds i nstrume nte r  

Artikkel 334 

Nettoposisjoner i gjeldsinstrumenter 

Nettoposisjoner skal klassifiseres etter den valutaen de er angitt 

i, og kravet til ansvarlig kapital skal beregnes for generell og 

spesifikk risiko i hver valuta for seg. 

Un derav sn it t  1  

S pe s i f i k k  ri s i k o  

Artikkel 335 

Øvre grense for kravet til ansvarlig kapital for en 

nettoposisjon 

Institusjonen kan sette en øvre grense for kravet til ansvarlig 

kapital for spesifikk risiko knyttet til en nettoposisjon i et 

gjeldsinstrument ved det høyest mulige tapet knyttet til 

mislighold. For en kort risikoposisjon kan grensen beregnes 

som en verdiendring som følge av at misligholdsrisikoen 

knyttet til instrumentet eller, dersom det er relevant, til de 

underliggende navnene, plutselig bortfaller. 

Artikkel 336 

Krav til ansvarlig kapital for gjeldsinstrumenter som ikke 

er verdipapiriseringer 

1. Institusjonen skal fordele sine nettoposisjoner i hande-

lsporteføljen i instrumenter som ikke er verdipapiriserings-

posisjoner, beregnet i samsvar med artikkel 327, på de relevante 

kategoriene i tabell 1 på grunnlag av posisjonenes utsteder eller 

skyldner, eksterne eller interne kredittvurdering og gjenværende 

løpetid, og deretter multiplisere dem med de vektene som er 

vist i nevnte tabell. Institusjonen skal summere de vektede 

posisjonene som følger av anvendelsen av denne artikkel, 

uansett om de er lange eller korte, for å beregne kravet til 

ansvarlig kapital for spesifikk risiko.  
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Tabell 1 

Kategorier 
Krav til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko 

Gjeldsinstrumenter som ville 

fått en risikovekt på 0 % i 

henhold til standardmetoden 

for kredittrisiko. 

0 % 

Gjeldsinstrumenter som ville 

fått en risikovekt på 20 eller 

50 % i henhold til standard-

metoden for kredittrisiko, og 

andre kvalifiserte poster som 

definert i nr. 4. 

0,25 % (gjenværende løpetid 

høyst seks måneder) 

1,00 % (gjenværende løpetid 

fra mer enn seks måneder og 

til og med 24 måneder) 

1,60 % (gjenværende løpetid 

mer enn 24 måneder) 

Gjeldsinstrumenter som ville 

fått en risikovekt på 100 % i 

henhold til standardmetoden 

for kredittrisiko. 

8,00 % 

Gjeldsinstrumenter som ville 

fått en risikovekt på 150 % i 

henhold til standardmetoden 

for kredittrisiko. 

12,00 % 

2. Når det gjelder institusjoner som benytter IRB-metoden 

på den eksponeringskategorien som utstederen av gjelds-

instrumentet tilhører, kreves det for at en eksponering skal 

kunne gis en risikovekt i henhold til standardmetoden for 

kredittrisiko omhandlet i nr. 1, at utstederen av eksponeringen 

skal ha en intern kredittvurdering med en PD-verdi som er lik 

eller lavere enn den som er knyttet til den relevante risiko-

klassen i henhold til standardmetoden. 

3. Institusjonene kan beregne kravene til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko knyttet til obligasjoner som er kvalifisert til 

en risikovekt på 10 % i henhold til behandlingen i artikkel 129 

nr. 4–6, som halvparten av det gjeldende kravet til ansvarlig 

kapital for spesifikk risiko for kategori 2 i tabell 1. 

4. Andre kvalifiserte poster er: 

a) Lange og korte posisjoner i eiendeler der en kredittvurdering 

foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon 

ikke er tilgjengelig, og som oppfyller følgende vilkår: 

i) De anses som tilstrekkelig likvide av den aktuelle 

institusjonen. 

ii) Deres investeringskvalitet er etter institusjonens eget 

skjønn minst likeverdig med den som gjelder for 

eiendelene oppført i rad 2 i tabell 1. 

iii) De er notert i minst ett regulert marked i en medlemsstat 

eller på en børs i en tredjestat, forutsatt at denne børsen 

er anerkjent av vedkommende myndigheter i den 

aktuelle medlemsstaten. 

b) Lange og korte posisjoner i eiendeler utstedt av institusjoner 

som er underlagt kravene til ansvarlig kapital i denne 

forordning, og som av den aktuelle institusjonen anses som 

tilstrekkelig likvide, og hvis investeringskvalitet etter 

institusjonens eget skjønn er minst likeverdig med den som 

gjelder for eiendelene oppført i rad 2 i tabell 1. 

c) Verdipapirer utstedt av institusjoner som blir ansett for å ha 

tilsvarende eller høyere kredittkvalitet enn dem som er gitt 

risikoklasse 2 i henhold til standardmetoden for kredittrisiko 

ved eksponeringer mot institusjoner, og som er underlagt 

tilsyns- og reguleringsordninger som er sammenlignbare 

med dem som gjelder i henhold til denne forordning og 

direktiv 2013/36/EU. 

Institusjoner som anvender bokstav a) eller b), skal ha en 

dokumentert metode for å vurdere om eiendeler oppfyller 

kravene i nevnte bokstaver, og skal opplyse vedkommende 

myndigheter om denne metoden. 

Artikkel 337 

Krav til ansvarlig kapital for 

verdipapiriseringsinstrumenter 

1. Når det gjelder instrumenter i handelsporteføljen som er 

verdipapiriseringsposisjoner, skal institusjonen vekte sine 

nettoposisjoner beregnet i samsvar med artikkel 327 nr. 1 med 

følgende: 

a) For verdipapiriseringsposisjoner som ville være omfattet av 

standardmetoden for kredittrisiko utenfor institusjonens 

handelsportefølje: 8 % av risikovekten beregnet etter 

standardmetoden i avdeling II kapittel 5 avsnitt 3. 

b) For verdipapiriseringsposisjoner som ville være omfattet av 

IRB-metoden utenfor institusjonens handelsportefølje: 8 % 

av risikovekten beregnet i henhold til IRB-metoden i 

avdeling II kapittel 5 avsnitt 3. 

2. Den formelbaserte tilsynsmetoden i artikkel 262 kan 

anvendes dersom institusjonen kan utarbeide estimater av PD-

verdi og, der det er relevant, eksponeringsverdi og LGD-verdi 

som inndata til den formelbaserte tilsynsmetoden i samsvar 

med kravene til estimering av disse parametrene i henhold til 

IRB-metoden i samsvar med avdeling II kapittel 3. 

En institusjon som ikke er en initiativtakende institusjon, og 

som kan anvende denne metoden for den samme verdipapirise-

ringsposisjonen utenfor sin handelsportefølje, kan anvende den 

bare dersom vedkommende myndigheter gir tillatelse til det, og 

denne skal gis dersom institusjonen oppfyller vilkåret i første 

ledd.  
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Estimater av PD- og LGD-verdi som inndata til den 

formelbaserte tilsynsmetoden kan alternativt også fastsettes på 

grunnlag av estimater som utledes ved å benytte metoden for 

økt misligholds- og migrasjonsrisiko (heretter kalt «IRC-

metoden») i en institusjon som har fått tillatelse til å bruke en 

intern modell i forbindelse med spesifikk risiko knyttet til 

gjeldsinstrumenter. Dette alternativet kan anvendes forutsatt at 

vedkommende myndigheter gir tillatelse til det, og tillatelse 

skal gis dersom estimatene oppfyller de kvantitative kravene for 

IRB-metoden som er fastsatt i avdeling II kapittel 3. 

I henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal 

EBA utstede retningslinjer for bruken av estimater for PD- og 

LGD-verdi som inndata når estimatene er basert på IRC-

metoden. 

3. For verdipapiriseringsposisjoner som ville fått tildelt en 

ytterligere risikovekt i henhold til artikkel 407, skal 8 % av den 

samlede risikovekten anvendes. 

Bortsett fra for verdipapiriseringsposisjoner som behandles i 

henhold til artikkel 338 nr. 4, skal institusjonen summere de 

vektede posisjonene som følger av anvendelsen av denne 

artikkel (uansett om de er lange eller korte) for å beregne kravet 

til ansvarlig kapital for spesifikk risiko. 

4. Som unntak fra nr. 3 annet ledd og i en overgangsperiode 

fram til 31. desember 2014 skal institusjonen separat legge 

sammen sine vektede lange nettoposisjoner og sine vektede 

korte nettoposisjoner. Det største av disse beløpene skal utgjøre 

kravet til ansvarlig kapital for spesifikk risiko. Institusjonen 

skal imidlertid hvert kvartal rapportere summen av sine vektede 

lange og korte nettoposisjoner til vedkommende myndighet i 

hjemstaten, oppdelt i typer av underliggende eiendeler. 

5. Når en initiativtakende institusjon ved en tradisjonell 

verdipapirisering ikke oppfyller vilkårene for betydelig over-

føring av risiko i artikkel 243, skal den ved beregningen av 

kravet til ansvarlig kapital i henhold til denne artikkel innregne 

de verdipapiriserte eksponeringene i stedet for sine verdipapir-

iseringsposisjoner fra denne verdipapiriseringen. 

Når en initiativtakende institusjon ved en syntetisk verdipapir-

isering ikke oppfyller vilkårene for en vesentlig risiko-

overføring i artikkel 244, skal den ved beregningen av kravene 

til ansvarlig kapital i henhold til denne artikkel innregne de 

verdipapiriserte eksponeringene fra denne verdipapiriseringen, 

men ikke enhver kredittbeskyttelse som er oppnådd for den 

verdipapiriserte porteføljen. 

Artikkel 338 

Krav til ansvarlig kapital for 

korrelasjonshandelsporteføljen 

1. Korrelasjonshandelsporteføljen skal bestå av verdipapir-

iseringsposisjoner og kredittderivater der kredittbeskyttelsen 

utløses etter n-te kreditthendelse, som oppfyller alle følgende 

kriterier: 

a) Posisjonene er verken reverdipapiriseringsposisjoner eller 

opsjoner på en verdipapiriseringstransje eller noen andre 

derivater av verdipapiriseringseksponeringer som ikke gir en 

pro rata-andel av avkastningen av en verdipapirise-

ringstransje. 

b) Alle referanseinstrumentene tilhører en av følgende 

kategorier: 

i) Instrumenter knyttet til én forpliktelse, herunder 

kredittderivater knyttet til én forpliktelse, som det finnes 

et likvid marked for både kjøp og salg for. 

ii) Alminnelig handlede indekser som er basert på disse 

referanseenhetene. 

Et toveis marked anses å eksistere der det foreligger uavhengige 

tilbud i god tro om kjøp og salg, slik at en pris som i rimelig 

grad er knyttet til siste salgspris eller gjeldende konkurrerende 

noteringer for kjøp og salg i god tro, kan fastsettes innen én dag 

og gjøres opp til en slik pris innen relativt kort tid i samsvar 

med hva som er handelspraksis. 

2. Posisjoner som viser til noe av følgende, skal ikke inngå i 

korrelasjonshandelsporteføljen: 

a) Et underliggende instrument som kan tilordnes ekspo-

neringskategorien «massemarkedseksponeringer» eller 

eksponeringskategorien «eksponeringer sikret med pant i 

fast eiendom» i henhold til standardmetoden for kreditt-

risikoer utenfor en institusjons handelsportefølje. 

b) En fordring på et spesialforetak med direkte eller indirekte 

sikkerhet i en posisjon som ikke i seg selv oppfyller 

vilkårene for innregning i korrelasjonshandelsporteføljen i 

henhold til nr. 1 og dette nummer. 

3. En institusjon kan i korrelasjonshandelsporteføljen ta med 

posisjoner som verken er verdipapiriseringsposisjoner eller 

kredittderivater der kredittbeskyttelsen utløses etter n-te 

kreditthendelse, men som sikrer andre posisjoner i denne 

porteføljen, forutsatt at det for instrumentet eller dets 

underliggende instrumenter finnes et likvid toveis marked som 

beskrevet i nr. 1 siste ledd. 

4. En institusjon skal fastsette kravene til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko i forbindelse med korrelasjonshande-

lsporteføljen som det høyeste av følgende beløp: 

a) Det samlede kravet til ansvarlig kapital for spesifikk risiko 

som ville gjelde bare for lange nettoposisjoner i korrela-

sjonshandelsporteføljen. 

b) Det samlede kravet til ansvarlig kapital for spesifikk risiko 

som ville gjelde bare for korte nettoposisjoner i korrela-

sjonshandelsporteføljen.  
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Un derav sn it t  2  

G e n e re l l  r i s i k o  

Artikkel 339 

Beregning av generell risiko på grunnlag av løpetid 

1. Ved beregning av krav til ansvarlig kapital for generell 

risiko skal alle posisjoner vektes på grunnlag av løpetid som 

beskrevet i nr. 2 for å beregne den ansvarlige kapitalen som er 

nødvendig for å dekke dem. Dette kravet skal reduseres når en 

vektet posisjon innehas samtidig med en vektet posisjon med 

motsatt fortegn innenfor samme forfallskategori. Kapitalkravet 

skal også reduseres når de vektede posisjonene med motsatt 

fortegn tilhører ulike forfallskategorier, idet størrelsen på 

reduksjonen avhenger av om de to posisjonene tilhører samme 

sone eller ikke, og av hvilke soner de tilhører. 

2. Institusjonen skal fordele sine nettoposisjoner på relevant 

forfallskategori i andre eller tredje kolonne i tabell 2 i nr. 4. 

Institusjonen skal gjøre dette på grunnlag av gjenværende 

løpetid for instrumenter med fast rente, og på grunnlag av 

perioden fram til ny fastsettelse av renten for instrumenter der 

renten fastsettes på nytt før endelig forfall. Institusjonen skal 

også skille mellom gjeldsinstrumenter med en kupongrente på  

3 % eller mer og gjeldsinstrumenter med en kupongrente på 

under 3 %, og skal plassere dem i andre eller tredje kolonne i 

tabell 2. Deretter skal hver enkelt posisjon multipliseres med 

vekten for vedkommende forfallskategori i fjerde kolonne i 

tabell 2. 

3. Institusjonen skal deretter summere de vektede lange 

posisjonene og de vektede korte posisjonene i hver enkelt 

forfallskategori. Summen av lange vektede posisjoner som 

motsvares av korte vektede posisjoner i en bestemt 

forfallskategori, skal være den vektede sammenstilte posisjonen 

i denne forfallskategorien, mens den gjenstående lange eller 

korte posisjonen skal være den vektede ikke-sammenstilte 

posisjonen i samme kategori. Deretter skal summen av vektede 

sammenstilte posisjoner i alle forfallskategorier beregnes. 

4. Institusjonen skal beregne summen av de vektede ikke-

sammenstilte lange posisjonene for forfallskategoriene som 

inngår i hver enkelt sone i tabell 2, for å finne den vektede ikke-

sammenstilte lange posisjonen for hver sone. På samme måte 

skal de vektede ikke-sammenstilte korte posisjonene i hver 

enkelt kategori i en bestemt sone summeres for å beregne den 

vektede ikke-sammenstilte korte posisjonen for vedkommende 

sone. Den delen av en sones vektede ikke-sammenstilte lange 

posisjon som motsvarer den vektede ikke-sammenstilte korte 

posisjonen for samme sone, skal være den vektede 

sammenstilte posisjonen for vedkommende sone. Den delen av 

den ikke-sammenstilte vektede lange eller ikke-sammenstilte 

vektede korte posisjonen for en sone som ikke lar seg 

sammenstille på denne måten, skal være den vektede ikke-

sammenstilte posisjonen for vedkommende sone. 

Tabell 2 

Sone 

Forfallskategori 

Vekt (%) 
Forutsatt  renteendring 

(%) Kupongrente på 3 % 

eller mer 

Kupongrente på under 

3 % 

En 0 ≤ 1 måned 0 ≤ 1 måned 0,00 — 

> 1 ≤ 3 måneder > 1 ≤ 3 måneder 0,20 1,00 

> 3 ≤ 6 måneder > 3 ≤ 6 måneder 0,40 1,00 

> 6 ≤ 12 måneder > 6 ≤ 12 måneder 0,70 1,00 

To > 1 ≤ 2 år > 1,0 ≤ 1,9 år 1,25 0,90 

> 2 ≤ 3 år > 1,9 ≤ 2,8 år 1,75 0,80 

> 3 ≤ 4 år > 2,8 ≤ 3,6 år 2,25 0,75 

Tre > 4 ≤ 5 år > 3,6 ≤ 4,3 år 2,75 0,75 

> 5 ≤ 7 år > 4,3 ≤ 5,7 år 3,25 0,70 

> 7 ≤ 10 år > 5,7 ≤ 7,3 år 3,75 0,65 

> 10 ≤ 15 år > 7,3 ≤ 9,3 år 4,50 0,60 

> 15 ≤ 20 år > 9,3 ≤ 10,6 år 5,25 0,60 

> 20 år > 10,6 ≤ 12,0 år 6,00 0,60 

 > 12,0 ≤ 20,0 år 8,00 0,60 

 > 20 år 12,50 0,60 
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5. Beløpet av den vektede ikke-sammenstilte lange (korte) 

posisjonen i sone én som er motsvares av den vektede ikke 

sammenstilte korte (lange) posisjonen i sone to, skal deretter 

være den sammenstilte vektede posisjonen mellom sone én og 

to. Den samme beregningen skal deretter foretas for den 

gjenstående delen av den vektede ikke-sammenstilte posisjonen 

i sone to og den vektede ikke-sammenstilte posisjonen i sone 

tre for å beregne den vektede sammenstilte posisjonen mellom 

sone to og tre. 

6. Institusjonen kan snu rekkefølgen i nr. 5 og beregne den 

vektede sammenstilte posisjonen mellom sone to og tre før den 

beregner posisjonen mellom sone én og to. 

7. Resten av den vektede ikke-sammenstilte posisjonen i 

sone én skal deretter sammenstilles med det som gjenstår av 

tilsvarende posisjon i sone tre etter at denne er sammenstilt med 

sone to, for å beregne den vektede sammenstilte posisjonen 

mellom sone en og tre. 

8. Restposisjonene etter de tre atskilte utregnings-

operasjonene omhandlet i nr. 5–7 skal deretter summeres. 

9. Institusjonens krav til ansvarlig kapital skal beregnes som 

summen av 

a) 10 % av summen av de vektede sammenstilte posisjonene i 

alle forfallskategorier, 

b) 40 % av den vektede sammenstilte posisjonen i sone én, 

c) 30 % av den vektede sammenstilte posisjonen i sone to, 

d) 30 % av den vektede sammenstilte posisjonen i sone tre, 

e) 40 % av den vektede sammenstilte posisjonen mellom sone 

én og to og mellom sone to og tre, 

f) 150 % av den vektede sammenstilte posisjonen mellom sone 

én og tre, 

g) 100 % av de gjenværende vektede ikke-sammenstilte 

posisjonene. 

Artikkel 340 

Beregning av generell risiko på grunnlag av durasjon 

1. Institusjonene kan anvende en metode til beregning av 

kravet til ansvarlig kapital for generell risiko for gjelds-

instrumenter, som gjenspeiler durasjon, i stedet for beregnings-

måten i artikkel 339, forutsatt at institusjonen benytter denne 

beregningsmåten konsekvent. 

2. Ved anvendelsen av den durasjonsbaserte beregnings-

måten i nr. 1 skal institusjonen på grunnlag av markedsverdien 

av hvert enkelt gjeldsinstrument med fast rente beregne effektiv 

rente fram til forfall, som er instrumentets implisitte diskonte-

ringssats. Når det gjelder instrumenter med flytende rente, skal 

institusjonen på grunnlag av markedsverdien av hvert enkelt 

instrument beregne dets effektive rente, idet det antas at 

hovedstolen forfaller når rentesatsen kan endres neste gang. 

3. Institusjonen skal deretter beregne den modifiserte 

durasjonen for hvert enkelt gjeldsinstrument på grunnlag av 

følgende formel: 

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 =
𝐷

1 + 𝑅
 

der 

D = durasjon beregnet etter følgende formel: 

𝐷 =

∑ 𝑡 ∙ 𝐶𝑡
(1 +𝑅)𝑡

𝑀
𝑡=1

∑
𝐶𝑡

(1 +𝑅)𝑡
𝑀
𝑡=1

 

der 

R = effektiv rente fram til forfall, 

Ct = kontant betaling på tidspunkt t, 

M = samlet løpetid. 

Rettelser skal foretas ved beregningen av modifisert durasjon 

for gjeldsinstrumenter som er omfattet av risiko for tidlig 

tilbakebetaling. EBA skal i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010 utarbeide retningslinjer for 

hvordan slike rettelser skal foretas. 

4. Institusjonen skal deretter plassere hvert gjeldsinstrument 

i den relevante sonen i tabell 3. Den skal gjøre dette på 

grunnlag av hvert enkelt instruments modifiserte durasjon. 

Tabell 3 

Sone 
Endret durasjon  

(i år) 

Forutsatt  rente 

(endring i %) 

En > 0 ≤ 1,0 1,0 

To > 1,0 ≤ 3,6 0,85 

Tre > 3,6 0,7 

5. Institusjonen skal deretter beregne den durasjonsvektede 

posisjonen for hvert instrument ved å multiplisere dets 

markedspris med dets modifiserte durasjon og med den antatte 

renteendringen for et instrument med vedkommende modifi-

serte durasjon (se tredje kolonne 3 i tabell 3).  
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6. Institusjonen skal beregne sine durasjonsvektede lange 

posisjoner og sine durasjonsvektede korte posisjoner i hver 

sone. Summen av de durasjonsvektede lange posisjonene 

sammenstilt med de durasjonsvektede korte posisjonene i hver 

sone, er den sammenstilte durasjonsvektede posisjonen i 

vedkommende sone. 

Institusjonen skal deretter beregne de ikke-sammenstilte 

durasjonsvektede posisjonene for hver sone. Den skal deretter 

følge de framgangsmåtene som er fastsatt for ikke-sammenstilte 

vektede posisjoner i artikkel 339 nr. 5–8. 

7. Institusjonens krav til ansvarlig kapital skal deretter 

beregnes som summen av 

a) 2 % av summen av den sammenstilte durasjonsvektede 

posisjonen i hver sone, 

b) 40 % av de sammenstilte durasjonsvektede posisjonene 

mellom sone én og to og mellom sone to og tre, 

c) 150 % av den sammenstilte durasjonsvektede posisjonen 

mellom sone én og tre, 

d) 100 % av de gjenstående ikke-sammenstilte durasjons-

vektede posisjonene. 

Avsnit t  3  

Ege nkapi tal i nstrume nte r  

Artikkel 341 

Nettoposisjoner i egenkapitalinstrumenter 

1. Institusjonen skal separat summere alle sine lange 

nettoposisjoner og alle sine korte nettoposisjoner i samsvar med 

artikkel 327. Summen av de absolutte verdiene av de to tallene 

skal være institusjonens samlede bruttoposisjon. 

2. Institusjonen skal separat for hvert marked beregne 

differansen mellom summen av de lange og de korte 

nettoposisjonene. Summen av de absolutte verdiene av disse 

differansene skal være institusjonens samlede nettoposisjon. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som definerer begrepet «marked» som omhandlet i 

nr. 2. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 342 

Spesifikk risiko for egenkapitalinstrumenter 

Institusjonen skal multiplisere sin samlede bruttoposisjon med 

8 % for å beregne sitt krav til ansvarlig kapital for spesifikk 

risiko. 

Artikkel 343 

Generell risiko for egenkapitalinstrumenter 

Kravet til ansvarlig kapital for generell risiko skal være insti-

tusjonens samlede nettoposisjon multiplisert med 8 %. 

Artikkel 344 

Aksjeindekser 

1. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder med lister over aksjeindekser som behandlingene i 

nr. 4 annet punktum kan anvendes på. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

2. Før de tekniske standardene omhandlet i nr. 1 trer i kraft, 

kan institusjonene fortsatt anvende behandlingen angitt i nr. 4 

annet punktum dersom vedkommende myndigheter har anvendt 

denne behandlingen før 1. januar 2014. 

3. Børsomsatte aksjeindeksfuturekontrakter, de deltavektede 

ekvivalentene til opsjoner i børsomsatte aksjeindeksfuture-

kontrakter og aksjeindekser, heretter samlet kalt «aksjeindeks-

futurekontrakter», kan oppdeles i posisjoner i hver av de 

aksjene indeksen består av. Disse posisjonene kan behandles 

som underliggende posisjoner i de aktuelle egenkapital-

instrumentene, og kan motregnes mot motsatte posisjoner i de 

underliggende instrumentene. Institusjonene skal underrette 

vedkommende myndighet om anvendelsen av denne behand-

lingen. 

4. Dersom en aksjeindeksfuturekontrakt ikke deles opp i sine 

underliggende posisjoner, skal den behandles som om den var 

et enkeltstående egenkapitalinstrument. Det kan imidlertid ses 

bort fra den spesifikke risikoen ved dette egenkapital-

instrumentet dersom den aktuelle aksjeindeksfuturekontrakten 

omsettes på børs og representerer en relevant tilstrekkelig 

diversifisert indeks. 

Avsnit t  4  

Ful l te gni ngsgaranti  

Artikkel 345 

Reduksjon av nettoposisjoner 

1. Når det gjelder fulltegningsgarantier i forbindelse med 

gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kan en institusjon anvende 

framgangsmåten nedenfor ved beregning av sine krav til 

ansvarlig kapital. Først skal institusjonen beregne nettoposi-

sjonene ved å trekke fra tegningsgarantiposisjoner som 

tredjeparter har tegnet seg for eller overtatt på grunnlag av en 

formell avtale. Institusjonen skal deretter redusere nettoposi-

sjonene med reduksjonsfaktorene i tabell 4 og beregne sine krav 

til ansvarlig kapital ved å anvende de reduserte tegningsgaranti-

posisjonene.  
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Tabell 4 

virkedag 0: 100 % 

virkedag 1: 90 % 

virkedag 2 til 3: 75 % 

virkedag 4: 50 % 

virkedag 5: 25 % 

etter virkedag 5: 0 %. 

Med «virkedag 0» menes den virkedag da institusjonen blir 

ugjenkallelig forpliktet til å akseptere en kjent mengde 

verdipapirer til en avtalt pris. 

2. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter 

om hvordan de anvender nr. 1. 

Avsnit t  5  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  for spe s i fi kk ri s i ko 

knytte t ti l  pos i s jone r som e r s i kre t me d 

kre di ttde ri vate r 

Artikkel 346 

Godkjenning av sikring med kredittderivater 

1. Det skal gis godkjenning for sikring med kredittderivater i 

samsvar med prinsippene i nr. 2–6. 

2. Institusjonene skal behandle posisjonen i kredittderivatet 

som ett element og den sikrede posisjonen som har samme 

nominelle eller eventuelt teoretiske beløp som det andre 

elementet. 

3. Det skal gis full godkjenning når verdiene av de to 

elementene alltid beveger seg i motsatt retning og i hovedsak i 

samme utstrekning. Dette vil være tilfellet i følgende 

situasjoner: 

a) De to elementene består av helt identiske instrumenter. 

b) En lang kontantposisjon blir sikret med en totalavkastnings-

bytteavtale (eller omvendt), og det er nøyaktig sammenfall 

mellom referanseforpliktelsen og den underliggende ekspo-

neringen (dvs. kontantposisjonen). Selve bytteavtalen kan ha 

en annen løpetid enn den underliggende eksponeringen. 

I disse situasjonene skal det ikke benyttes krav til ansvarlig 

kapital for spesifikk risiko for noen side av posisjonen. 

4. En motregning på 80 % benyttes når verdiene av de to 

elementene alltid beveger seg i motsatt retning og det er 

nøyaktig sammenfall med hensyn til referanseforpliktelsen, 

løpetiden til både referanseforpliktelsen og kredittderivatet samt 

valutaen for den underliggende eksponeringen. I tillegg skal 

nøkkelelementer i kredittderivatkontrakten ikke føre til at 

kredittderivatets kursbevegelse i vesentlig grad avviker 

fra kontantposisjonens kursbevegelse. I den utstrekning trans-

aksjonen medfører en overføring av risiko, motregnes 80 % av 

den spesifikke risikoen på den siden av transaksjonen som har 

det høyeste kravet til ansvarlig kapital, mens kravet til spesifikk 

risiko for den andre siden skal være null. 

5. Bortsett fra i tilfeller som omhandlet i nr. 3 og 4 skal det 

foretas delvis godkjenning i følgende situasjoner: 

a) Posisjonen omfattes av nr. 3 bokstav b), men det er et 

misforhold i eiendeler mellom referanseforpliktelsen og den 

underliggende eksponeringen. Posisjonene oppfyller 

imidlertid følgende krav: 

i) Referanseforpliktelsen har samme prioritet som eller 

dårligere prioritet enn den underliggende forpliktelsen. 

ii) Den underliggende forpliktelsen og referansefor-

pliktelsen har samme skyldner og har klausuler med 

tvangskraft som sikrer at dersom skyldneren 

misligholder andre lån, vil dette ha tilsvarende virkninger 

som ved mislighold av referansekreditten. 

b) Posisjonen omfattes av nr. 3 bokstav a) eller nr. 4, men det 

er avvik i valuta og avvik i løpetid mellom kreditt -

beskyttelsen og den underliggende eiendelen. En slik 

avvikende valuta skal inngå i kravet til ansvarlig kapital for 

valutarisiko. 

c) Posisjonen omfattes av nr. 4, men det er et avvik i eiendeler 

mellom kontantposisjonen og kredittderivatet. Den under-

liggende eiendelen inngår imidlertid i de (ombyttelige) 

forpliktelsene i dokumentasjonen av kredittderivatet. 

For å gi delvis godkjenning skal kravene til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko for hver side av transaksjonen ikke legges 

sammen, men i stedet skal bare det høyeste av de to kravene til 

ansvarlig kapital anvendes. 

6. I alle situasjoner som ikke omfattes av nr. 3–5, skal et 

krav til ansvarlig kapital for spesifikk risiko beregnes separat 

for begge sider av posisjonene. 

Artikkel 347 

Godkjenning av sikring med kredittderivater der 

beskyttelsen opphører etter første og n-te utløsende 

hendelse 

I forbindelse med kredittderivater der beskyttelsen opphører 

etter første og n-te utløsende hendelse, anvendes følgende 

framgangsmåte for godkjenning i henhold til artikkel 346: 

a) Når en kredittinstitusjon får kredittbeskyttelse for et antall 

referanseenheter som ligger til grunn for et kredittderivat på 

de vilkår at første mislighold blant eiendelene skal utløse 

betaling, og at denne kreditthendelsen skal avslutte 

kontrakten, kan institusjonen motregne spesifikk risiko for 

referanseenheten mot den laveste spesifikke risikoen blant 

de underliggende referanseenhetene i samsvar med tabell 1 i 

artikkel 336.  
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b) Når n-te mislighold blant eksponeringene utløser betaling i 

henhold til kredittbeskyttelsen, kan kjøperen av beskyttelse 

motregne spesifikk risiko bare dersom det også er oppnådd 

beskyttelse for mislighold 1 til n-1, eller når det allerede har 

forekommet n-1-mislighold. I slike tilfeller skal metoden 

angitt i bokstav a) for kredittderivater der kredittbeskyttelsen 

opphører etter første utløsende hendelse, anvendes med de 

nødvendige endringer for kredittderivater der kreditt-

beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse. 

Avsnit t  6  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  for IKI-e r 

Artikkel 348 

Krav til ansvarlig kapital for IKI-er 

1. Uten at det berører andre bestemmelser i dette avsnitt skal 

posisjoner i IKI-er være underlagt et krav til ansvarlig kapital 

for posisjonsrisiko, som omfatter både spesifikk og generell 

risiko, på 32 %. Uten at det berører artikkel 353 sammenholdt 

med den modifiserte gullbehandlingen beskrevet i artikkel 352 

nr. 4 og artikkel 367 nr. 2 bokstav b), skal posisjoner i IKI-er 

være underlagt et krav til ansvarlig kapital for posisjonsrisiko, 

som omfatter både spesifikk og generell risiko, samt 

valutarisiko, på 40 %. 

2. Med mindre annet er angitt i artikkel 350 er det ikke tillatt 

med motregning mellom de underliggende investeringene i en 

IKI og andre posisjoner som institusjonen innehar. 

Artikkel 349 

Generelle kriterier for IKI-er 

For IKI-er skal framgangsmåten i artikkel 350 anvendes dersom 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) IKI-ens prospekt eller et tilsvarende dokument skal 

inneholde alle følgende opplysninger: 

i) Kategorier av eiendeler som IKI-en har tillatelse til å 

investere i. 

ii) Dersom det foreligger investeringsbegrensninger, de 

relative begrensningene og de metodene som benyttes til 

å beregne dem. 

iii) Dersom lånefinansiering er tillatt, det høyeste nivået for 

gjeldsgraden. 

iv) Dersom det er tillatt med transaksjoner med finansielle 

OTC-derivater eller gjenkjøpstransaksjoner eller innlån 

og utlån av verdipapirer: tiltak for å begrense motparts-

risiko som oppstår som følge av slike transaksjoner. 

b) Opplysninger om IKI-ens virksomhet skal inngå i halvårs- 

og årsberetninger for å gjøre det mulig å vurdere foretakets 

eiendeler og forpliktelser, resultat og drift i rapporte-

ringsperioden. 

c) Aksjer eller andeler i IKI-en kan innløses i kontanter fra 

foretakets eiendeler daglig etter anmodning fra innehaveren. 

d) Investeringer i IKI-en skal holdes atskilt fra eiendelene til 

IKI-ens forvalter. 

e) Den investerende institusjonen skal foreta en tilfreds-

stillende risikovurdering av IKI-en. 

f) IKI-er skal ledes av personer som er underlagt tilsyn i 

henhold til direktiv 2009/65/EF eller tilsvarende regelverk. 

Artikkel 350 

Særlige metoder for IKI-er 

1. Dersom institusjonen daglig får kunnskap om IKI-ens 

underliggende investeringer, kan den ta hensyn til disse 

underliggende investeringene ved beregningen av kravene til 

ansvarlig kapital for posisjonsrisiko, som omfatter både 

spesifikk og generell risiko. I henhold til en slik metode skal 

posisjoner i IKI-er behandles som posisjoner i IKI-ens 

underliggende investeringer. Det skal være tillatt med 

motregning mellom posisjoner i de underliggende investe-

ringene til IKI-en og andre posisjoner som innehas av 

institusjonen, forutsatt at institusjonen innehar en tilstrekkelig 

mengde aksjer eller andeler til å tillate innløsning/nyskaping i 

bytte mot de underliggende investeringene. 

2. Institusjonene kan beregne kravene til ansvarlig kapital 

for posisjonsrisiko, som omfatter både spesifikk og generell 

risiko, for posisjoner i IKI-er ved hjelp av antatte posisjoner 

som svarer til de posisjonene som er nødvendige for å gjengi 

sammensetningen og resultatene av den eksternt genererte 

indeksen eller den faste kurven av egenkapitalinstrumenter eller 

gjeldsinstrumenter som er nevnt i bokstav a), på følgende 

vilkår: 

a) Formålet med IKI-ens mandat er å gjengi sammensetningen 

og resultatene av en eksternt generert indeks eller en fast 

kurv av egenkapitalinstrumenter eller gjeldsinstrumenter. 

b) En minste korrelasjonskoeffisient på 0,9 mellom daglig 

avkastning for IKI-en og indeksen eller kurven av egen-

kapitalinstrumenter eller gjeldsinstrumenter som foretaket 

følger, kan klart fastslås over et tidsrom på minst seks 

måneder.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/435 

 

3. Dersom institusjonen ikke daglig får kunnskap om IKI-

ens underliggende investeringer, kan institusjonen beregne 

kravene til ansvarlig kapital for posisjonsrisiko, som omfatter 

både spesifikk og generell risiko, på følgende vilkår: 

a) Det antas at IKI-en først investerer i de eiendelsklassene 

som medfører det høyeste kravet til ansvarlig kapital for 

spesifikk og generell risiko, separat opptil den høyeste 

tillatte grensen i henhold til dens mandat, og deretter 

fortsetter å foreta investeringer i fallende orden til den 

høyeste samlede investeringsgrensen er nådd. Posisjonen i 

IKI-en vil bli behandlet som en direkte andel i den antatte 

posisjonen. 

b) Institusjonene skal ta hensyn til den høyeste indirekte 

eksponeringen de kan oppnå ved å oppta lånefinansierte 

posisjoner gjennom IKI-en når de beregner sine krav til 

ansvarlig kapital for spesifikk og generell risiko separat, ved 

forholdsmessig å øke posisjonen i IKI-en opp til den høyeste 

eksponeringen for de underliggende investeringspostene 

som er resultat av mandatet. 

c) Dersom kravet til ansvarlig kapital for spesifikk og generell 

risiko samlet i samsvar med dette nummer overstiger det 

som er fastsatt i artikkel 348 nr. 1, skal den øvre grensen for 

kravet til ansvarlig kapital settes ved dette nivået. 

4. Institusjonene kan overlate til følgende tredjeparter å 

beregne og rapportere kravene til ansvarlig kapital for 

posisjonsrisiko knyttet til posisjoner i IKI-en som er omfattet av 

nr. 1–4, i samsvar med metodene i dette kapittel: 

a) Depotmottakeren for IKI-en, forutsatt at IKI-en utelukkende 

investerer i verdipapirer og deponerer alle verdipapirer hos 

denne depotmottakeren. 

b) For andre IKI-er, IKI-ens forvaltningsselskap, forutsatt at 

IKI-ens forvaltningsselskap oppfyller kriteriene i artikkel 

132 nr. 3 bokstav a). 

En ekstern revisor skal bekrefte at beregningen er riktig. 

KAPITTEL 3 

Krav til ansvarlig kapital for valutarisiko 

Artikkel 351 

Minstegrense og vekting for valutarisiko 

Dersom summen av institusjonens samlede nettovalutaposisjon 

og dens nettogullposisjon, beregnet etter framgangsmåten i 

artikkel 352, herunder eventuelle valuta- og gullposisjoner som 

det beregnes krav til ansvarlig kapital for etter en intern modell, 

overstiger 2 % av institusjonens samlede ansvarlige kapital, 

skal institusjonen beregne et krav til ansvarlig kapital for 

valutarisiko. Kravet til ansvarlig kapital for valutarisiko er 8 % 

av summen av dens samlede nettovalutaposisjoner og dens 

nettogullposisjoner i rapporteringsvalutaen. 

Artikkel 352 

Beregning av den samlede nettovalutaposisjonen 

1. Institusjonens åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta 

(herunder rapporteringsvalutaen) og i gull skal beregnes som 

summen av følgende elementer (positive eller negative): 

a) Nettospotposisjonen (dvs. alle eiendeler minus alle 

forpliktelsesposter, herunder påløpte renter, i den aktuelle 

valutaen, eller, når det gjelder gull, nettospotposisjonen i 

gull). 

b) Nettoterminposisjonen (dvs. alle beløp som skal mottas, 

minus alle beløp som skal utbetales i henhold til valuta- og 

gulltermintransaksjoner, herunder børsomsatte valuta- og 

gullterminkontrakter, og hovedstolen i valutabytteavtaler 

som ikke inngår i spotposisjonen). 

c) Ugjenkallelige garantier og lignende instrumenter som med 

sikkerhet vil bli krevd utbetalt, og som ikke kan forventes å 

bli tilbakebetalt. 

d) Netto deltaekvivalent eller deltabasert ekvivalent av den 

samlede beholdningen av valuta- og gullopsjoner. 

e) Markedsverdien av andre opsjoner. 

Deltaverdien som benyttes for bokstav d), skal være den som 

gjelder for den aktuelle børsen. For OTC-opsjoner, eller når 

deltaverdien fra vedkommende børs ikke er tilgjengelig, kan 

institusjonen selv beregne delta ved anvendelse av en egnet 

modell, forutsatt at vedkommende myndigheter gir tillatelse til 

det. Tillatelse skal gis dersom modellen gir et tilstrekkelig 

estimat for endringen i opsjonens eller warrantens verdi når det 

gjelder mindre endringer i det underliggende instrumentets 

markedspris. 

Institusjonen kan ta med framtidige nettoinntekter/-utgifter som 

ennå ikke er oppstått, men som allerede er fullt sikret, dersom 

den gjør det konsekvent. 

Institusjonen kan dele opp nettoposisjoner i sammensatte 

valutaer i de deltakende valutaene med utgangspunkt i 

gjeldende kvoter. 

2. Enhver posisjon som en institusjon bevisst har tatt for å 

sikre seg mot negative virkninger av valutakursendringer i 

samsvar med artikkel 92 nr. 1, kan, forutsatt at vedkommende 

myndigheter gir tillatelse til det, utelates ved beregningen av 

åpne nettovalutaposisjoner. Slike posisjoner skal være uten 

forbindelse med poster som inngår i handelsporteføljen, eller 

være av strukturell art, og enhver endring i vilkårene for å 

utelukke dem krever separat tillatelse fra vedkommende 

myndigheter. Samme behandlingsmåte kan på samme vilkår 

anvendes på en institusjons posisjoner med tilknytning til poster 

som allerede er fratrukket ved beregningen av ansvarlig kapital.  
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3. En institusjon kan anvende nettonåverdien ved beregning 

av den åpne nettoposisjonen i hver valuta og i gull, forutsatt at 

institusjonen anvender denne framgangsmåten konsekvent. 

4. Korte og lange nettoposisjoner i hver valuta, unntatt 

rapporteringsvalutaen, og den korte eller lange nettoposisjonen 

i gull skal omregnes til rapporteringsvalutaen til dagskurs. De 

skal så summeres hver for seg slik at det framkommer samlede 

summer for henholdsvis korte og lange nettoposisjoner. Den 

høyeste av de to summene skal være institusjonens samlede 

nettovalutaposisjon. 

5. I forbindelse med opsjoner skal institusjonenes krav til 

ansvarlig kapital på en tilstrekkelig måte gjenspeile annen 

risiko enn deltarisiko. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som fastsetter en rekke metoder for å gjenspeile 

annen risiko enn deltarisiko i kravene til ansvarlig kapital, på en 

måte som står i forhold til omfanget og kompleksiteten av 

institusjonenes virksomhet knyttet til opsjoner. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Før de tekniske standardene omhandlet i første ledd trer i kraft, 

kan vedkommende myndigheter fortsatt anvende de nåværende 

nasjonale behandlingene dersom vedkommende myndigheter 

har anvendt disse behandlingene før 31. desember 2013. 

Artikkel 353 

Valutarisiko for IKI-er 

1. Ved anvendelsen av artikkel 352 skal det med hensyn til 

IKI-er tas hensyn til IKI-ens faktiske valutaposisjoner. 

2. Institusjonene kan overlate til følgende tredjeparter å 

rapportere om valutaposisjonene i IKI-en: 

a) Depotinstitusjonen for IKI-en, forutsatt at IKI-en 

utelukkende investerer i verdipapirer og deponerer alle 

verdipapirer hos denne depotinstitusjonen. 

b) For andre IKI-er, IKI-ens forvaltningsselskap, forutsatt at 

IKI-ens forvaltningsselskap oppfyller kriteriene i artikkel 

132 nr. 3 bokstav a). 

En ekstern revisor skal bekrefte at beregningen er riktig. 

3. Dersom en institusjon ikke har kunnskap om valuta-

posisjonene i en IKI, skal det antas at IKI-en har investert i 

valuta opptil den høyeste tillatte grensen i henhold til 

innretningens mandat, og institusjoner skal for posisjoner i 

handelsporteføljen ta hensyn til den høyeste indirekte 

eksponeringen som de kan oppnå ved å oppta lånefinansierte 

posisjoner gjennom IKI-en, ved beregningen av kravene til 

ansvarlig kapital for valutarisiko. Dette skal gjøres ved at 

posisjonen i innretningen for kollektiv investering økes 

forholdsmessig opp til den høyeste eksponeringen for de 

underliggende investeringspostene som er resultat av investe-

ringsmandatet. Den antatte valutaposisjonen til IKI-en skal 

behandles som en separat valuta i henhold til behandlingen av 

investeringer i gull, der den samlede lange posisjonen legges til 

den samlede lange åpne valutaposisjonen, og den samlede korte 

posisjonen legges til den samlede korte åpne valutaposisjonen, 

dersom retningen til investeringen til IKI-en er kjent. Det skal 

ikke tillates motregning mellom slike posisjoner før 

beregningen. 

Artikkel 354 

Nært korrelerte valutaer 

1. Institusjonene kan oppfylle lavere krav til ansvarlig 

kapital for posisjoner i relevante valutaer som er nært korrelert. 

To valutaer kan anses å være nært korrelert bare dersom 

sannsynligheten for at det oppstår et tap – beregnet på grunnlag 

av daglige valutakursopplysninger fra de foregående tre eller 

fem årene – på like store posisjoner med motsatt fortegn i slike 

valutaer i de nærmeste ti virkedagene som er 4 % eller mindre 

av verdien av den aktuelle sammenstilte posisjonen (uttrykt i 

rapporteringsvalutaen), er minst 99 % når det anvendes en 

observasjonsperiode på tre år, og er 95 % når det anvendes en 

observasjonsperiode på fem år. Kravet til ansvarlig kapital for 

en sammenstilt posisjon i to valutaer som er nært korrelert, skal 

være 4 % multiplisert med verdien av den sammenstilte 

posisjonen. 

2. Ved beregning av kravene i dette kapittel kan insti-

tusjonene se bort fra posisjoner i valutaer underlagt en juridisk 

bindende mellomstatlig avtale om å begrense kurssvingning i 

forhold til andre valutaer som er omfattet av samme avtale. 

Institusjonene skal beregne sine sammenstilte posisjoner i slike 

valutaer og underlegge dem et krav til ansvarlig kapital som 

ikke er lavere enn halvparten av største tillatte kurssvingning 

for vedkommende valutaer i henhold til den mellomstatlige 

avtalen. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder med lister over valutaer som behandlingen i nr. 1 

kan anvendes på. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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4. Kravet til ansvarlig kapital for sammenstilte posisjoner i 

valutaene til de medlemsstatene som deltar i andre fase av Den 

økonomiske og monetære union, kan beregnes som 1,6 % av 

verdien av vedkommende sammenstilte posisjoner. 

5. Bare ikke-sammenstilte posisjoner i valutaer som 

omhandlet i denne artikkel skal inngå i den samlede netto-

valutaposisjonen i samsvar med artikkel 352 nr. 4. 

6. Når daglige valutakursopplysninger fra de foregående tre 

eller fem årene – på like store posisjoner med motsatt fortegn i 

slike par av valutaer i de nærmeste ti virkedagene – viser at de 

to valutaene har en fullstendig positiv korrelasjon, og at 

institusjonen alltid kan oppnå en kjøpskurs-salgskurs-differanse 

på null i de berørte handlene, kan institusjonen med uttrykkelig 

tillatelse fra sin vedkommende myndighet anvende et krav til 

ansvarlig kapital på 0 % til utgangen av 2017. 

KAPITTEL 4 

Krav til ansvarlig kapital for varerisiko 

Artikkel 355 

Valg av metode for varerisiko 

Med forbehold for artikkel 356–358 skal institusjonene beregne 

kravet til ansvarlig kapital for varerisiko ved hjelp av en av 

metodene i artikkel 359, 360 eller 361. 

Artikkel 356 

Tilleggsvirksomhet innenfor varer 

1. Institusjoner med tilleggsvirksomhet innenfor landbruks-

varer kan fastsette kravene til ansvarlig kapital for sitt fysiske 

lager av varer ved utgangen av hvert år for det følgende året, 

dersom alle følgende kriterier er oppfylt: 

a) De har på ethvert tidspunkt av året en ansvarlig kapital for 

denne risikoen som ikke er mindre enn det gjennomsnittlige 

kravet til ansvarlig kapital for risikoen beregnet på et 

forsiktig grunnlag for det kommende året. 

b) De beregner på et forsiktig grunnlag den forventede 

volatiliteten for tallet som er beregnet i henhold til  

bokstav a). 

c) Deres gjennomsnittlige krav til ansvarlig kapital for denne 

risikoen overstiger ikke 5 % av deres ansvarlige kapital eller 

1 million euro, og, idet det tas hensyn til volatiliteten 

beregnet i henhold til bokstav b), det forventede høyeste 

kravet til ansvarlig kapital overstiger ikke 6,5 % av deres 

ansvarlige kapital. 

d) Institusjonene overvåker løpende om beregningene som 

foretas i henhold til bokstav a) og b), fortsatt gjenspeiler de 

faktiske forholdene. 

2. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter 

om hvordan de anvender alternativet omhandlet i nr. 1. 

Artikkel 357 

Posisjoner i varer 

1. Alle posisjoner i varer eller varederivater skal uttrykkes i 

standardmåleenheter. Spotprisen for hver vare skal uttrykkes i 

den valutaen institusjonen benytter ved rapportering til 

vedkommende myndigheter. 

2. Posisjoner i gull eller gullderivater skal anses som utsatt 

for valutarisiko og behandles i samsvar med kapittel 3 eller 5, 

alt etter hva som er relevant, ved beregning av varerisiko. 

3. Ved anvendelsen av artikkel 360 nr. 1 skal overskuddet av 

en institusjons lange posisjoner i forhold til dens korte 

posisjoner, eller omvendt, i samme vare og i identiske 

vareterminkontrakter, opsjoner og warranter være institusjonens 

nettoposisjon i hver enkelt vare. Derivater skal behandles som 

posisjoner i den underliggende varen, som fastsatt i artikkel 

358. 

4. Ved beregning av en posisjon i en vare skal følgende 

posisjoner behandles som posisjoner i den samme varen: 

a) Posisjoner i ulike underkategorier av varer i tilfeller der 

underkategoriene kan byttes ut med hverandre. 

b) Posisjoner i lignende varer dersom de lett kan byttes ut med 

hverandre, og dersom det klart kan fastslås en korrelasjon på 

minst 0,9 mellom prisbevegelsene i et tidsrom på minst ett 

år. 

Artikkel 358 

Særskilte instrumenter 

1. Børsomsatte vareterminkontrakter og terminforpliktelser 

til kjøp eller salg av varer skal inngå i vurderingssystemet som 

nominelle beløp uttrykt i standardmåleenheten og gis en løpetid 

på grunnlag av utløpsdatoen. 

2. Varebytteavtaler der den ene siden av transaksjonen er en 

fast pris og den andre siden er gjeldende markedspris, skal 

behandles som en rekke posisjoner som tilsvarer avtalens 

nominelle beløp, der en posisjon, dersom det er relevant, svarer 

til en betaling på bytteavtalen og innpasses i forfallskategoriene 

i artikkel 359 nr. 1. Posisjonene skal være lange dersom 

institusjonen betaler en fast pris og får en flytende pris, og korte 

dersom institusjonen får en fast pris og betaler en flytende pris. 

Varebytteavtaler der de to sidene av transaksjonen gjelder ulike 

varer, skal plasseres i relevante kategorier i henhold til 

løpetidsmetoden.  
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3. Opsjoner og warranter basert på varer eller varederivater 

skal med hensyn til dette kapittel behandles som om de var 

posisjoner med samme verdi som de underliggende 

instrumentene som opsjonen er knyttet til, multiplisert med 

deltaverdien. De posisjonene som da framkommer, kan 

motregnes mot motsvarende posisjoner i samme underliggende 

vare eller varederivat. Den deltaverdien som anvendes, skal 

være den som benyttes på den aktuelle børsen. For OTC-

opsjoner, eller når deltaverdien fra vedkommende børs ikke er 

tilgjengelig, kan institusjonen selv beregne delta ved 

anvendelse av en egnet modell, forutsatt at vedkommende 

myndigheter gir tillatelse til det. Tillatelse skal gis dersom 

modellen gir et tilstrekkelig estimat for endringen i opsjonens 

eller warrantens verdi når det gjelder mindre endringer i det 

underliggende instrumentets markedspris. 

I forbindelse med opsjoner skal institusjonenes krav til 

ansvarlig kapital på en tilstrekkelig måte gjenspeile annen 

risiko enn deltarisiko. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som fastsetter en rekke metoder for å gjenspeile 

annen risiko enn deltarisiko i kravene til ansvarlig kapital, på en 

måte som står i forhold til omfanget og kompleksiteten av 

institusjonenes virksomhet knyttet til opsjoner. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Før de tekniske standardene omhandlet i første ledd trer i kraft, 

kan vedkommende myndigheter fortsatt anvende de nåværende 

nasjonale behandlingene dersom vedkommende myndigheter 

har anvendt disse behandlingene før 31. desember 2013. 

5. Dersom en institusjon er ett av følgende, skal den 

innregne de aktuelle varene ved beregningen av kravet til 

ansvarlig kapital for varerisiko: 

a) Overdrageren av varer eller garanterte rettigheter knyttet til 

eiendomsrett til varer gjennom en gjenkjøpsavtale. 

b) Utlåneren av varer i en vareutlånsavtale. 

Artikkel 359 

Løpetidsmetoden 

1. Institusjonen skal anvende en separat løpetidsmetode i 

samsvar med tabell 1 for hver vare. Alle posisjoner i den 

berørte varen skal oppføres i de relevante forfallskategoriene. 

Fysiske lagre skal oppføres i første forfallskategori fra 0 og til 

og med 1 måned. 

Tabell 1 

Forfallskategori 

(1) 

Spredningssats (i %) 

(2) 

0 ≤ 1 måned 1,50 

> 1 ≤ 3 måneder 1,50 

> 3 ≤ 6 måneder 1,50 

> 6 ≤ 12 måneder 1,50 

> 1 ≤ 2 år 1,50 

> 2 ≤ 3 år 1,50 

> 3 år 1,50 

2. Posisjoner i samme vare kan motregnes og oppføres i de 

relevante forfallskategoriene på nettogrunnlag når det gjelder 

følgende: 

a) Posisjoner i kontrakter som utløper på samme tidspunkt. 

b) Posisjoner i kontrakter som utløper innenfor et tidsrom på ti 

dager etter hverandre, dersom kontraktene omsettes på 

markeder med daglige leveringstidspunkter. 

3. Institusjonen skal deretter beregne summen av de lange 

posisjonene og summen av de korte posisjonene i hver enkelt 

forfallskategori. Summen av de førstnevnte som motsvares av 

de sistnevnte i en gitt forfallskategori, skal anses som den 

sammenstilte posisjonen i vedkommende kategori, mens den 

gjenstående lange eller korte posisjonen skal være den ikke-

sammenstilte posisjonen i samme kategori. 

4. Den delen av en gitt forfallskategoris ikke-sammenstilte 

lange posisjon som motsvares av en ikke-sammenstilt kort 

posisjon i en senere forfallskategori, skal anses som den 

sammenstilte posisjonen mellom to forfallskategorier. Den 

delen av den ikke-sammenstilte lange eller ikke-sammenstilte 

korte posisjonen som ikke kan sammenstilles på denne måten, 

skal anses som den ikke-sammenstilte posisjonen. 

5. Institusjonens krav til ansvarlig kapital for hver vare skal 

beregnes på grunnlag av den relevante forfallstabellen som 

summen av følgende: 

a) Summen av de sammenstilte lange og korte posisjonene, 

multiplisert med relevant spredningssats angitt i andre 

kolonne i tabell 1 for hver forfallskategori, og med varens 

spotpris. 

b) Den sammenstilte posisjonen mellom to forfallskategorier 

for hver forfallskategori som en ikke-sammenstilt posisjon 

overføres til, multiplisert med 0,6 %, som er lagerholdssats 

(«carry rate»), og med varens spotpris.  
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c) De øvrige ikke-sammenstilte posisjonene, multiplisert med 

15 %, som er restfaktoren, og med varens spotpris. 

6. Institusjonens samlede krav til ansvarlig kapital for 

varerisikoen skal beregnes som summen av kravene til 

ansvarlig kapital beregnet for hver vare i samsvar med nr. 5. 

Artikkel 360 

Forenklet metode 

1. Institusjonens krav til ansvarlig kapital for hver vare skal 

beregnes som summen av følgende: 

a) 15 % av nettoposisjonen, lang eller kort, multiplisert med 

varens spotpris. 

b) 3 % av bruttoposisjonen, lang pluss kort, multiplisert med 

varens spotpris. 

2. Institusjonens samlede krav til ansvarlig kapital for 

varerisikoen skal beregnes som summen av kravene til 

ansvarlig kapital beregnet for hver vare i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 361 

Utvidet løpetidsmetode 

Institusjonene kan anvende de spredningsminstesatsene, 

lagerholdsminstesatsene og restfaktorene som er fastsatt i tabell 

2 nedenfor, i stedet for de satsene som er angitt i artikkel 359, 

forutsatt at institusjonene 

a) i betydelig omfang handler med varer, 

b) har en tilstrekkelig diversifisert vareportefølje, 

c) ennå ikke har mulighet til å bruke interne modeller for 

beregning av krav til ansvarlig kapital for Varerisiko. 

Tabell 2 

 

Edelme-

taller 

(unntatt  

gull) 

Uedle 

metaller 

Land-

bruks-

varer 

Andre, 

herunder 

energi-

produkter 

Spredningssats 

(%) 

1,0 1,2 1,5 1,5 

Lagerholdssats 

(%) 

0,3 0,5 0,6 0,6 

Restfaktor (%) 8 10 12 15 

Institusjonene skal underrette vedkommende myndighet om 

hvordan de anvender denne artikkel, og framlegge dokumenta-

sjon på sitt arbeid med å innføre en intern modell for beregning 

av kravene til ansvarlig kapital for varerisiko. 

KAPITTEL 5 

Bruk av interne modeller for beregning av krav til ansvarlig 

kapital 

Avsnit t  1  

Ti l l ate l se  og krav ti l  ansvarl i g kapi tal  

Artikkel 362 

Spesifikk og generell risiko 

Posisjonsrisikoen knyttet til et omsatt gjeldsinstrument eller 

omsatt egenkapitalinstrument eller et gjelds- eller egenkapital-

derivat kan deles i to komponenter ved anvendelsen av dette 

kapittel. Den første komponenten skal gjelde spesifikk risiko og 

omfatte risikoen for kursendringer for instrumentet som følge 

av faktorer knyttet til utstederen eller, dersom det gjelder et 

derivat, som følge av faktorer knyttet til utstederen av det 

underliggende instrumentet. Komponenten som gjelder generell 

risiko, skal omfatte risikoen for kursendringer for instrumentet 

som, når det gjelder et omsatt gjeldsinstrument eller gjelds-

derivat, skyldes en endring i rentenivået eller, når det gjelder et 

egenkapitalinstrument eller egenkapitalderivat, skyldes 

generelle bevegelser i egenkapitalmarkedet som ikke kan 

tilskrives egenskaper ved det enkelte verdipapiret. 

Artikkel 363 

Tillatelse til å bruke interne modeller 

1. Etter at den har kontrollert at en institusjon overholder 

kravene i henholdsvis avsnitt 2, 3 og 4, skal vedkommende 

myndigheter gi institusjoner tillatelse til å beregne krav til 

ansvarlig kapital for en eller flere av følgende risikokategorier 

ved hjelp av egne interne modeller i stedet for eller i 

kombinasjon med metodene i kapittel 2–4: 

a) Generell risiko for egenkapitalinstrumenter. 

b) Spesifikk risiko for egenkapitalinstrumenter. 

c) Generell risiko for gjeldsinstrumenter. 

d) Spesifikk risiko for gjeldsinstrumenter. 

e) Valutarisiko. 

f) varerisiko. 

2. For risikokategorier som institusjonen ikke har fått 

tillatelse til å bruke sine interne modeller på i henhold til nr. 1, 

skal institusjonen fortsatt beregne sine krav til ansvarlig kapital 

i samsvar med henholdsvis kapittel 2, 3 og 4. Vedkommende 

myndigheters tillatelse til å bruke interne modeller skal kreves 

for hver risikokategori og skal gis bare dersom den interne 

modellen omfatter en betydelig andel av posisjonene i en 

bestemt risikokategori.  
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3. Vesentlige endringer i bruken av interne modeller som 

institusjonen har fått tillatelse til å bruke, utvidet bruk av 

interne modeller som institusjonen har fått tillatelse til å bruke, 

særlig på ytterligere risikokategorier, og den første beregningen 

av «value-at-risk» i stressituasjoner i henhold til artikkel 365  

nr. 2, krever særskilt tillatelse fra vedkommende myndighet. 

Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter om 

alle andre utvidelser og endringer av bruken av interne modeller 

som institusjonen har fått tillatelse til å bruke. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Vilkårene for å vurdere om utvidelsene og endringene av 

bruken av interne modeller, er vesentlige. 

b) Den vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter 

skal benytte når institusjonene får tillatelse til å bruke 

interne modeller. 

c) Vilkårene for å anse den andelen av posisjoner som er 

omfattet av den interne modellen innenfor en risikokategori, 

som «betydelig» i henhold til nr. 2. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 364 

Krav til ansvarlig kapital ved bruk av interne modeller 

1. Institusjoner som bruker en intern modell, skal i tillegg til 

kravene til ansvarlig kapital beregnet i henhold til kapittel 2–4 

for de risikokategoriene som det ikke er gitt tillatelse til å bruke 

en intern modell på, oppfylle et krav til ansvarlig kapital uttrykt 

som summen av bokstav a) og b): 

a) Den høyeste av følgende verdier: 

i) Den foregående dags «value-at-risk»-verdi beregnet i 

samsvar med artikkel 365 nr. 1 (VaRt-1). 

ii) Et gjennomsnitt av de daglige «value-at-risk»-verdiene 

beregnet i samsvar med artikkel 365 nr. 1 for hver av de 

foregående 60 bankdagene (VaRavg), multiplisert med 

multiplikasjonsfaktoren (mc) i samsvar med artikkel 366. 

b) Den høyeste av følgende verdier: 

i) Den senest tilgjengelige verdien for «value-at-risk» i 

stressituasjoner i samsvar med artikkel 365 nr. 2  

(sVaRt-1). 

ii) Et gjennomsnitt av verdiene for «value-at-risk» i 

stressituasjoner beregnet på den måten og med den 

hyppigheten som angis i artikkel 365 nr. 2, i løpet av de 

foregående 60 bankdagene (sVaRavg), multiplisert med 

multiplikasjonsfaktoren (ms) i samsvar med artikkel 366. 

2. Institusjoner som bruker en intern modell for å beregne 

sine krav til ansvarlig kapital for spesifikk risiko knyttet til 

gjeldsinstrumenter, skal oppfylle et krav til tilleggskapital 

uttrykt som summen av bokstav a) og b): 

a) Kravet til ansvarlig kapital beregnet i samsvar med artikkel 

337 og 338 for spesifikk risiko for verdipapiriserings-

posisjoner og kredittderivater der kredittbeskyttelsen utløses 

etter n-te kreditthendelse i handelsporteføljen, med unntak 

av slike som inngår i et krav til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko for korrelasjonshandelsporteføljen i henhold 

til avsnitt 5, og eventuelt kravene til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko i samsvar med kapittel 2 avsnitt 6, for 

posisjoner i IKI-er som ingen av vilkårene i artikkel 350  

nr. 1 og 2 er oppfylt for. 

b) Det høyeste av 

i) det seneste tallet for økt misligholds- og migrasjonsrisiko 

beregnet i samsvar med avsnitt 3, 

ii) gjennomsnittet av dette tallet de foregående 12 ukene. 

3. Institusjoner som har en korrelasjonshandelsportefølje 

som oppfyller kravene i artikkel 338 nr. 1–3, kan oppfylle et 

krav til ansvarlig kapital på grunnlag av artikkel 377 i stedet for 

artikkel 338 nr. 4, beregnet som det høyeste av 

a) det seneste tallet for korrelasjonshandelsporteføljerisiko 

beregnet i samsvar med avsnitt 5, 

b) gjennomsnittet av dette tallet de foregående 12 ukene, 

c) 8 % av kravet til ansvarlig kapital som på tidspunktet for 

beregningen av det seneste risikotallet som omhandlet i 

bokstav a) ville bli beregnet i henhold til artikkel 338 nr. 4, 

for alle posisjoner som inngår i den interne modellen for 

korrelasjonshandelsporteføljen.  
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Avsnit t  2  

Al mi nne l i ge  krav 

Artikkel 365 

«Value-at-risk» og beregning av «value-at-risk» i 

stressituasjoner 

1. Beregningen av «value-at-risk»-verdien omhandlet i 

artikkel 364 skal oppfylle følgende krav: 

a) Daglig beregning av «value-at-risk»-verdi. 

b) Et 99-prosentil ensidig konfidensintervall. 

c) En eiertid som tilsvarer ti dager. 

d) En effektiv observasjonsperiode på minst ett år, bortsett fra i 

tilfeller der en kortere observasjonsperiode er berettiget som 

følge av en betydelig økning av prisvolatiliteten. 

e) Minst månedlig ajourføring av data. 

Institusjonen kan anvende «value-at-risk»-verdier beregnet etter 

kortere eiertid enn ti dager, som omregnes til ti dager ved hjelp 

av en egnet metode som gjennomgås regelmessig. 

2. Institusjonen skal i tillegg minst ukentlig beregne en 

«value-at-risk» i stressituasjoner for den aktuelle porteføljen, i 

samsvar med kravene i første ledd, der inndata for «value-at-

risk»-modellen kalibreres til historiske data fra en sammen-

hengende tolvmånedersperiode med betydelig finansiell krise 

som er relevant for institusjonens portefølje. Valget av slike 

historiske data skal minst hvert år kontrolleres av institusjonen, 

som skal underrette vedkommende myndigheter om resultatet. 

EBA skal overvåke de ulike formene for praksis ved beregning 

av «value-at-risk» i stressituasjoner, og skal fastsette retnings-

linjer for slik praksis i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 366 

Lovpålagt ettertesting og multiplikasjonsfaktorer 

1. Resultatene av beregningene omhandlet i artikkel 365 skal 

multipliseres med multiplikasjonsfaktorene (mc) og (ms). 

2. Hver av multiplikasjonsfaktorene (mc) og (ms) skal være 

summen av minst 3 og en tilleggsfaktor mellom 0 og 1 i 

samsvar med tabell 1. Tilleggsfaktoren skal avhenge av antallet 

overskridelser av «value-at-risk»-verdien som omhandlet i 

artikkel 365 nr. 1, som institusjonens ettertesting har avdekket 

for de seneste 250 virkedagene. 

Tabell 1 

Antall overskridelser T illeggsfaktor 

Færre enn 5 0,00 

5 0,40 

6 0,50 

7 0,65 

8 0,75 

9 0,85 

10 eller flere 1,00 

3. Institusjonene skal daglig beregne overskridelser ved 

ettertesting på grunnlag av hypotetiske og faktiske endringer i 

porteføljeverdien. En overskridelse er en daglig endring i 

porteføljeverdien som overstiger den tilsvarende «value-at-

risk»-verdien som er beregnet ved hjelp av institusjonens 

modell. Ved fastsettelse av tilleggsfaktoren skal antall 

overskridelser vurderes minst hvert kvartal, og det skal tilsvare 

det høyeste antallet overskridelser på grunnlag av hypotetiske 

og faktiske endringer i porteføljeverdien. 

Ettertesting på grunnlag av hypotetiske endringer i 

porteføljeverdien skal bygge på en sammenligning av 

porteføljeverdien ved dagens slutt og verdien ved slutten av 

etterfølgende virkedag, idet det forutsettes at posisjonene er 

uendret. 

Ettertesting på grunnlag av faktiske endringer i porteføljeverdi-

en skal bygge på en sammenligning av porteføljens faktiske 

verdi ved slutten av etterfølgende virkedag, uten gebyrer, 

provisjoner og nettorenteinntekt. 

4. Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller begrense 

tilleggsfaktoren til den som følger av overskridelser på 

grunnlag av hypotetiske endringer, dersom antallet over-

skridelser på grunnlag av faktiske endringer ikke skyldes 

mangler ved den interne modellen. 

5. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 

løpende å overvåke at multiplikasjonsfaktorene er hensikts-

messige, skal institusjonene umiddelbart, og senest innen fem 

virkedager, underrette vedkommende myndigheter om over-

skridelser som er avdekket av ettertestingsprogrammet. 

Artikkel 367 

Krav til risikomåling 

1. Interne modeller som brukes for å beregne kapitalkrav for 

posisjonsrisiko, valutarisiko eller varerisiko, samt interne 

modeller for korrelasjonshandel skal oppfylle alle følgende 

krav: 

a) Modellen skal på en nøyaktig måte fange opp alle vesentlige 

prisrisikoer.  
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b) Modellen skal fange opp et tilstrekkelig antall risikofaktorer, 

avhengig av institusjonens virksomhetsnivå på de respektive 

markedene. Dersom en risikofaktor inngår i institusjonens 

prissettingsmodell, men ikke i risikomålingsmodellen, skal 

institusjonen kunne begrunne dette overfor vedkommende 

myndighet på en måte som vedkommende myndighet finner 

tilfredsstillende. Risikomålingsmodellen skal fange opp 

opsjoners og andre produkters ikke-lineære egenskaper samt 

korrelasjonsrisiko og basisrisiko. Dersom tilnærmings-

verdier for risikofaktorer anvendes, skal de tidligere ha vist 

gode resultater for den posisjonen som faktisk innehas. 

2. Interne modeller som brukes for å beregne kapitalkrav for 

posisjonsrisiko, valutarisiko eller varerisiko, skal oppfylle alle 

følgende krav: 

a) Modellen skal inneholde en rekke risikofaktorer som 

tilsvarer rentesatsene i hver valuta som institusjonen har 

rentefølsomme posisjoner i, både i og utenfor balansen. 

Institusjonen skal beregne kurvene for effektiv rente etter en 

allment godkjent framgangsmåte. For vesentlig eksponering 

for renterisiko i de viktigste valutaene og markedene skal 

kurven for effektiv rente deles inn i minst seks forfalls-

kategorier for å fange opp endringene i rentenes volatilitet 

langs rentekurven. Modellen skal også fange opp bevegelser 

som ikke er fullstendig korrelert mellom ulike kurver for 

effektiv rente. 

b) Modellen skal inneholde risikofaktorer som svarer til gull og 

til de enkelte utenlandske valutaene som institusjonens 

posisjoner er angitt i. For IKI-er skal det tas hensyn til IKI-

ens faktiske valutaposisjoner. Institusjonene kan basere seg 

på tredjepartsrapportering av valutaposisjonene til IKI-en 

dersom det i tilstrekkelig grad sikres at denne rapporten er 

korrekt. Dersom en institusjon ikke har kunnskap om 

valutaposisjonene til en IKI, skal denne posisjonen 

behandles separat i samsvar med artikkel 353 nr. 3. 

c) Modellen skal inneholde en separat risikofaktor for minst 

hvert av de egenkapitalmarkedene der institusjonen innehar 

betydelige posisjoner. 

d) Modellen skal inneholde en særskilt risikofaktor minst for 

hver av de varene som institusjonen har betydelige 

posisjoner i. Modellen skal dessuten fange opp risiko knyttet 

til bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom 

lignende, men ikke identiske varer, samt eksponering for 

endringer i terminprisene som følge av avvikende løpetid. 

Den skal også ta hensyn til særtrekk ved markedet, særlig 

leveringstidspunkter og handlernes spillerom for å lukke 

posisjoner. 

e) Institusjonens interne modell skal på en forsiktig måte 

vurdere risiko som oppstår som følge av mindre likvide 

posisjoner og posisjoner med begrenset prisinnsyn i 

realistiske markedsscenarioer. I tillegg skal den interne 

modellen oppfylle de minstestandardene som gjelder på 

dataområdet. Tilnærmingsverdiene skal være tilstrekkelig 

forsiktige og kan bare anvendes dersom tilgjengelige 

opplysninger ikke er tilstrekkelige eller ikke gjenspeiler en 

posisjons eller porteføljes virkelige volatilitet. 

3. Institusjonen kan i interne modeller som brukes i henhold 

til dette kapittel, anvende empiriske korrelasjoner innenfor 

risikokategorier og på tvers av risikokategorier bare dersom 

institusjonens metode for måling av korrelasjoner er forsvarlig 

og gjennomføres med integritet. 

Artikkel 368 

Kvalitative krav 

1. Interne modeller som brukes i henhold til dette kapittel, 

skal være solid fundert og gjennomføres med integritet, og 

særlig skal alle følgende kvalitative krav oppfylles: 

a) Interne modeller for beregning av kapitalkrav for posisjons-

risiko, valutarisiko eller varerisiko skal utgjøre en integrert 

del av institusjonens daglige risikostyringsprosess og danne 

grunnlag for rapportering om risikoeksponeringer til den 

øverste ledelsen. 

b) Institusjonen skal ha en risikokontrollenhet som er 

uavhengig av handelsenhetene, og som rapporterer direkte 

til den øverste ledelsen. Enheten skal ha ansvar for 

utarbeiding og gjennomføring av interne modeller som 

brukes i henhold til dette kapittel. Enheten skal utføre 

innledende og løpende validering av den interne modellen 

som brukes i henhold til dette kapittel, og ha ansvar for det 

overordnede risikostyringssystemet. Enheten skal utarbeide 

og analysere daglige rapporter om resultatene av interne 

modeller som brukes for å beregne kapitalkrav for 

posisjonsrisiko, valutarisiko og varerisiko, og om egnede 

tiltak med hensyn til rammene for handelsvirksomheten. 

c) Institusjonens ledelsesorgan og øverste ledelse skal delta 

aktivt i risikokontrollprosessen, og risikokontrollenhetens 

daglige rapporter skal gjennomgås av ledere med 

tilstrekkelig myndighet til å redusere både den enkelte 

handlers posisjoner og institusjonens samlede risiko-

eksponering. 

d) Institusjonen skal ha et tilstrekkelig antall ansatte som er 

kvalifisert til å bruke avanserte modeller, herunder slike som 

brukes i henhold til dette kapittel, på områdene handel, 

risikokontroll, revisjon og administrasjon (back-office).  
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e) Institusjonen skal ha fastsatt framgangsmåter for å overvåke 

og sikre overholdelse av skriftlige interne retningslinjer og 

kontrolltiltak i forbindelse med den samlede bruken av 

interne modeller, herunder slike som brukes i henhold til 

dette kapittel. 

f) Interne modeller som brukes i henhold til dette kapittel, skal 

ha vist seg å gi en rimelig grad av nøyaktighet ved måling av 

risiko. 

g) Institusjonen skal hyppig gjennomføre et omfattende 

program for stresstesting, herunder omvendte stresstester, 

som skal omfatte interne modeller som brukes i henhold til 

dette kapittel, og resultatene av disse stresstestene skal 

gjennomgås av den øverste ledelsen og gjenspeiles i de 

retningslinjene og begrensningene den fastsetter. Denne 

prosessen skal særlig gjelde markedenes likviditets-

problemer ved stressede markedsforhold, konsentrasjons-

risiko, enveismarkeder, risiko for uforutsette hendelser og 

plutselig mislighold, produkters ikke-lineære egenskaper, 

risikoer ved posisjoner som er langt unna realverdi («deep 

out-of-the-money»-posisjoner), posisjoner med store 

prissvingninger og annen risiko som ikke i tilstrekkelig grad 

fanges opp i de interne modellene. De sjokkene som 

anvendes, skal gjenspeile arten av porteføljene og den tiden 

det kan ta å sikre eller styre risiko under alvorlige 

markedsforhold. 

h) Institusjonen skal som en del av sin regelmessige 

internrevisjon foreta en uavhengig gjennomgåelse av sine 

interne modeller, herunder slike som anvendes i henhold til 

dette kapittel. 

2. Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 bokstav h) skal omfatte 

både handelsenhetenes og den uavhengige risikokontroll-

enhetens virksomhet. Institusjonen skal minst én gang i året 

foreta en gjennomgåelse av risikostyringsprosessen som helhet. 

Ved gjennomgåelsen skal det foretas en vurdering av 

a) om dokumentasjonen av risikostyringssystemet og  

-prosessen, samt organiseringen av risikokontrollenheten er 

hensiktsmessig, 

b) hvordan risikomål integreres i den daglige risikostyringen, 

og om ledelsesinformasjonssystemet er pålitelig, 

c) den framgangsmåten institusjonen anvender for godkjenning 

av de risikoprisingsmodellene og verdsettingssystemene 

som anvendes av personalet i handels- og administra-

sjonsenheter, 

d) omfanget av risiko som fanges opp av risikomålingsmodellen 

og valideringen av eventuelle større endringer i risikomålings-

prosessen, 

e) om opplysningene om posisjoner er nøyaktige og 

fullstendige, om volatilitets- og korrelasjonsantakelsene er 

nøyaktige og hensiktsmessige og om verdsetting og 

beregning av risikofølsomheten er nøyaktig, 

f) den kontrollmetoden som institusjonen anvender for å 

vurdere om de opplysningskildene som benyttes til interne 

modeller, er enhetlige, aktuelle og pålitelige, samt om 

kildene er uavhengige, 

g) den kontrollmetoden som institusjonen benytter for å 

evaluere ettertestingen som foretas for å vurdere modellens 

nøyaktighet. 

3. Etter hvert som teknikker og beste praksis utvikler seg, 

skal institusjonene benytte disse nye teknikkene og praksisene i 

interne modeller som brukes i henhold til dette kapittel. 

Artikkel 369 

Intern validering 

1. Institusjonene skal ha innført framgangsmåter for å sikre 

at alle interne modeller som brukes i henhold til dette kapittel, i 

tilstrekkelig grad er validert av parter med egnede kvalifi-

kasjoner som er uavhengige av utviklingsprosessen, for å sikre 

at de er solid fundert og i tilstrekkelig grad fanger opp all 

vesentlig risiko. Valideringen skal utføres når den interne 

modellen utvikles første gang, og når det gjøres vesentlige 

endringer av den interne modellen. Valideringen skal også 

utføres periodisk, men særlig når det har skjedd betydelige 

strukturelle endringer i markedet eller endringer i sammen-

setningen av porteføljen som kan føre til at  den interne 

modellen ikke lenger er tilstrekkelig. Etter hvert som teknikker 

og beste praksis for intern validering utvikler seg, skal 

institusjonene utnytte disse framskrittene. Validering av den 

interne modellen skal ikke begrenses til ettertesting, men skal 

minst også omfatte følgende: 

a) Prøvinger for å vise at alle forutsetninger som den interne 

modellen baseres på, er hensiktsmessige og ikke innebærer 

at risikoen undervurderes eller overvurderes. 

b) I tillegg til de lovpålagte ettertestingsprogrammene skal 

institusjonene utføre sine egne valideringsprøvinger av den 

interne modellen, herunder ettertesting, i tilknytning til 

porteføljens risiko og strukturer. 

c) Bruk av hypotetiske porteføljer for å sikre at den interne 

modellen kan ta hensyn til særlige strukturelle faktorer som 

måtte vise seg, for eksempel vesentlig basisrisiko og 

konsentrasjonsrisiko. 

2. Institusjonen skal foreta ettertesting av både faktiske og 

hypotetiske endringer i porteføljeverdien.  



Nr. 13/444 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Avsnit t  3  

S ærl i ge  krav ti l  mode l l e r for spe s i fi kk ri s i ko  

Artikkel 370 

Krav til modeller for spesifikk risiko 

En intern modell for beregning av kravene til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko og en intern modell for korrelasjonshandel 

skal oppfylle følgende tilleggskrav: 

a) Den forklarer porteføljens historiske prisendringer. 

b) Den gjenspeiler konsentrasjonen uttrykt i størrelse og 

endringer i sammensetningen av porteføljen. 

c) Den fungerer godt under ugunstige markedsvilkår. 

d) Den valideres gjennom ettertesting med sikte på å vurdere 

om den spesifikke risikoen fanges opp på riktig måte. 

Dersom institusjonen foretar slik ettertesting på grunnlag av 

relevante underporteføljer, skal disse velges ut på en 

konsekvent måte. 

e) Den fanger opp navnerelatert basisrisiko og skal særlig være 

følsom overfor vesentlige idiosynkratiske differanser 

mellom lignende, men ikke identiske posisjoner. 

f) Den fanger opp hendelsesrisiko. 

Artikkel 371 

Unntak fra modeller for spesifikk risiko 

1. I sin beregning med en intern modell av krav til ansvarlig 

kapital for spesifikk risiko kan en institusjon velge ikke å ta 

med posisjoner som den oppfyller et krav til ansvarlig kapital 

for spesifikk risiko for i henhold til artikkel 332 nr. 1 bokstav e) 

eller artikkel 337, unntatt de posisjonene som omfattes av 

metoden i artikkel 377. 

2. En institusjon kan velge ikke å fange opp misligholds- og 

migrasjonsrisiko for omsatte gjeldsinstrumenter i sin interne 

modell når den fanger opp slike risikoer gjennom kravene i 

avsnitt 4. 

Avsnit t  4 

Inte rn mode l l  for økt mi s l i ghol ds - og 

mi gras jonsri s i ko 

Artikkel 372 

Krav om en intern modell for økt misligholds- og 

migrasjonsrisiko 

En institusjon som bruker en intern modell for beregning av 

kravene til ansvarlig kapital for spesifikk risiko knyttet til 

omsatte gjeldsinstrumenter, skal også ha en intern modell for 

økt misligholds- og migrasjonsrisiko (heretter kalt «IRC-

modell») for å ta hensyn til misligholds- og migrasjonsrisikoer 

som er knyttet til dens handelsporteføljeposisjoner, og som 

kommer i tillegg til risikoer som fanges opp av «value-at-risk»-

verdien som angitt i artikkel 365 nr. 1. Institusjonen skal 

dokumentere at dens interne modell oppfyller følgende 

standarder, under forutsetning av et konstant risikonivå og 

justert der dette er hensiktsmessig for å gjenspeile virkningene 

av likviditet, konsentrasjoner, sikring og valgfrihet: 

a) Den interne modellen gir en meningsfull differensiering av 

risiko og nøyaktige og konsekvente estimater for økt 

misligholds- og migrasjonsrisiko. 

b) Den interne modellens estimater for potensielle tap spiller en 

vesentlig rolle i institusjonens risikostyring. 

c) Markedsdata og opplysninger om posisjoner som anvendes i 

den interne modellen, er ajourført og gjenstand for en egnet 

kvalitetsvurdering. 

d) Kravene i artikkel 367 nr. 3, artikkel 368, artikkel 369 nr. 1 

og artikkel 370 bokstav b), c), e) og f) er oppfylt. 

EBA skal utstede retningslinjer om kravene i artikkel 373–376. 

Artikkel 373 

Virkeområde for den interne IRC-modellen 

Den interne IRC-modellen skal omfatte alle posisjoner som er 

omfattet av krav til ansvarlig kapital for spesifikk renterisiko, 

herunder posisjoner som er omfattet av et kapitalkrav for 

spesifikk risiko på 0 % i henhold til artikkel 336, men ikke 

verdipapiriseringsposisjoner og kredittderivater der kreditt -

beskyttelsen utløses etter n-te utløsende kreditthendelse. 

Institusjonen kan med vedkommende myndigheters tillatelse 

velge konsekvent å ta med alle posisjoner i noterte egenkapital-

instrumenter og posisjoner i derivater der underliggende er 

noterte egenkapitalinstrumenter. Tillatelsen skal gis dersom en 

slik innregning er i samsvar med den måten institusjonen 

internt måler og styrer risiko på. 

Artikkel 374 

Parametrer for den interne IRC-modellen 

1. Institusjonene skal anvende den interne modellen for å 

beregne en verdi som måler tap som følge av mislighold og 

endret intern eller ekstern kredittvurdering innenfor et 

konfidensintervall på 99,9 % over et tidsrom på ett år. 

Institusjonene skal beregne denne verdien minst én gang per 

uke.  
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2. Korrelasjonsestimater skal underbygges av analyser av 

objektive data innenfor et solid fundert rammeverk. Den interne 

modellen skal i tilstrekkelig grad gjenspeile utsteder-

konsentrasjoner. Konsentrasjoner som kan oppstå innenfor og 

på tvers av produktkategorier i stressituasjoner, skal også 

gjenspeiles. 

3. Den interne IRC-metoden skal gjenspeile virkningen av 

korrelasjoner mellom misligholds- og migrasjonshendelser. 

Den skal ikke gjenspeile virkningen av diversifisering mellom 

på den ene side misligholds- og migrasjonshendelser og på den 

annen side andre risikofaktorer. 

4. Den interne modellen skal baseres på en antakelse om et 

konstant risikonivå over et tidsrom på ett år, noe som innebærer 

at bestemte individuelle posisjoner eller grupper av posisjoner i 

handelsporteføljen som i løpet av likviditetsperioden har vært 

utsatt for mislighold eller migrasjon, ved periodens utløp føres 

tilbake til det opprinnelige risikonivået. Alternativt kan en 

institusjon velge konsekvent å anvende en forutsetning om 

konstante ettårige posisjoner. 

5. Likviditetsperiodene skal fastsettes ut fra den tiden som 

kreves for å selge posisjonen eller for å sikre alle vesentlige 

relevante prisrisikoer under stressede markedsforhold, idet det 

tas særlig hensyn til posisjonens størrelse. Likviditetsperiodene 

skal gjenspeile faktisk praksis og faktiske erfaringer i perioder 

med både systemisk og idiosynkratisk stress. Likviditets-

perioden skal måles ut fra forsiktige antakelser og skal være 

tilstrekkelig lang til at salgs- eller sikringshandlingen i seg selv 

ikke vesentlig vil påvirke gjeldende pris ved gjennomføringen 

av salget eller sikringen. 

6. Ved fastsettelsen av en egnet likviditetsperiode for en 

posisjon eller en gruppe av posisjoner skal en minstegrense på 

tre måneder gjelde. 

7. Ved fastsettelsen av en egnet likviditetsperiode for en 

posisjon eller en gruppe av posisjoner skal det tas hensyn til 

institusjonens interne retningslinjer for verdsettingsjusteringer 

og håndtering av statiske posisjoner. Når en institusjon 

fastsetter likviditetsperioder for grupper av posisjoner og ikke 

enkeltposisjoner, skal kriteriene for definisjonen av grupper av 

posisjoner fastsettes på en måte som gjenspeiler likviditets-

forskjellene på en meningsfull måte. Likviditetsperiodene for 

konsentrerte posisjoner skal være lengre, ettersom det tar lengre 

tid å avvikle slike posisjoner. Likviditetsperioden ved 

verdipapiriseringsoppbevaring skal gjenspeile den tiden det tar 

å bygge, selge og verdipapirisere eiendelene, eller å sikre 

vesentlige risikofaktorer, under stressede markedsforhold. 

Artikkel 375 

Anerkjennelse av sikring i den interne IRC-modellen 

1. Sikring kan innlemmes i en institusjons interne modell for 

å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko. Posisjoner 

kan motregnes når lange og korte posisjoner gjelder samme 

finansielle instrument. Sikrings- eller diversifiseringsvirkninger 

av lange og korte posisjoner med forskjellige instrumenter eller 

forskjellige verdipapirer med samme skyldner, samt lange og 

korte posisjoner med forskjellige utstedere, kan innregnes bare 

ved å modellberegne lange og korte posisjoner brutto i de 

forskjellige instrumentene. Institusjonene skal gjenspeile 

virkningen av vesentlige risikoer som kan oppstå i intervallet 

mellom sikringens løpetid og likviditetsperioden, samt 

potensialet for vesentlige basisrisikoer i sikringsstrategiene etter 

produkt, prioritetsrekkefølge i kapitalstrukturen, intern eller 

ekstern kredittvurdering, løpetid, utstedelsestidspunkt og andre 

forskjeller mellom instrumentene. En institusjon skal gjenspeile 

en sikring bare dersom den kan opprettholdes selv om 

skyldneren nærmer seg en kreditthendelse eller annen hendelse. 

2. For posisjoner som er sikret med dynamiske sikrings-

strategier, kan en justering av sikringen i likviditetsperioden for 

den sikrede posisjonen innregnes, forutsatt at institusjonen 

a) velger å modellere justeringen av sikringen konsekvent for 

hele den relevante gruppen av posisjoner i handelspor-

teføljen, 

b) påviser at innregningen av justeringen resulterer i bedre 

risikomåling, 

c) påviser at markedene for instrumentene som anvendes til 

sikring, er tilstrekkelig likvide til å sikre at denne justeringen 

også kan foretas i stressperioder. Eventuelle restrisikoer som 

følger av de dynamiske sikringsstrategiene, skal gjenspeiles 

i kravet til ansvarlig kapital. 

Artikkel 376 

Særlige krav til den interne IRC-modellen 

1. Den interne modellen for å fange opp økt misligholds- og 

migrasjonsrisiko skal gjenspeile den ikke-lineære virkningen av 

opsjoner, strukturerte kredittderivater og andre posisjoner med 

vesentlig ikke-lineær utvikling ved prisendringer. Institusjonen 

skal også ta behørig hensyn til omfanget av den modellrisikoen 

som er knyttet til verdsettingen og estimeringen av prisrisikoer i 

forbindelse med slike produkter. 

2. Den interne modellen skal baseres på objektive og 

ajourførte data. 

3. Som en del av den uavhengige gjennomgåelsen og 

valideringen av deres interne modeller som brukes i henhold til 

dette kapittel, herunder med sikte på risikomålingssystemet, 

skal institusjonene særlig treffe alle følgende tiltak: 

a) Sikre at deres modellmetode for korrelasjoner og 

prisendringer er egnet for deres portefølje, herunder når det 

gjelder valg og vekting av systematiske risikofaktorer.  
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b) Gjennomføre en rekke stresstester, herunder følsomhets-

analyse og scenarioanalyse, for å vurdere den interne 

modellens kvalitative og kvantitative egnethet, særlig med 

hensyn til behandlingen av konsentrasjoner. Disse testene 

skal ikke være begrenset til historiske hendelser. 

c) Gjennomføre egnet kvantitativ validering, herunder relevant 

intern referanseprøving av modellene. 

4. Den interne modellen skal være forenlig med insti-

tusjonens interne risikostyringsmetoder for identifisering, 

måling og styring av handelsrisikoer. 

5. Institusjonene skal dokumentere sine interne modeller slik 

at vedkommende myndigheter får innsyn i deres korrela-

sjonsantakelser og andre modellantakelser. 

6. Den interne modellen skal på en forsiktig måte vurdere 

risiko som oppstår som følge av mindre likvide posisjoner og 

posisjoner med begrenset prisinnsyn ved realistiske markeds-

scenarioer. I tillegg skal den interne modellen oppfylle de 

minstestandardene som gjelder på dataområdet. Tilnærmings-

verdiene skal være tilstrekkelig forsiktige og kan anvendes bare 

dersom tilgjengelige opplysninger ikke er tilstrekkelige eller 

ikke gjenspeiler en posisjons eller porteføljes virkelige 

volatilitet. 

Avsnit t  5  

Inte rn mode l l  for korre l asjonshande l  

Artikkel 377 

Krav til en intern modell for korrelasjonshandel  

1. Vedkommende myndigheter skal gi institusjoner som får 

bruke en intern modell for spesifikk risiko knyttet til gjelds-

instrumenter, og som oppfyller kravene i nr. 2–6 i denne 

artikkel og i artikkel 367 nr. 1 og 3, artikkel 368, artikkel 369 

nr. 1 og artikkel 370 bokstav a)–c), e) og f), tillatelse til å bruke 

en intern modell for kravet til ansvarlig kapital for korrelasjons-

handelsporteføljen i stedet for kravet til ansvarlig kapital i 

henhold til artikkel 338. 

2. Institusjonene skal anvende denne interne modellen for å 

beregne en verdi som i tilstrekkelig grad fanger opp alle 

prisrisikoer innenfor et konfidensintervall på 99,9 % over et 

tidsrom på ett år, under forutsetning av et konstant risikonivå, 

og justert der dette er hensiktsmessig for å gjenspeile 

påvirkningen av likviditet, konsentrasjoner, sikring og 

valgfrihet. Institusjonene skal beregne denne verdien minst én 

gang per uke. 

3. Modellen omhandlet i nr. 1 skal i tilstrekkelig grad fange 

opp følgende risikoer: 

a) Den kumulative risikoen som oppstår gjennom flere 

mislighold, herunder rangering av mislighold, for produkter 

som deles opp i transjer. 

b) Usikkerhet knyttet til kredittrisikotillegg, herunder gamma- 

og kryssgammavirkninger. 

c) Volatiliteten i implisitte korrelasjoner, herunder kryss-

virkningen mellom risikotillegg og korrelasjoner. 

d) Basisrisiko, herunder både 

i) basis mellom risikotillegget i indeks og risikotilleggene i 

de enkelte navnene den består av, og 

ii) basis mellom den implisitte korrelasjonen i en indeks og 

grunnlaget i skreddersydde porteføljer. 

e) Tilfriskningsgradens volatilitet, slik den relaterer seg til 

tilfriskningsgradens tendens til å påvirke transjepriser. 

f) Risikoen for nedsatt sikring og de potensielle kostnadene 

som vil være knyttet til å justere slike sikringer, i det omfang 

det samlede risikomålet omfatter effekter fra dynamisk 

sikring. 

g) Andre vesentlige prisrisikoer knyttet til posisjoner i korrela-

sjonshandelsporteføljen. 

4. En institusjon skal anvende tilstrekkelige markedsdata i 

modellen omhandlet i nr. 1 til å sikre at den fullt ut fanger opp 

framtredende risikoer for disse eksponeringene i sin interne 

metode i samsvar med kravene i denne artikkel. Den skal 

overfor vedkommende myndighet gjennom ettertesting eller 

andre egnede metoder kunne dokumentere at dens modell i 

tilstrekkelig grad kan forklare de historiske prisendringene for 

disse produktene. 

Institusjonen skal ha innført egnede retningslinjer og 

framgangsmåter for å skille posisjoner som den har tillatelse til 

å innregne i kravene til ansvarlig kapital i henhold til denne 

artikkel, fra andre posisjoner som den ikke har en slik tillatelse 

for. 

5. Når det gjelder porteføljen av alle posisjoner som er 

omfattet av modellen omhandlet i nr. 1, skal institusjonen 

regelmessig anvende et sett spesifikke forhåndsfastsatte 

stresscenarioer. Gjennom slike stresscenarioer skal det 

undersøkes hvilke virkninger stress har på misligholdsrater, 

tilfriskningsgrader, kredittrisikotillegg, basisrisiko, korrela-

sjoner og andre relevante risikofaktorer knyttet til korrela-

sjonshandelsporteføljen. Institusjonen skal anvende stres-

scenarioer minst hver uke og rapportere resultatene til 

vedkommende myndigheter minst hvert kvartal, herunder 

sammenligninger med institusjonens krav til ansvarlig kapital i 

samsvar med denne artikkel. I tilfeller der resultatene av 

stresstestingen i vesentlig grad overstiger kravene til ansvarlig 

kapital for korrelasjonshandelsporteføljen, skal dette til rett tid 

rapporteres til vedkommende myndigheter. EBA skal utstede 

retningslinjer for anvendelsen av stresscenarioer i forbindelse 

med korrelasjonshandelsporteføljen.  
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6. Den interne modellen skal på en forsiktig måte vurdere 

risiko som oppstår som følge av mindre likvide posisjoner og 

posisjoner med begrenset prisinnsyn ved realistiske 

markedsscenarioer. I tillegg skal den interne modellen oppfylle 

de minstestandardene som gjelder på dataområdet. 

Tilnærmingsverdiene skal være tilstrekkelig forsiktige og kan 

anvendes bare dersom tilgjengelige opplysninger ikke er 

tilstrekkelige eller ikke gjenspeiler en posisjons eller porteføljes 

virkelige volatilitet. 

AVDELING V 

KRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL FO R O PPGJØRSRISIKO  

Artikkel 378 

Oppgjørs-/leveringsrisiko 

I tilfeller der transaksjoner med gjeldsinstrumenter, egen-

kapitalinstrumenter, valuta og varer, unntatt gjenkjøps-

transaksjoner og innlån og utlån av verdipapirer eller varer, 

fortsatt ikke er gjort opp etter fastsatt leveringsdato, skal en 

institusjon beregne den prisforskjellen den er eksponert for. 

Prisforskjellen beregnes som forskjellen mellom avtalt 

oppgjørspris og gjeldende markedsverdi for vedkommende 

gjeldsinstrument, egenkapitalinstrument, valuta eller vare, 

dersom forskjellen kan medføre et tap for institusjonen. 

For å beregne kravet til ansvarlig kapital for oppgjørsrisiko skal 

institusjonen multiplisere prisforskjellen med den relevante 

faktoren i høyre kolonne i tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1 

Antall virkedager etter avtalt  oppgjørsdato (%) 

5–15 8 

16–30 50 

31–45 75 

46 eller flere 100 

Artikkel 379 

Uoppgjorte transaksjoner 

1. En institusjon skal ha ansvarlig kapital som angitt i  

tabell 2 dersom 

a) institusjonen har betalt for verdipapirer, valuta eller varer før 

den har mottatt dem, eller har utlevert verdipapirer, valuta 

eller varer før den har mottatt betaling for dem, 

b) det i forbindelse med transaksjoner over landegrensene har 

gått én dag eller mer siden institusjonen foretok 

vedkommende utbetaling eller utlevering. 

Tabell 2 

Kapitalbehandling for uoppgjorte transaksjoner 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Transaksjonstype Fram til første avtalte 

betaling eller levering 

Fra første avtalte 

betaling eller levering 

og fram til fire dager 

etter andre avtalte 

betaling eller levering 

Fra fem bankdager etter 

andre avtalte betaling 

eller levering og fram til 

transaksjonens endelige 

avslutning 

Uoppgjorte 

transaksjoner 

Ikke noe kapitalkrav Behandles som en 

eksponering 

Behandles som en 

eksponeringsrisiko 

vektet med 1 250 % 

2. Ved fastsettelse av risikovekter for uoppgjorte transaksjoner behandlet i henhold til kolonne 3 i 

tabell 2 kan en institusjon som benytter IRB-metoden i tredje del avdeling II kapittel 3, tildele PD-verdier 

til motparter som den ikke har andre eksponeringer mot utenfor handelsporteføljen, på grunnlag av 

motpartens eksterne kredittvurdering. Institusjoner som benytter egne LGD-estimater, kan anvende LGD-

en i artikkel 161 nr. 1 på eksponeringer fra slike uoppgjorte transaksjoner behandlet i samsvar med 

kolonne 3 i tabell 2, forutsatt at de anvender den på alle slike eksponeringer. Alternativt kan en institusjon 

som benytter IRB-metoden i tredje del avdeling II kapittel 3, anvende risikovektene for standardmetoden i 

tredje del avdeling II kapittel 2, forutsatt at den anvender dem på alle slike eksponeringer, eller den kan 

anvende en risikovekt på 100 % på alle slike eksponeringer. 

Dersom beløpet for en positivt eksponering som følger av uoppgjorte transaksjoner, ikke er vesentlig, kan 

institusjoner anvende en risikovekt på 100 % på disse eksponeringene, unntatt dersom det kreves en 

risikovekt på 1 250 % i henhold til kolonne 4 i tabell 2 i nr. 1. 
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3. Som et alternativ til å anvende en risikovekt på 1 250 % 

på eksponeringer fra uoppgjorte transaksjoner i samsvar med 

kolonne 4 i tabell 2 i nr. 1, kan institusjonene trekke fra den 

overførte verdien pluss den løpende positive eksponeringen 

som følger av disse eksponeringene, fra ren kjernekapital-poster 

i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav k). 

Artikkel 380 

Unntak 

Ved en systemomfattende svikt i et oppgjørs- eller clearing-

system eller hos en sentral motpart kan vedkommende 

myndigheter gi unntak fra kravene til ansvarlig kapital som er 

beregnet i henhold til artikkel 378 og 379, fram til situasjonen 

er rettet opp. Dersom en motpart i dette tilfellet unnlater å gjøre 

opp en handel, skal det ikke anses som mislighold med hensyn 

til kredittrisiko. 

AVDELING VI 

KRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL FO R 

KREDITTVERDIJUSTERINGSRISIKO  (CVA-RISIKO ) 

Artikkel 381 

Definisjon av kredittverdijustering 

I denne avdeling og i avdeling II kapittel 6 menes med 

«kredittverdijustering» eller «CVA» (Credit Valuation 

Adjustment) en justering i forhold til markedets gjennom-

snittskurs av porteføljen av transaksjoner med en motpart. 

Denne justeringen gjenspeiler den gjeldende markedsverdien av 

motpartens kredittrisiko overfor institusjonen, men gjenspeiler 

ikke den gjeldende markedsverdien av institusjonens kreditt -

risiko overfor motparten. 

Artikkel 382 

Virkeområde 

1. En institusjon skal beregne kravet til ansvarlig kapital for 

kredittverdijusteringsrisiko i samsvar med denne avdeling for 

alle OTC-derivater innenfor alle sine forretningsområder, 

unntatt kredittderivater som anses å begrense risikovektede 

eksponeringsbeløp for kredittrisiko. 

2. En institusjon skal ta med verdipapirfinansieringstran-

saksjoner ved beregningen av den ansvarlige kapitalen som 

kreves i henhold til nr. 1, dersom vedkommende myndighet 

fastslår at institusjonens kredittverdijusteringsrisiko som følge 

av disse transaksjonene er vesentlig. 

3. Transaksjoner med en kvalifisert sentral motpart og en 

motparts transaksjoner med et clearingmedlem er ikke omfattet 

av kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko 

når clearingmedlemmet opptrer som formidler mellom 

motparten og en kvalifisert sentral motpart og transaksjonene 

medfører en handelseksponering for clearingmedlemmet 

overfor den kvalifiserte sentrale motparten. 

4. Følgende transaksjoner er ikke omfattet av kravene til 

ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko: 

a) Transaksjoner med ikke-finansielle motparter som definert i 

artikkel 2 nr. 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller med 

ikke-finansielle motparter som er etablert i en tredjestat, når 

disse transaksjonene ikke overstiger clearinggrenseverdien 

som fastsatt i artikkel 10 nr. 3 og 4 i nevnte forordning. 

b) Gruppeinterne transaksjoner som fastsatt i artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, med mindre medlemsstatene 

vedtar nasjonal lovgivning som krever strukturell atskillelse 

innenfor en bankgruppe; i så fall kan vedkommende 

myndigheter kreve at disse gruppeinterne transaksjonene 

mellom de strukturelt atskilte institusjonene omfattes av 

kravene til ansvarlig kapital. 

c) Transaksjoner med motparter omhandlet i artikkel 2 nr. 10 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 som er omfattet av 

overgangsbestemmelsene i artikkel 89 nr. 1 i nevnte 

forordning, fram til disse overgangsbestemmelsene opphører 

å gjelde. 

d) Transaksjoner med motparter omhandlet i artikkel 1 nr. 4 og 

5 i forordning (EU) nr. 648/2012 og transaksjoner med 

motparter for hvilke artikkel 114 nr. 4 og artikkel 115 nr. 2 i 

denne forordning fastsetter en risikovekt på 0 % for 

eksponeringer mot disse motpartene. 

Unntaket fra kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko 

for transaksjoner omhandlet i bokstav c) i dette nummer som 

inngås i overgangsperioden fastsatt i artikkel 89 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal anvendes i hele kontraktens 

løpetid for den aktuelle transaksjonen. 

Med hensyn til bokstav a), dersom en institusjon ikke lenger er 

unntatt på grunn av overskridelse av grenseverdien eller på 

grunn av en endring i grenseverdien for unntak, skal utestående 

kontrakter fortsatt være unntatt fram til sin forfallsdato. 

5. EBA skal innen 1. januar 2015 og deretter hvert annet år 

foreta en gjennomgåelse på bakgrunn av den internasjonale 

utviklingen av regelverk, herunder med hensyn til mulige 

metoder for kalibrering av og grenseverdier for anvendelse av 

krav om dekning av kredittverdijusteringsrisiko på ikke-

finansielle motparter etablert i en tredjestat. 

EBA skal i samarbeid med ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette framgangsmåtene for å 

utelukke transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i 

en tredjestat fra kravet til ansvarlig kapital for kreditt -

verdijusteringsrisiko. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder innen seks måneder etter datoen for gjennomgåelsen 

omhandlet i første ledd. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 
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Artikkel 383 

Avansert metode 

1. En institusjon som har tillatelse til å bruke en intern modell for spesifikk risiko knyttet til 

gjeldsinstrumenter i samsvar med artikkel 363 nr. 1 bokstav d), skal for alle transaksjoner for hvilke den 

har tillatelse til å benytte metoden med interne modeller for å fastsette eksponeringsverdien for den 

tilknyttede motpartsrisikoen i henhold til artikkel 283, fastsette kravene til ansvarlig kapital for 

kredittverdijusteringsrisiko ved å modellberegne hvordan endringer i motpartenes kredittrisikotillegg 

påvirker kredittverdijusteringene for alle motpartene i disse transaksjonene, idet det tas hensyn til tillatt 

risikosikring for kredittverdijustering i henhold til artikkel 386. 

En institusjon skal anvende sin interne modell for å fastsette kravene til ansvarlig kapital for spesifikk 

risiko knyttet til posisjoner i omsettelige gjeldsinstrumenter, og anvende et 99 % konfidensintervall og en 

eiertid som tilsvarer ti dager. Den interne modellen skal anvendes på en slik måte at den simulerer 

endringer i motparters kredittrisikotillegg, men ikke modellberegner kredittverdijusteringens følsomhet 

for endringer i andre markedsfaktorer, herunder endringer i verdien av referanseeiendelen, varen, valutaen 

eller derivatets rente. 

Kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko for hver motpart skal beregnes etter følgende 

formel: 

𝐶𝑉𝐴 = 𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇 ∙∑𝑚𝑎𝑘𝑠 

𝑇

𝑖=1

{0, 𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑖 −1 ∙ 𝑡𝑖 −1
𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇

)−  𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑖 ∙ 𝑡𝑖
𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇

)} ∙
𝐸𝐸𝑖 −1 ∙ 𝐷𝑖 −1+ 𝐸𝐸𝑖 ∙ 𝐷𝑖

2
 

der 

ti = tidspunktet for verdiregulering i, som begynner på t0=0, 

tT = den lengste avtalefestede løpetiden på tvers av motregningsgruppene med motparten, 

si = motpartens kredittrisikotillegg ved gjenværende løpetid t i, som benyttes til å beregne 

motpartens kredittverdijustering. Dersom det foreligger opplysninger om CDS-pris for 

motparten, skal institusjonen anvende denne. Dersom det ikke foreligger opplysninger 

om CDS-pris for motparten, skal en institusjon anvende en tilnærmet verdi for 

risikotillegg som er hensiktsmessig med hensyn til motpartens kredittvurdering, bransje 

og region, 

LGDMKT = LGD-verdi for motpartens mislighold basert på risikotillegget for et av motpartens 

markedsinstrumenter, dersom det finnes et motpartsinstrument. Dersom det ikke finnes et 

motpartsinstrument, skal institusjonen anvende en tilnærmet verdi for risikotillegg som er 

hensiktsmessig ut fra motpartens kredittvurdering, bransje og region. 

Den første faktoren i summen er en tilnærmet verdi for den markedsutledede implisitte sannsynligheten 

for mislighold mellom tidspunktene t i-1 og t i, 

EEi = den forventede eksponeringen mot motparten på verdireguleringstidspunkt t i, der eksponeringer 

i ulike motregningsgrupper for denne motparten legges til, og der den lengste løpetiden for hver 

motregningsgruppe fastsettes på grunnlag av den lengste avtalefestede løpetiden innenfor 

motregningsgruppen. En institusjon skal benytte metoden i nr. 3 i tilfelle av marginhandel 

dersom institusjonen anvender EPE-verdien omhandlet i artikkel 285 nr. 1 bokstav a) eller b) i 

forbindelse med marginhandel, 

Di = den risikofrie diskonteringsfaktoren på tidspunkt t i, der D0 =1. 

2. Ved beregning av kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko for en motpart skal en 

institusjon basere alle inndata til sin interne modell for spesifikk risiko knyttet til gjeldsinstrumenter på en 

av følgende formler, alt etter hva som er relevant: 

a) Dersom modellen er basert på fullstendig reprising, skal formelen i nr. 1 anvendes direkte. 

b) Dersom modellen er basert på kredittrisikotilleggsfølsomhet for spesifikke gjenværende løpetider, skal 

en institusjon beregne hver kredittrisikotilleggsfølsomhet («Regulatory CS01») etter følgende formel: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01𝑖 = 0.0001 ∙ 𝑡𝑖 ∙  𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑖∙𝑡𝑖

𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇
) ∙
𝐸𝐸𝑖 −1∙𝐷𝑖 −1−𝐸𝐸𝑖 +1∙𝐷𝑖 +1

2
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For det siste tidsintervallet i = T er formelen følgende: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01𝑇 = 0.0001 ∙ 𝑡𝑇 ∙  𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑇 ∙ 𝑡𝑇
𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇

) ∙
𝐸𝐸𝑇 −1 ∙ 𝐷𝑇 −1+ 𝐸𝐸𝑇 ∙ 𝐷𝑇

2
 

c) Dersom modellen anvender kredittrisikotilleggsfølsomhet for parallelle endringer i kredittrisikotillegg, 

skal en institusjon anvende følgende formel: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01= 0.0001 ∙∑(𝑡𝑖 ∙  𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑖 ∙ 𝑡𝑖
𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇

)− 𝑡𝑖 −1 ∙  𝑒𝑥𝑝 (– 
𝑠𝑖 −1 ∙ 𝑡𝑖 −1
𝐿𝐺𝐷𝑀𝐾𝑇

))

𝑇

𝑖=1

∙
𝐸𝐸𝑖 −1 ∙ 𝐷𝑖 −1 + 𝐸𝐸𝑖 ∙ 𝐷𝑖

2
 

d) Dersom modellen anvender andre ordens følsomhet for endringer i kreditt risikotillegg («spread 

gamma»), skal gamma-verdiene beregnes etter formelen i nr. 1. 

3. En institusjon som anvender EPE-verdien for sikrede OTC-derivater omhandlet i artikkel 285 nr. 1 

bokstav a) eller b), skal ved fastsettelsen av kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko i 

samsvar med nr. 1 både 

a) forutsette en konstant EE-profil og 

b) angi en EE-verdi lik den effektive forventede eksponeringen som beregnet i henhold til artikkel 285  

nr. 1 bokstav b), for en løpetid på eller over 

i) halvparten av den lengste løpetiden i motregningsgruppen, 

ii) den teoretiske vektede gjennomsnittlige løpetiden for alle transaksjoner innenfor motregnings-

gruppen. 

4. En institusjon som av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 283 har fått tillatelse til å 

benytte metoden med interne modeller for å beregne eksponeringsverdier for størstedelen av sin 

virksomhet, men som benytter metodene i avdeling II kapittel 6 avsnitt 3, 4 eller 5 for mindre porteføljer, 

og som har tillatelse til å benytte metoden med interne modeller for markedsrisiko for spesifikk risiko 

knyttet til gjeldsinstrumenter i henhold til artikkel 363 nr. 1 bokstav d), kan med vedkommende 

myndigheters tillatelse beregne kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko i henhold til 

nr. 1 for de motregningsgruppene som ikke er omfattet av metoden med interne modeller. Vedkommende 

myndigheter skal gi denne tillatelsen bare dersom institusjonen benytter metoden i avdeling II kapittel 6 

avsnitt 3, 4 eller 5 på et begrenset antall mindre porteføljer. 

Ved en beregning i henhold til foregående ledd, og dersom metoden med interne modeller ikke gir en 

forventet eksponeringsprofil, skal en institusjon både 

a) forutsette en konstant EE-profil og 

b) angi en EE-verdi lik eksponeringsverdien som beregnet etter metodene i avdeling II kapittel 6 avsnitt 

3, 4 eller 5, eller metoden med interne modeller for en løpetid som er lik eller lengre enn 

i) halvparten av den lengste løpetiden i motregningsgruppen, 

ii) den teoretiske vektede gjennomsnittlige løpetiden for alle transaksjoner innenfor motregnings-

gruppen. 

5. En institusjon skal fastsette kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko i henhold til 

artikkel 364 nr. 1 og artikkel 365 og 367 som summen av «value-at-risk» i og utenfor stressperioder; som 

skal beregnes på følgende måte: 

a) For «value-at-risk» utenfor stressituasjoner skal de aktuelle parameterkalibreringene for den 

forventede eksponeringen, som omhandlet i artikkel 292 nr. 2 første ledd, anvendes. 

b) For «value-at-risk» i stressituasjoner skal EE-profiler for den framtidige motparten i forbindelse med 

kalibrering i stressituasjoner, som omhandlet i artikkel 292 nr. 2 annet ledd, anvendes. Stressperioden 

for parametrene for kredittrisikotillegg skal være den alvorligste ettårige stressperioden i den treårige 

stressperioden som anvendes for eksponeringsparametrene. 

c) Multiplikasjonsfaktoren på 3 som anvendes ved beregningen av «value-at-risk» for krav til ansvarlig 

kapital og «value-at-risk» i stressituasjoner i samsvar med artikkel 364 nr. 1, skal anvendes ved disse 

beregningene. EBA skal kontrollere konsekvensen i forbindelse med eventuelle tilsynsmessige 

beslutninger om å anvende en høyere multiplikasjonsfaktor enn 3 for inndata fra «value-at-risk» og 

«value-at-risk» i stressituasjoner for kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko. Vedkommende 

myndigheter som anvender en høyere multiplikasjonsfaktor enn 3, skal begrunne dette skriftlig overfor 

EBA. 

d) Beregningen skal foretas minst én gang per måned, og den EE-verdien som anvendes, skal beregnes 

med samme hyppighet. Dersom det anvendes en lavere hyppighet enn daglig for beregningen angitt i 

artikkel 364 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav b) ii), skal institusjonen beregne gjennomsnittet for tre 

måneder.  
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6. For eksponeringer mot en motpart for hvilken institusjonens godkjente interne modell for spesifikk 

risiko knyttet til gjeldsinstrumenter ikke gir en tilnærmet verdi for risikotillegg som er hensiktsmessig 

med hensyn til kriteriene som gjelder motpartens kredittvurdering, bransje og region, skal institusjonen 

benytte metoden i artikkel 384 for å beregne kravet til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko. 

7. EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi følgende: 

a) Hvordan en tilnærmet verdi for risikotillegg skal fastsettes i institusjonens godkjente interne modell 

for spesifikk risiko knyttet til gjeldsinstrumenter med sikte på å identifisere s i og LGDMKT som 

omhandlet i nr. 1. 

b) Antallet og størrelsen på porteføljer som oppfyller kriteriet om et begrenset antall mindre porteføljer 

som omhandlet i nr. 4. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 384 

Standardisert metode 

1. En institusjon som ikke beregner kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko for sine 

motparter i henhold til artikkel 383, skal beregne et krav til ansvarlig kapital for kreditt -

verdijusteringsrisiko for hver motpart etter følgende formel, idet det tas hensyn til kredittverdijusterings-

sikring som er godtakbar i henhold til artikkel 386. 

𝐾 = 2.33 ∙ √ℎ ∙ √(∑0.5

𝑖

∙  𝑤𝑖 ∙  (𝑀𝑖 ∙  𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  −  𝑀

𝑖

ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒 ∙ 𝐵𝑖 ) −  ∑𝑊𝑖𝑛𝑑 ∙  𝑀𝑖𝑛𝑑 ∙  𝐵𝑖𝑛𝑑
𝑖𝑛𝑑

)2 + ∑0.75

𝑖

 ∙ 𝑤
𝑖
2  ∙  (𝑀𝑖 ∙ 𝐸𝐴𝐷𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  −  𝑀
𝑖

ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒 ∙𝐵𝐼  )2 

der 

h = den ettårige risikohorisonten (i enheter på ett år); h = 1, 

wi = vekten som gjelder for motpart «i». 

Motpart «i» skal tilordnes en av de seks vektene w i på grunnlag av en ekstern 

kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon, som angitt i 

tabell 1. For en motpart der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon ikke er tilgjengelig, gjelder følgende: 

a) En institusjon som benytter metoden i avdeling II kapittel 3, skal tilordne den interne 

kredittvurderingen av motparten til en av de eksterne kredittvurderingene. 

b) En institusjon som benytter metoden i avdeling II kapittel 2, skal tildele denne 

motparten wi = 1,0 %. Dersom en institusjon imidlertid anvender artikkel 128 for å 

risikovekte motpartsrisikoeksponeringer mot denne motparten, skal w i = 3,0 % 

tildeles. 

𝐸𝐴𝐷𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = den samlede verdien av motpartsrisikoen til motpart «i» (summert på tvers av dens 

motregningsgrupper), herunder virkningen av sikkerhetsstillelse i samsvar med metodene 

i avdeling II kapittel 6 avsnitt 3–6, som anvendes ved beregningen av kravene til 

ansvarlig kapital for motpartsrisiko for den berørte motparten. En institusjon som 

anvender en av metodene i avdeling II kapittel 6 avsnitt 3 og 4, kan som EADi
total 

anvende den fullt justerte eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 223 nr. 5. 

 For en institusjon som ikke benytter metoden i avdeling II kapittel 6 avsnitt 6, skal 

eksponeringen diskonteres ved anvendelse av følgende faktor: 

1 − 𝑒–0.05 ∙𝑀𝑖

0.05 ∙ 𝑀𝑖
 

Bi = det nominelle beløpet for kjøpte sikringer i form av kredittapsbytteavtaler med én 

forpliktelse (summert i tilfelle av flere enn én posisjon) som gjelder motpart «i», og som 

anvendes for å sikre kredittverdijusteringsrisiko. 

 Dette nominelle beløpet skal diskonteres med følgende faktor: 

1 − 𝑒–0.05 ∙𝑀𝑖
ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒

0.05 ∙ 𝑀𝑖
ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒
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Bind = det fulle nominelle beløpet for en eller flere 

indekserte kredittapsbytteavtaler som er kjøpt som 

beskyttelse og anvendes for å sikre kreditt-

verdijusteringsrisiko. 

 Det nominelle beløpet skal diskonteres med følgende 

faktor: 

1 − 𝑒–0.05 ∙𝑀𝑖𝑛𝑑

0.05 ∙𝑀𝑖𝑛𝑑
 

wind = vekten for indekssikringer. 

 En institusjon skal fastsette Wind ved å beregne et 

vektet gjennomsnitt av wi som får anvendelse på de 

enkelte delene av indeksen. 

M i = den effektive løpetiden for transaksjonene med 

motpart «i». 

 For en institusjon som benytter metoden i avdeling II 

kapittel 6 avsnitt 6, skal M i beregnes i samsvar med 

artikkel 162 nr. 2 bokstav g). For dette formål skal M i 

imidlertid ikke begrenses til fem år, men til den lengste 

gjenværende avtalefestede løpetiden i motregnings-

gruppen. 

For en institusjon som ikke benytter metoden i avdeling 

II kapittel 6 avsnitt 6, er M i den gjennomsnittlige 

nominelle vektede løpetiden som omhandlet i artikkel 

162 nr. 2 bokstav b). For dette formål skal M i 

imidlertid ikke begrenses til fem år, men til den lengste 

gjenværende avtalefestede løpetiden i 

motregningsgruppen. 

𝑀𝑖
ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒

 = løpetiden for sikringsinstrumentet med teoretisk Bi 

(mengdene 𝑀𝑖
ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒

Bi skal legges sammen dersom 

disse utgjøres av flere posisjoner), 

M ind = løpetiden for indekssikringen. 

 Dersom det gjelder mer enn én indekssikringsposisjon, 

er M ind den teoretiske vektede løpetiden. 

2. Dersom en motpart inngår i en indeks som en kredittaps-

bytteavtale som anvendes til sikring av motpartsrisiko, er basert 

på, kan institusjonen trekke det nominelle beløpet som gjelder 

denne motparten i samsvar med dens referanseenhetsvekt, fra 

det nominelle beløpet for indekserte kredittapsbytteavtaler, og 

behandle det som en sikring med én forpliktelse (Bi) for den 

enkelte motparten, med en løpetid basert på indeksens løpetid. 

Tabell 1 

Risikoklasse Vekt wi 

1 0,7 % 

2 0,8 % 

3 1,0 % 

4 2,0 % 

5 3,0 % 

6 10,0 % 

Artikkel 385 

Alternativ til anvendelse av kredittverdijusteringsmetoder 

for å beregne krav til ansvarlig kapital  

Som et alternativ til artikkel 384 kan institusjoner som benytter 

opprinnelig eksponering-metoden i henhold til artikkel 275, når 

det gjelder instrumenter omhandlet i artikkel 382, og med 

forbehold for forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet, anvende en multiplikasjonsfaktor på 10 på de 

beregnede risikovektede eksponeringsbeløpene for motparts-

risikoen knyttet til disse eksponeringene, i stedet for å beregne 

kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisikoen. 

Artikkel 386 

Godtakbare sikringer 

1. Sikring skal anses som godtakbar ved beregningen av 

krav til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko i 

henhold til artikkel 383 og 384 bare dersom den anvendes for å 

redusere kredittverdijusteringsrisikoen og forvaltes som sådan, 

og er ett av følgende: 

a) Kredittapsbytteavtaler med én forpliktelse eller andre 

tilsvarende sikringsinstrumenter som direkte gjelder 

motparten. 

b) Indekserte kredittapsbytteavtaler, forutsatt at basis mellom 

den enkelte motpartens risikotillegg og risikotillegget som 

gjelder indekserte kredittapsbytteavtaler til sikring, etter 

vedkommende myndighets mening gjenspeiles i tilstrekkelig 

grad i «value-at-risk» og «value-at-risk» i stressituasjoner. 

Kravet i bokstav b) om at basis mellom den enkelte motpartens 

risikotillegg og risikotillegget som gjelder indekserte 

kredittapsbytteavtaler til sikring, skal gjenspeiles i «value-at-

risk» og «value-at-risk» i stressituasjoner skal også gjelde i 

tilfeller der det anvendes en tilnærmet verdi for en motparts 

risikotillegg. 

For alle motparter som det anvendes en tilnærmet verdi for, skal 

en institusjon anvende rimelige basistidsserier fra en 

representativ gruppe av tilsvarende navn som det finnes et 

risikotillegg for. 

Dersom vedkommende myndighet mener at basis mellom den 

enkelte motpartens risikotillegg og risikotillegget som gjelder 

indekserte kredittapsbytteavtaler til sikring, ikke gjenspeiles i 

tilstrekkelig grad, skal en institusjon gjenspeile bare 50 % av 

det nominelle beløpet for indekssikringer i «value-at-risk» og 

«value-at-risk» i stressituasjoner. 

Oversikring av eksponeringene mot kredittapsbytteavtaler med 

én forpliktelse i samsvar med metoden i artikkel 383 er ikke 

tillatt. 

2. En institusjon skal ikke gjenspeile andre former for 

sikringer av motpartsrisiko i beregningen av krav til ansvarlig 

kapital for kredittverdijusteringsrisiko. Særlig kan verken 

transjeoppdelte kredittapsbytteavtaler, kredittapsbytteavtaler 

der kredittbeskyttelsen utløses etter n-te hendelse, eller 

kredittilknyttede gjeldsinstrumenter (CLN) godtas som sikring 

ved beregning av krav til ansvarlig kapital for kreditt -

verdijusteringsrisiko.  
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3. Godtakbar sikring som inngår i beregningen av krav til 

ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko, skal ikke inngå 

i beregningen av kravene til ansvarlig kapital for spesifikk 

risiko som omhandlet i avdeling IV og ikke behandles som 

annen kredittrisikoreduksjon enn for motpartsrisikoen i samme 

transaksjonsportefølje. 

FJERDE DEL 

STO RE EKSPO NERINGER 

Artikkel 387 

Formål 

Institusjonene skal overvåke og kontrollere sine store ekspo-

neringer i samsvar med denne del. 

Artikkel 388 

Unntak fra virkeområdet 

Denne del får ikke anvendelse på verdipapirforetak som 

oppfyller kriteriene i artikkel 95 nr. 1 eller artikkel 96 nr. 1. 

Denne del får ikke anvendelse på en gruppe på grunnlag av 

dens konsoliderte stilling dersom denne gruppen omfatter bare 

verdipapirforetak omhandlet i artikkel 95 nr. 1 eller artikkel 96 

nr. 1 og foretak som yter tilknyttede tjenester og ikke omfatter 

kredittinstitusjoner. 

Artikkel 389 

Definisjon 

I denne del menes med «eksponeringer» enhver eiendel og post 

utenfor balansen som omhandlet i tredje del avdeling II kapittel 

2, uten anvendelse av risikovekter eller risikograder. 

Artikkel 390 

Beregning av eksponeringsverdien 

1. Eksponeringer som oppstår som følge av postene 

omhandlet i vedlegg II, skal beregnes i samsvar med en av 

metodene i tredje del avdeling II kapittel 6. 

2. Institusjoner som har tillatelse til å benytte metoden med 

interne modeller i henhold til artikkel 283, kan anvende denne 

for å beregne eksponeringsverdien for gjenkjøpstransaksjoner, 

innlån og utlån av verdipapirer eller varer, marginlånstrans-

aksjoner og transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 

3. Institusjoner som beregner kravene til ansvarlig kapital for 

sin handelsporteføljevirksomhet i henhold til tredje del avdeling 

IV kapittel 2 artikkel 299 og tredje del avdeling V, og eventuelt 

i henhold til tredje del avdeling IV kapittel 5, skal beregne 

eksponeringer mot individuelle motparter som er knyttet til 

handelsporteføljen, ved å summere følgende poster: 

a) Den positive forskjellen mellom en institusjons lange og 

korte posisjoner i alle de finansielle instrumentene som er 

utstedt av vedkommende motpart, idet nettoposisjonen i 

hvert av de ulike instrumentene skal beregnes i samsvar med 

metodene i tredje del avdeling IV kapittel 2. 

b) Nettoeksponeringen i tilfelle av tegningsgaranti for et gjelds- 

eller egenkapitalinstrument. 

c) Eksponeringer som følge av transaksjoner, avtaler og 

kontrakter omhandlet i artikkel 299 og artikkel 378–380 

med vedkommende motpart, idet slike eksponeringer 

beregnes slik det er fastsatt i nevnte artikler, når det gjelder 

beregningen av eksponeringsverdier. 

Med hensyn til bokstav b) beregnes nettoeksponeringen ved å 

trekke fra de tegningsgarantiposisjonene som tredjeparter har 

tegnet seg for eller overtatt på grunnlag av en formell avtale, 

redusert med de faktorene som er angitt i artikkel 345. 

Med hensyn til bokstav b) skal institusjoner opprette systemer 

for å overvåke og kontrollere sine fulltegningseksponeringer 

mellom tidspunktet for den opprinnelige forpliktelsen og neste 

bankdag i lys av arten av risiko de påtar seg på de aktuelle 

markedene. 

Ved anvendelsen av bokstav c) skal tredje del avdeling II 

kapittel 3 ikke være omfattet av henvisningen i artikkel 299. 

4. De samlede eksponeringene mot individuelle motparter 

eller grupper av innbyrdes tilknyttede motparter skal beregnes 

ved at eksponeringene i og utenfor handelsporteføljen legges 

sammen. 

5. Eksponeringene mot grupper av innbyrdes tilknyttede 

motparter skal beregnes ved at eksponeringene mot de enkelte 

motpartene i en gruppe legges sammen. 

6. Eksponeringer skal ikke omfatte følgende: 

a) Eksponeringer som ved valutatransaksjoner er en del av det 

normale oppgjøret innenfor fristen på to virkedager etter 

betaling. 

b) Eksponeringer som ved transaksjoner knyttet til kjøp og salg 

av verdipapirer er en del av det normale oppgjøret innenfor 

fristen på fem virkedager etter betalingsdatoen eller etter 

datoen for overlevering av verdipapirene, alt etter hva som 

inntreffer først. 

c) Ved yting av tjenester som gjelder pengeoverføring, 

herunder yting av betalingstjenester, clearing og oppgjør i 

enhver valuta og korrespondentbanktjenester eller ved 

clearing, oppgjør og deponering av finansielle instrumenter, 

til motparter: forsinket mottak av finansiering og andre 

eksponeringer som oppstår som følge av motpartsvirk-

somheten, og som ikke varer lenger enn til følgende 

bankdag. 

d) Ved yting av tjenester som gjelder pengeoverføring, 

herunder yting av betalingstjenester, clearing og oppgjør i 

enhver valuta og korrespondentbanktjenester: intradag-

eksponeringer mot institusjoner som yter disse tjenestene. 

e) Eksponeringer som trekkes fra ansvarlig kapital i samsvar 

med artikkel 36, 56 og 66.  
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7. For å fastsette den samlede eksponeringen mot en motpart 

eller en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter når det 

gjelder motparter som institusjonen har eksponeringer mot 

gjennom transaksjoner omhandlet i artikkel 112 bokstav m) og 

o), eller gjennom andre transaksjoner, skal en institusjon når det 

gjelder en eksponering med underliggende eiendeler, vurdere 

de underliggende eksponeringene idet det tas hensyn til den 

økonomiske substansen i transaksjonsstrukturen og de risikoene 

som er knyttet til selve transaksjonsstrukturen, for å fastslå om 

den utgjør en ytterligere eksponering. 

8. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi følgende: 

a) Vilkårene og metodene som anvendes for å fastsette den 

samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder ekspo-

neringstyper omhandlet i nr. 7. 

b) Vilkårene for at transaksjonsstrukturen omhandlet i nr. 7 

ikke utgjør en ytterligere eksponering. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 391 

Definisjon av institusjon i forbindelse med store 

eksponeringer 

Ved beregning av verdien av eksponeringer i samsvar med 

denne del menes med «institusjon» også ethvert offentlig eller 

privat foretak, herunder slike foretaks filialer som, dersom de 

var etablert i Unionen, ville oppfylle definisjonen av en 

«institusjon» og har fått tillatelse i en tredjestat som anvender 

tilsyns- og reguleringskrav som minst tilsvarer kravene som 

anvendes i Unionen. 

Artikkel 392 

Definisjon av en stor eksponering 

En institusjons eksponering mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter skal anses som en stor 

eksponering når verdien utgjør 10 % eller mer av institusjonens 

tellende kapital. 

Artikkel 393 

Evne til å identifisere og forvalte store eksponeringer 

En institusjon skal ha gode administrasjons- og regnskaps-

prosedyrer og tilstrekkelig internkontroll til å identifisere, 

forvalte, overvåke, rapportere og registrere alle store ekspo-

neringer og senere endringer av dem i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 394 

Rapporteringskrav 

1. En institusjon skal rapportere følgende opplysninger om 

alle store eksponeringer til vedkommende myndigheter, 

herunder store eksponeringer som ikke er omfattet av artikkel 

395 nr. 1: 

a) Identifisering av den motparten eller gruppen av innbyrdes 

tilknyttede motparter som en institusjon har en stor 

eksponering mot. 

b) Eksponeringsverdien, eventuelt før det tas hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjon. 

c) Typen av finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse, 

der en slik anvendes. 

d) Eksponeringsverdien etter at det er tatt hensyn til virkningen 

av kredittrisikoreduksjonen beregnet i henhold til artikkel 

395 nr. 1. 

Dersom en institusjon er omfattet av tredje del avdeling II 

kapittel 3, skal dens 20 største eksponeringer på konsolidert 

grunnlag, unntatt eksponeringer som ikke er omfattet av 

artikkel 395 nr. 1, meldes til vedkommende myndigheter. 

2. I tillegg til rapporteringen omhandlet i nr. 1 skal en 

institusjon framlegge rapport for vedkommende myndighet om 

følgende i forbindelse med sine ti største eksponeringer på 

konsolidert grunnlag mot institusjoner samt sine ti største 

eksponeringer på konsolidert grunnlag mot ikke-regulerte 

foretak i finanssektoren, herunder store eksponeringer som ikke 

er omfattet av artikkel 395 nr. 1: 

a) Identifisering av den motparten eller gruppen av innbyrdes 

tilknyttede motparter som en institusjon har en stor 

eksponering mot. 

b) Eksponeringsverdien, eventuelt før det tas hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjon. 

c) Typen av finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse, 

der en slik anvendes. 

d) Eksponeringsverdien etter at det er tatt hensyn til virkningen 

av kredittrisikoreduksjon beregnet i henhold til artikkel 395 

nr. 1. 

e) Den forventede avviklingen av eksponeringen uttrykt som 

det beløpet som forfaller innenfor månedlige forfallsperioder 

opptil ett år, kvartalsvise forfallsperioder opptil tre år, og 

deretter årlig. 

3. Rapportering skal foretas minst to ganger per år.  
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4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi følgende: 

a) De ensartede formatene for rapporteringen omhandlet i nr. 3, 

som skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten 

av institusjonenes virksomhet, samt veiledning i anven-

delsen av disse formatene. 

b) Hyppigheten av og datoene for rapporteringen omhandlet i 

nr. 3. 

c) IT-løsningene som skal anvendes i forbindelse med 

rapporteringen omhandlet i nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 395 

Øvre grenser for store eksponeringer 

1. En institusjon skal ikke, etter at det er tatt hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjon i samsvar med artikkel 

399–403, påta seg en eksponering mot en motpart eller en 

gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter dersom verdien 

overstiger 25 % av dens tellende kapital. Dersom motparten er 

en institusjon, eller dersom gruppen av innbyrdes tilknyttede 

motparter omfatter en eller flere institusjoner, skal denne 

verdien ikke overstige den høyeste verdien av 25 % av 

institusjonens tellende kapital eller 150 millioner euro, forutsatt 

at summen av eksponeringsverdien, etter at det er tatt hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjonen i samsvar med artikkel 

399–403, overfor alle innbyrdes tilknyttede motparter som ikke 

er institusjoner, ikke overstiger 25 % av institusjonens tellende 

kapital. 

Dersom beløpet på 150 millioner euro er høyere enn 25 % av 

institusjonens tellende kapital, skal eksponeringsverdien, etter 

at det er tatt hensyn til virkningen av kredittrisikoreduksjonen i 

samsvar med artikkel 399–403, ikke overstige en rimelig grense 

i forhold til institusjonens tellende kapital. Denne grensen skal 

fastsettes av institusjonen i samsvar med retningslinjene og 

framgangsmåtene omhandlet i artikkel 81 i direktiv 2013/36/EU 

for å håndtere og kontrollere konsentrasjonsrisiko. Grensen skal 

ikke overstige 100 % av institusjonens tellende kapital. 

Vedkommende myndigheter kan fastsette en lavere grense enn 

150 millioner euro og skal i så fall underrette EBA og 

Kommisjonen om dette. 

2. I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, og idet det tas hensyn til virkningene av 

kredittrisikoreduksjonen i henhold til artikkel 399–403 samt 

resultatene av utviklingen innenfor skyggebanksektoren og 

store eksponeringer på unionsplan og på internasjonalt plan, 

skal EBA innen 31. desember 2014 utstede retningslinjer som 

fastsetter egnede samlede grenser for slike eksponeringer eller 

strengere individuelle grenser for eksponeringer mot 

skyggebankenheter som utøver bankvirksomhet utenfor 

regulerte rammer. 

EBA skal ved utarbeidingen av disse retningslinjene vurdere 

om innføring av ytterligere grenser vil ha en vesentlig negativ 

innvirkning på risikoprofilen til institusjoner som er etablert i 

Unionen, på ytingen av kreditt til realøkonomien eller på 

finansmarkedenes stabilitet og ordnede virkemåte. 

Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen vurdere hensikts-

messigheten ved og virkningen av å fastsette grenser for 

eksponeringer mot skyggebankenheter som utøver bank-

virksomhet utenfor regulerte rammer, idet det tas hensyn til den 

europeiske og internasjonale utviklingen når det gjelder 

skyggebankvirksomhet og store eksponeringer samt kreditt -

risikoreduksjon i samsvar med artikkel 399–403. Kommisjonen 

skal framlegge rapporten for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk for grenser for 

eksponeringer mot skyggebankenheter som utøver bank-

virksomhet utenfor regulerte rammer. 

3. Med forbehold for artikkel 396 skal en institusjon til 

enhver tid overholde den relevante grensen fastsatt i nr. 1. 

4. Eiendeler som utgjør fordringer på og andre ekspo-

neringer mot anerkjente verdipapirforetak i tredjestater, kan 

behandles som fastsatt i nr. 1. 

5. Grensene fastsatt i denne artikkel kan overskrides for 

eksponeringer i institusjonens handelsportefølje dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksponeringer utenfor handelsporteføljen mot ved-

kommende motpart eller gruppe av innbyrdes tilknyttede 

motparter overstiger ikke grensen fastsatt i nr. 1, som blir 

beregnet med henvisning til tellende kapital, slik at 

overskridelsen i sin helhet skyldes handelsporteføljen. 

b) Institusjonen oppfyller et tilleggskrav til ansvarlig kapital 

for overskridelsen av grensen fastsatt i nr. 1, som beregnes i 

samsvar med artikkel 397 og 398. 

c) Når det har gått høyst ti dager siden overskridelsen, skal 

handelsporteføljeeksponeringen mot vedkommende motpart 

eller gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter ikke 

overstige 500 % av institusjonens tellende kapital.  
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d) Overskridelser som har vart i mer enn ti dager, overstiger 

ikke samlet 600 % av institusjonens tellende kapital. 

I hvert tilfelle der grensen er overskredet, skal institusjonen 

umiddelbart rapportere overskridelsens omfang og navnet på 

den aktuelle motparten og, der det er relevant, navnet på 

gruppen av innbyrdes tilknyttede motparter. 

6. Ved anvendelsen av dette nummer menes med «struk-

turtiltak» tiltak som vedtas av en medlemsstat og gjennomføres 

av berørte vedkommende myndigheter i den berørte medlems-

staten, før ikrafttredelsen av en rettsakt som uttrykkelig 

harmoniserer slike tiltak, og som krever at kredittinstitusjoner 

som har tillatelse i den berørte medlemsstaten, reduserer sine 

eksponeringer mot ulike juridiske enheter som er avhengige av 

deres virksomhet, uansett hvor virksomheten utøves, med sikte 

på å beskytte innskytere og opprettholde finansiell stabilitet. 

Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 400 nr. 1 

bokstav f) kan vedkommende myndigheter, når medlemsstater 

vedtar nasjonal lovgivning som krever at det vedtas struk-

turtiltak innenfor en bankgruppe, kreve at institusjoner i 

bankgruppen som har innskudd som er omfattet av en 

innskuddsgarantiordning i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgaranti-

ordninger(1) eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en 

tredjestat, skal anvende en grense for store eksponeringer på 

under 25 %, men minst 15 %, mellom 28. juni 2013 og  

30. juni 2015, og 10 % fra 1. juli 2015, på delkonsolidert 

grunnlag i samsvar med artikkel 11 nr. 5 for gruppeinterne 

eksponeringer, dersom disse eksponeringene består av ekspo-

neringer mot et foretak som ikke tilhører samme undergruppe 

når det gjelder strukturtiltakene. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal følgende vilkår være 

oppfylt. 

a) Alle enheter som tilhører samme undergruppe når det 

gjelder strukturtiltakene, anses som én motpart eller gruppe 

av innbyrdes tilknyttede motparter. 

b) Vedkommende myndigheter anvender en ensartet grense for 

eksponeringer omhandlet i første ledd. 

Denne framgangsmåten skal ikke berøre effektivt tilsyn på 

konsolidert grunnlag og skal ikke få uforholdsmessige negative 

virkninger for finanssystemet eller deler av det i andre 

medlemsstater eller i Unionen som helhet, eller utgjøre eller 

skape en hindring for det indre markeds virkemåte. 

  

(1) EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5. 

7. Før vedkommende myndigheter vedtar spesifikke struk-

turtiltak som omhandlet i nr. 6 for store eksponeringer, skal de 

minst to måneder før offentliggjøring av beslutningen om å 

vedta strukturtiltak, underrette Rådet, Kommisjonen, de berørte 

vedkommende myndigheter og EBA og framlegge relevant 

kvantitativ eller kvalitativ dokumentasjon om alle følgende 

punkter: 

a) Omfanget av virksomheten som er omfattet av struktur-

tiltakene. 

b) Årsakene til at slike utkast til tiltak anses som hensikts-

messige, effektive og forholdsmessige når det gjelder å 

beskytte innskytere. 

c) En vurdering av tiltakenes sannsynlige positive eller 

negative virkning på det indre marked på grunnlag av 

opplysninger som er tilgjengelige for medlemsstaten. 

8. Myndigheten til å vedta en gjennomføringsrettsakt for 

godkjenning eller avvisning av foreslåtte nasjonale tiltak 

omhandlet i nr. 7 gis Kommisjonen, som skal treffe beslutning i 

samsvar med framgangsmåten i artikkel 464 nr. 2. 

Innen én måned etter at den har mottatt underretningen 

omhandlet i nr. 7, skal EBA avgi uttalelse til Rådet, 

Kommisjonen og den berørte medlemsstaten om punktene 

omhandlet i nevnte nummer. De berørte vedkommende 

myndigheter kan også avgi uttalelse til Rådet, Kommisjonen og 

den berørte medlemsstaten om punktene omhandlet i nevnte 

nummer. 

Idet det tas størst mulig hensyn til uttalelsene omhandlet i annet 

ledd skal Kommisjonen, dersom det er solid og sterk 

dokumentasjon for at tiltakene vil få negative virkninger på det 

indre marked som veier tyngre enn fordelene for den finansielle 

stabiliteten, innen to måneder etter at den har mottatt 

underretningen, avvise de foreslåtte nasjonale tiltakene. Ellers 

skal Kommisjonen godkjenne de foreslåtte nasjonale tiltakene 

for en innledende periode på to år, og tiltakene kan endres 

dersom det er hensiktsmessig. 

Kommisjonen skal avslå de foreslåtte nasjonale tiltakene bare 

dersom den mener at de foreslåtte nasjonale tiltakene får 

uforholdsmessige negative virkninger for finanssystemet eller 

deler av det i andre medlemsstater eller i Unionen som helhet, 

og derfor utgjør eller skaper en hindring for det indre markeds 

virkemåte eller for fri bevegelighet for kapital i samsvar med 

bestemmelsene i TEUV. 

Kommisjonen skal i sin vurdering ta hensyn til uttalelsen fra 

EBA og dokumentasjonen som er framlagt i samsvar med nr. 7.  
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Før tiltakene utløper, kan vedkommende myndigheter foreslå 

nye tiltak for å forlenge anvendelsesperioden med en ytterligere 

periode på to år av gangen. I så fall skal de underrette 

Kommisjonen, Rådet, de berørte vedkommende myndigheter 

og EBA. Godkjenning av de nye tiltakene skal være omfattet av 

framgangsmåten i denne artikkel. Denne artikkel berører ikke 

artikkel 458. 

Artikkel 396 

Overholdelse av krav for store eksponeringer 

1. Dersom en eksponering unntaksvis overstiger grensen 

fastsatt i artikkel 395 nr. 1, skal institusjonen umiddelbart 

melde verdien av eksponeringen til vedkommende 

myndigheter, som dersom omstendighetene gjør det berettiget, 

kan gi institusjonen en begrenset frist til å tilpasse seg disse 

grensene. 

Dersom beløpet på 150 millioner euro som er omhandlet i 

artikkel 395 nr. 1, får anvendelse, kan vedkommende 

myndigheter i enkelttilfeller tillate at grensen på 100 % av 

institusjonens tellende kapital overskrides. 

2. Dersom en institusjons forpliktelser, på individuelt eller 

delkonsolidert grunnlag, i henhold til denne del omfattes av 

unntak i henhold til artikkel 7 nr. 1, eller dersom bestemmel-

sene i artikkel 9 anvendes på morinstitusjoner i en medlemsstat, 

skal det treffes tiltak for å sikre en tilfredsstillende fordeling av 

risiko innenfor gruppen. 

Artikkel 397 

Beregning av tilleggskrav til ansvarlig kapital for store 

eksponeringer i handelsporteføljen 

1. Overskridelsen omhandlet i artikkel 395 nr. 5 bokstav b) 

skal beregnes ved å velge ut de bestanddelene av den samlede 

eksponeringen som følger av handelsporteføljen overfor 

vedkommende motpart eller gruppe av innbyrdes tilknyttede 

motparter som har de høyeste kravene for spesifikk risiko i 

tredje del avdeling IV kapittel 2 og/eller kravene i artikkel 299 

og tredje del avdeling V, og som til sammen tilsvarer beløpet 

for overskridelsen omhandlet i artikkel 395 nr. 5 bokstav a). 

2. Dersom overskridelsen ikke har vart i mer enn ti dager, 

skal det ytterligere kapitalkravet være 200 % av kravene nevnt i 

nr. 1 på de nevnte bestanddelene. 

3. Ti dager etter overskridelsen skal de bestanddelene som er 

utvalgt i samsvar med nr. 1, innsettes på den relevante linjen i 

kolonne 1 i tabell 1 i stigende rekkefølge når det gjelder krav 

knyttet til spesifikk risiko i tredje del avdeling IV kapittel 2 

og/eller krav i artikkel 299 og tredje del avdeling V. 

Tilleggskravet til ansvarlig kapital skal tilsvare summen av 

kravene knyttet til spesifikk risiko i tredje del avdeling IV 

kapittel 2 og/eller kravene i artikkel 299 og tredje del avdeling 

V for disse bestanddelene, multiplisert med den tilsvarende 

faktoren i kolonne 2 i tabell 1. 

Tabell 1 

Kolonne 1: Overskridelse av grensene 

(på grunnlag av en prosentdel av den tellende 

kapitalen) 

Kolonne 2: Faktorer 

Opptil 40 % 200 % 

Fra 40 % til 60 % 300 % 

Fra 60 % til 80 % 400 % 

Fra 80 % til 100 % 500 % 

Fra 100 % til 250 % 600 % 

Over 250 % 900 % 

Artikkel 398 

Framgangsmåter for å hindre institusjoner i å omgå 

tilleggskravet til ansvarlig kapital 

Institusjonene skal ikke med hensikt omgå de tilleggskravene til 

ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 397 som de ellers skal 

oppfylle i forbindelse med eksponeringer som overstiger 

grensen fastsatt i artikkel 395 nr. 1, når overskridelsene har vart 

i mer enn ti dager, ved midlertidig å overføre de aktuelle 

eksponeringene til et annet selskap, enten innenfor eller utenfor 

samme gruppe, og/eller ved å foreta kunstige transaksjoner for 

å oppheve eksponeringen i tidagersperioden og skape en ny 

eksponering. 

Institusjonene skal ha systemer som sikrer at alle overføringer 

som har den virkningen som er nevnt i første ledd, umiddelbart 

blir rapportert til vedkommende myndigheter. 

Artikkel 399 

Godtakbare kredittrisikoreduksjonsteknikker 

1. Ved anvendelsen av artikkel 400–403 menes med 

«garanti» også kredittderivater som er anerkjent i henhold til 

tredje del avdeling II kapittel 4, bortsett fra kredittilknyttede 

gjeldsinstrumenter (CLN). 

2. Dersom anerkjennelse av finansiert eller ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse tillates i henhold til artikkel 400–403, skal 

dette skje under forutsetning av at godkjenningskravene og 

andre krav som er fastsatt i tredje del avdeling II kapittel 4, 

overholdes, med forbehold for nr. 3 i denne artikkel.  
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3. Dersom en institusjon anvender artikkel 401 nr. 2, skal 

anerkjennelse av finansiert kredittbeskyttelse være omfattet av 

de relevante kravene i tredje del avdeling II kapittel 3. Ved 

anvendelse av denne del skal en institusjon ikke ta hensyn til 

sikkerheten som er omhandlet i artikkel 199 nr. 5–7, med 

mindre det er tillatt i henhold til artikkel 402. 

4. Institusjonene skal så langt det er mulig analysere sine 

eksponeringer mot utstedere av sikkerhet, ytere av ikke-

finansiert kredittbeskyttelse og underliggende eiendeler i 

henhold til artikkel 390 nr. 7, for å avdekke eventuelle 

konsentrasjoner og, dersom det er hensiktsmessig, treffe tiltak 

og rapportere eventuelle viktige resultater av analysen til 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 400 

Unntak 

1. Følgende eksponeringer skal unntas fra anvendelsen av 

artikkel 395 nr. 1: 

a) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralmyndigheter, 

sentralbanker eller offentlige foretak, som usikret ville blitt 

gitt en risikovekt på 0 % i henhold til tredje del avdeling II 

kapittel 2. 

b) Eiendeler som utgjør fordringer på internasjonale organi-

sasjoner eller multilaterale utviklingsbanker, som usikret 

ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 2. 

c) Eiendeler som utgjør fordringer med uttrykkelige garantier 

fra sentralmyndigheter, sentralbanker, internasjonale organi-

sasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller offentlige 

foretak, der usikrede fordringer på enheten som gir 

garantien, ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i henhold til 

tredje del avdeling II kapittel 2. 

d) Andre eksponeringer mot sentralmyndigheter, sentralbanker, 

internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker 

eller offentlige foretak, eller eksponeringer garantert av 

disse, der usikrede fordringer på den enheten som ekspo-

neringen gjelder, eller som har gitt garantien, ville blitt gitt 

en risikovekt på 0 % i henhold tredje del avdeling II  

kapittel 2. 

e) Eiendeler som utgjør fordringer på medlemsstatenes 

regionale eller lokale myndigheter, der disse fordringene 

ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 2, og andre eksponeringer mot eller 

garantert av regionale eller lokale myndigheter, der 

fordringer på disse ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2. 

f) Eksponeringer mot motparter omhandlet i artikkel 113 nr. 6 

eller 7 dersom de ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2. Eksponeringer 

som ikke oppfyller disse kriteriene, skal, uavhengig av om 

de er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 395 nr. 1, 

behandles som eksponeringer mot en tredjepart. 

g) Eiendeler og andre eksponeringer som det er stilt sikkerhet 

for i form av kontantinnskudd hos den utlånende insti-

tusjonen, eller hos en institusjon som er den utlånende 

institusjonens morforetak eller datterforetak. 

h) Eiendeler og andre eksponeringer som det er stilt sikkerhet 

for i form av innskuddsbevis utstedt av den utlånende 

institusjonen, eller av en institusjon som er den utlånende 

institusjonens morforetak eller datterforetak, og som er 

oppbevart hos hvilken som helst av disse. 

i) Eksponeringer som følger av uutnyttede kredittfasiliteter 

som klassifiseres som lavrisikoposter utenfor balansen i 

vedlegg I, forutsatt at det med vedkommende motpart eller 

gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter er inngått en 

avtale som innebærer at fasiliteten kan trekkes bare dersom 

det er godtgjort at det ikke vil medføre noen overskridelse 

av grensen som skal anvendes i henhold til artikkel 395  

nr. 1. 

j) Handelseksponeringer mot sentrale motparter og bidrag til 

misligholdsfond for sentrale motparter. 

k) Eksponeringer i forbindelse med innskuddsgarantiordninger 

i henhold til direktiv 94/19/EF som følge av finansieringen 

av disse ordningene, dersom institusjonene som er 

medlemmer av en ordning, har en rettslig forpliktelse eller 

avtaleforpliktelse til å finansiere ordningen. 

Kontanter mottatt i henhold til et kredittilknyttet gjelds-

instrument utstedt av institusjonen samt en motparts lån til og 

innskudd i institusjonen som er underlagt en avtale om 

motregning i balansen som er godkjent i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 4, skal anses som omfattet av bokstav g). 

2. Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis unnta 

følgende eksponeringer: 

a) Obligasjoner med fortrinnsrett som definert i artikkel 129 nr. 

1, 3 og 6. 

b) Eiendeler som utgjør fordringer på medlemsstatenes 

regionale eller lokale myndigheter, der disse fordringene 

ville blitt gitt en risikovekt på 20 % i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 2, og andre eksponeringer mot eller 

garantert av regionale eller lokale myndigheter, der 

fordringer på disse ville blitt gitt en risikovekt på 20 % i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2.  
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c) Eksponeringer, herunder deltakerinteresser eller andre typer 

eierandeler, som en institusjon har mot sitt morforetak, 

morforetakets øvrige datterforetak eller sine egne 

datterforetak, forutsatt at disse foretakene omfattes av det 

tilsynet på konsolidert grunnlag som institusjonen selv er 

omfattet av i samsvar med denne forordning, direktiv 

2002/87/EF eller tilsvarende gjeldende regler i en tredjestat; 

uavhengig av om de er unntatt fra artikkel 395 nr. 1, skal 

eksponeringer som ikke oppfyller disse kriteriene, behandles 

som eksponeringer mot en tredjepart. 

d) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer, 

herunder deltakerinteresser og andre typer eierandeler, mot 

regionale eller sentrale kredittinstitusjoner som kreditt -

institusjonen er knyttet til gjennom et nettverk i henhold til 

lovbestemmelser, og som ifølge disse bestemmelsene har 

ansvar for kontantoppgjørsvirksomheten i nettverket. 

e) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot kredittinstitusjoner, som er inngått av kreditt -

institusjoner, der den ene utøver virksomhet på et ikke-

konkurranseutsatt grunnlag og yter eller garanterer lån i 

henhold til regelverksprogrammer eller i henhold til sine 

vedtekter for å fremme bestemte økonomiske sektorer under 

en form for kontroll fra myndighetenes side og med 

restriksjoner på bruken av lånene, forutsatt at de respektive 

eksponeringene oppstår i forbindelse med slike lån som 

overføres til de begunstigede gjennom kredittinstitusjoner, 

eller i forbindelse med garantiene for disse lånene. 

f) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot institusjoner, forutsatt at disse eksponeringene ikke 

utgjør slike institusjoners ansvarlige kapital, ikke varer 

lenger enn til følgende bankdag og ikke er uttrykt i en større 

handelsvaluta. 

g) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralbanker i form av 

fastsatte minstereserver i disse sentralbankene, og som er 

uttrykt i deres nasjonale valutaer. 

h) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralmyndigheter i 

form av lovfestede likviditetskrav, som plasseres i 

statsobligasjoner, og som er uttrykt og finansiert i deres 

nasjonale valutaer, forutsatt at disse sentralmyndighetenes 

kredittvurdering, som er foretatt av en utpekt ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon, anses å tilsvare lav til moderat 

risiko av vedkommende myndigheter. 

i) 50 % av remburser med medium risiko/lav risiko utenfor 

balansen og uutnyttede kredittfasiliteter med medium 

risiko/lav risiko utenfor balansen i henhold til vedlegg I, og, 

etter godkjenning fra vedkommende myndigheter, 80 % av 

garantier som ikke er lånegarantier, som er basert på lov 

eller forskrift, og som gjensidige garantifond som har status 

som kredittinstitusjoner, tilbyr sine medlemmer. 

j) Lovpålagte garantier som anvendes når et pantelån finansiert 

gjennom utstedelse av pantobligasjoner, utbetales til 

låntakeren før den endelige registreringen av pantet i 

matrikkelen, forutsatt at garantien ikke anvendes til å 

begrense risikoen i forbindelse med beregningen av de 

risikovektede eksponeringsbeløpene. 

k) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot anerkjente børser. 

3. Vedkommende myndigheter kan anvende unntaket 

omhandlet i nr. 2 bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksponeringens særlige art, motparten eller forbindelsen 

mellom institusjonen og motparten fjerner eller reduserer 

risikoen ved eksponeringen. 

b) En gjenværende konsentrasjonsrisiko kan håndteres med 

midler som er like effektive som bestemmelsene, fram-

gangsmåtene og ordningene fastsatt i artikkel 81 i direktiv 

2013/36/EU. 

Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om hvorvidt 

de har til hensikt å anvende noen av unntakene omhandlet i  

nr. 2 i samsvar med bokstav a) og b) i dette nummer, og skal 

rådføre seg med EBA om dette valget. 

Artikkel 401 

Beregning av virkningen av 

kredittrisikoreduksjonsteknikker 

1. For beregningen av verdien av eksponeringer i henhold til 

artikkel 395 nr. 1 kan en institusjon anvende den fullt justerte 

eksponeringsverdien som beregnet i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 4, idet det tas hensyn til kredittrisiko-

reduksjonen, volatilitetsjusteringer og eventuelt avvikende 

løpetid (E*). 

2. En institusjon som har tillatelse til å anvende egne LGD-

estimater og konverteringsfaktorer for en eksponeringskategori 

i henhold til tredje del avdeling II kapittel 3, kan med 

vedkommende myndigheters tillatelse ta hensyn til virkningene 

av finansiell sikkerhet ved beregning av verdien av 

eksponeringer i henhold til artikkel 395 nr. 1. 

Vedkommende myndigheter skal gi tillatelsen omhandlet i 

foregående ledd bare dersom institusjonen kan estimere 

virkningene av den finansielle sikkerheten på sine ekspo-

neringer atskilt fra andre aspekter som er relevante for LGD-

verdien.  
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Institusjonens estimater skal være tilstrekkelig egnet til å 

redusere eksponeringsverdien med sikte på overholdelse av 

bestemmelsene i artikkel 395. 

Dersom en institusjon har tillatelse til å benytte egne estimater 

for virkningene av å stille finansielle sikkerheter, skal den gjøre 

dette på en måte som er forenlig med den metoden som 

anvendes ved beregningen av kravene til ansvarlig kapital i 

samsvar med denne forordning. 

Institusjoner som har tillatelse til å benytte egne LGD-estimater 

og konverteringsfaktorer for en eksponeringskategori i henhold 

til tredje del avdeling II kapittel 3, og som ikke beregner 

verdien av sine eksponeringer med metoden nevnt i første ledd i 

dette nummer, kan anvende den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter eller metoden i artikkel 403 nr. 1 bokstav 

b) for beregning av verdien av eksponeringer. 

3. En institusjon som benytter den avanserte metoden for 

finansielle sikkerheter eller har tillatelse til å benytte metoden 

beskrevet i nr. 2 i denne artikkel ved beregning av verdien av 

eksponeringer i henhold til artikkel 395 nr. 1, skal utføre 

periodisk stresstesting i forbindelse med sine kredittrisiko-

konsentrasjoner, herunder når det gjelder den realiserbare 

verdien av eventuell mottatt sikkerhet. 

De periodiske stresstestene omhandlet i første ledd skal 

avdekke risiko som forårsakes av potensielle endringer i 

markedsforhold som vil kunne ha en negativ innvirkning på 

institusjonens kapitaldekning og på risiko som oppstår ved 

realisering av sikkerhet i stressituasjoner. 

De stresstestene som gjennomføres, skal være tilstrekkelige og 

hensiktsmessige for vurderingen av slike risikoer. 

Dersom den periodiske stresstestingen viser en lavere 

realiserbar verdi av mottatt sikkerhet enn den som ville vært 

tillatt ved anvendelse av den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter eller metoden i nr. 2, alt etter hva som er relevant, 

skal verdien av den sikkerheten som tillates ved beregning av 

verdien av eksponeringer med hensyn til artikkel 395 nr. 1, 

reduseres tilsvarende. 

Institusjoner omhandlet i første ledd skal ta med følgende i sine 

strategier for å håndtere konsentrasjonsrisiko: 

a) Retningslinjer og framgangsmåter for å håndtere risiko som 

følge av avvikende løpetid mellom eksponeringer og 

eventuell kredittbeskyttelse for disse eksponeringene. 

b) Retningslinjer og framgangsmåter for tilfeller der en 

stresstest viser en lavere realiserbar verdi for sikkerhet enn 

den som det er tatt hensyn til ved anvendelsen av den 

avanserte metoden for finansielle sikkerheter eller metoden i 

nr. 2. 

c) Retningslinjer og framgangsmåter knyttet til konsentra-

sjonsrisiko som følge av anvendelsen av kredittrisiko-

reduksjonsteknikker, og særlig store indirekte kredittekspo-

neringer, for eksempel med en enkelt utsteder av 

verdipapirer som er mottatt som sikkerhet. 

Artikkel 402 

Eksponeringer som følge av pantelån 

1. Ved beregningen av eksponeringsverdier i henhold til 

artikkel 395 kan en institusjon redusere verdien av en 

eksponering eller deler av en eksponering med full sikkerhet i 

fast eiendom, i samsvar med artikkel 125 nr. 1, med den 

pantsatte delen av markeds- eller pantelånsverdien for den 

aktuelle faste eiendommen, men ikke med mer enn 50 % av 

markedsverdien eller 60 % av pantelånsverdien i de 

medlemsstatene som ved lov eller forskrift har fastsatt strenge 

kriterier for vurderingen av pantelånsverdien, dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Medlemsstatens vedkommende myndigheter har fastsatt en 

risikovekt på høyst 35 % for eksponeringer eller deler av 

eksponeringer med sikkerhet i boligeiendom i samsvar med 

artikkel 124 nr. 2. 

b) Eksponeringen eller deler av eksponeringen er fullt ut sikret 

med 

i) pant i boligeiendom eller 

ii) en boligeiendom i en leasingtransaksjon der utleier 

beholder full eiendomsrett til boligeiendommen og 

leasingtakeren ennå ikke har anvendt sin kjøpsopsjon. 

c) Kravene i artikkel 208 og artikkel 229 nr. 1 er oppfylt. 

2. Ved beregningen av eksponeringsverdier i henhold til 

artikkel 395 kan en institusjon redusere verdien av en 

eksponering eller deler av en eksponering med full sikkerhet i 

fast eiendom, i samsvar med artikkel 126 nr. 1, med den 

pantsatte delen av markeds- eller pantelånsverdien for den 

aktuelle faste eiendommen, men ikke med mer enn 50 % av 

markedsverdien eller 60 % av pantelånsverdien i de 

medlemsstatene som ved lov eller forskrift har fastsatt strenge 

kriterier for vurderingen av pantelånsverdien, dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Medlemsstatens vedkommende myndigheter har fastsatt en 

risikovekt på høyst 50 % for eksponeringer eller deler av 

eksponeringer med sikkerhet i næringseiendom i samsvar 

med artikkel 124 nr. 2. 

b) Eksponeringen er fullt ut sikret med 

i) pant i kontorer eller andre forretningslokaler eller 

ii) kontorer eller andre forretningslokaler, og eksponeringen 

gjelder eiendomsleasingtransaksjoner.  
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c) Kravene i artikkel 126 nr. 2 bokstav a), artikkel 208 og 

artikkel 229 nr. 1 er oppfylt. 

d) Næringseiendommen er fullt oppført. 

3. En institusjon kan behandle en eksponering mot en 

motpart som følge av en omvendt gjenkjøpsavtale der 

institusjonen av motparten har kjøpt panterettigheter som er 

uavhengige av den sikrede gjelden, i tredjeparters faste 

eiendom, som en rekke enkelteksponeringer mot hver 

tredjepart, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Motparten er en institusjon. 

b) Eksponeringen er fullt ut sikret med de panterettighetene i 

disse tredjepartenes faste eiendom som institusjonen har 

kjøpt, og institusjonen er i stand til å utøve disse 

panterettighetene. 

c) Institusjonen har sikret at kravene i artikkel 208 og artikkel 

229 nr. 1 er oppfylt. 

d) Institusjonen blir berettiget til de fordringene som motparten 

har på tredjepartene i tilfelle av motpartens mislighold, 

insolvens eller avvikling. 

e) Institusjonen rapporterer det samlede beløpet for ekspo-

neringene mot hver av de andre institusjonene som 

behandles i henhold til dette nummer, til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 394. 

For dette formål skal institusjonen forutsette at den mot hver 

berørte tredjepart har en eksponering som tilsvarer størrelsen på 

den fordringen som motparten har på tredjeparten, i stedet for 

det tilsvarende beløpet for eksponeringen mot motparten. Den 

eventuelt gjenværende delen av eksponeringen mot motparten 

skal fortsatt behandles som en eksponering mot motparten. 

Artikkel 403 

Substitusjonsmetoden 

1. Når en eksponering mot en motpart garanteres av en 

tredjepart eller gjennom sikkerhet utstedt av en tredjepart, kan 

en institusjon 

a) behandle den garanterte delen av eksponeringen som om den 

var inngått med garantisten i stedet for med motparten, 

forutsatt at den usikrede eksponeringen mot garantisten ville 

blitt gitt en risikovekt som tilsvarer eller er lavere enn 

risikovekten for den usikrede eksponeringen mot motparten i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2, 

b) behandle den delen av eksponeringen som har sikkerhet i 

form av markedsverdien av anerkjent sikkerhet, som om den 

var inngått med tredjeparten i stedet for med motparten, 

dersom eksponeringen garanteres gjennom sikkerhet og 

dersom den delen av eksponeringen som det er stilt sikkerhet 

for, ville blitt gitt en risikovekt som tilsvarer eller er lavere 

enn risikovekten for den usikrede eksponeringen mot 

motparten i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2. 

En institusjon skal ikke benytte metoden i første ledd bokstav 

b) når det er manglende samsvar mellom eksponeringens 

løpetid og beskyttelsens løpetid. 

Ved anvendelsen av denne del kan en institusjon benytte både 

den avanserte metoden for finansielle sikkerheter og 

behandlingen i første ledd bokstav b), men bare når det er tillatt 

å benytte både den avanserte metoden for finansielle 

sikkerheter og den enkle metoden for finansielle sikkerheter i 

henhold til artikkel 92. 

2. Når en institusjon anvender nr. 1 bokstav a) 

a) og dersom garantien er angitt i en annen valuta enn den som 

er angitt for eksponeringen, skal beløpet for eksponeringen 

som anses for å være dekket, beregnes i samsvar med 

bestemmelsene om behandling av avvikende valuta for ikke-

finansiert kredittbeskyttelse i tredje del avdeling II  

kapittel 4, 

b) skal et misforhold mellom eksponeringens løpetid og 

beskyttelsens løpetid behandles i samsvar med bestemmel-

sene om behandling av avvikende løpetid i tredje del 

avdeling II kapittel 4, 

c) kan delvis dekning anerkjennes i samsvar med behandlingen 

i tredje del avdeling II kapittel 4. 

FEMTE DEL 

EKSPO NERINGER MO T O VERFØRT KREDITTRISIKO  

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER FO R DENNE DEL 

Artikkel 404 

Virkeområde 

Avdeling II og III får anvendelse på nye verdipapiriseringer 

som utstedes fra og med 1. januar 2011. Avdeling II og III får 

etter 31. desember 2014 anvendelse på eksisterende verdipapir-

iseringer dersom nye underliggende eksponeringer er lagt til 

eller erstattet etter nevnte dato.  
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AVDELING II 

KRAV FO R INVESTO RINSTITUSJO NER 

Artikkel 405 

Utsteders tilbakeholdte interesse 

1. En institusjon som ikke opptrer som en initiativtakende 

eller organiserende institusjon eller opprinnelig långiver, skal 

eksponeres for kredittrisikoen ved en verdipapiriseringsposisjon 

i eller utenfor sin handelsportefølje bare dersom den 

initiativtakende institusjonen, den organiserende institusjonen 

eller den opprinnelige långiveren overfor institusjonen 

uttrykkelig har gitt tilsagn om at den løpende vil beholde en 

vesentlig nettoøkonomisk interesse som under ingen 

omstendigheter skal være på mindre enn 5 %. 

Bare følgende anses som en beholdt vesentlig nettoøkonomisk 

interesse på minst 5 %: 

a) Minst 5 % av den pålydende verdien for hver av transjene 

som er solgt eller overført til investorene, er beholdt. 

b) Ved verdipapiriseringer i forbindelse med rullerende 

eksponeringer, tilbakeholding av den initiativtakende 

institusjonens interesse på minst 5 % av de verdipapiriserte 

eksponeringenes pålydende verdi. 

c) Tilbakeholding av tilfeldig utvalgte eksponeringer som 

tilsvarer minst 5 % av de verdipapiriserte eksponeringenes 

pålydende verdi, når slike eksponeringer ellers ville blitt 

verdipapirisert i verdipapiriseringen, forutsatt at antallet 

potensielt verdipapiriserte eksponeringer opp rinnelig er 

minst 100. 

d) Tilbakeholding av førstetapstransjen og om nødvendig andre 

transjer med samme eller en strengere risikoprofil enn de 

transjene som er overført eller solgt til investorer, og som 

ikke forfaller tidligere enn de transjene som er overført eller 

solgt til investorer, slik at tilbakeholdingen samlet tilsvarer 

minst 5 % av de verdipapiriserte eksponeringenes pålydende 

verdi. 

e) En førstetapseksponering på minst 5 % av hver verdi-

papiriserte eksponering i verdipapiriseringen er beholdt. 

Den nettoøkonomiske interessen måles når eksponeringen 

oppstår, og skal løpende opprettholdes. Den nettoøkonomiske 

interessen, herunder beholdte posisjoner, eierandeler eller 

eksponeringer, skal ikke være omfattet av noen kreditt -

risikoreduksjon, korte posisjoner eller andre former for sikring, 

og den skal ikke selges. Den nettoøkonomiske interessen skal 

bestemmes av den nominelle verdien av poster utenfor 

balansen. 

Tilbakeholdingskravene skal ikke anvendes flere ganger for 

samme verdipapirisering. 

2. Når en morkredittinstitusjon i EU, et finansielt holdingsel-

skap i EU eller et blandet finansielt holdingselskap i EU, eller 

et av disses datterforetak i egenskap av initiativtakende eller 

organiserende institusjon verdipapiriserer eksponeringer fra 

flere kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller andre finans-

institusjoner som er underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag, 

kan kravet i nr. 1 oppfylles på grunnlag av den konsoliderte 

stillingen til den tilknyttede morkredittinstitusjonen i EU, det 

finansielle holdingselskapet i EU eller det blandede finansielle 

holdingselskapet i EU. 

Første ledd får anvendelse bare når de kredittinstitusjonene, 

verdipapirforetakene eller finansinstitusjonene som opprettet de 

verdipapiriserte eksponeringene, har forpliktet seg til å oppfylle 

kravene i artikkel 408 og i god tid gi den initiativtakende eller 

organiserende kredittinstitusjonen og morkredittinstitusjonen i 

EU, det finansielle holdingselskapet i EU eller det blandede 

finansielle holdingselskapet i EU de opplysningene som er 

nødvendige for å oppfylle kravene i artikkel 409. 

3. Nr. 1 får ikke anvendelse når de verdipapiriserte ekspo-

neringene er eksponeringer mot eller fullt ut, ubetinget og 

ugjenkallelig garantert av følgende enheter: 

a) Sentralmyndigheter og sentralbanker. 

b) Regionale og lokale myndigheter og offentlige foretak i 

medlemsstatene. 

c) Institusjoner som er gitt en risikovekt på høyst 50 % i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2. 

d) Multilaterale utviklingsbanker. 

4. Nr. 1 får ikke anvendelse på transaksjoner som er basert 

på en klar, gjennomsiktig og tilgjengelig indeks, der de 

underliggende referanseenhetene er identiske med dem som 

utgjør en indeks over enheter som handles bredt, eller som er 

andre omsettelige verdipapirer enn verdipapiriserings-

posisjoner. 

Artikkel 406 

Behørig aktsomhet («due diligence») 

1. Før institusjonene blir eksponert for kredittrisikoen ved en 

verdipapirisering, og deretter etter behov, skal de for hver av de 

individuelle verdipapiriseringsposisjonene kunne dokumentere 

overfor vedkommende myndigheter at de har en bred og 

inngående forståelse av og har gjennomført formelle 

retningslinjer og framgangsmåter som er relevante for 

posisjonene i og utenfor handelsporteføljen, og som står i et 

rimelig forhold til risikoprofilen for deres investeringer i 

verdipapiriserte posisjoner, for analysering og registrering av 

a) opplysninger gitt i henhold til artikkel 405 nr. 1 av 

initiativtakende eller organiserende institusjoner eller 

opprinnelige långivere for å angi den nettoøkonomiske 

interessen som de løpende opprettholder i verdipapir-

iseringen,  
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b) risikofaktorene for hver enkelt verdipapiriseringsposisjon, 

c) risikofaktorene for de underliggende eksponeringene i 

verdipapiriseringsposisjonen, 

d) omdømmet og tapserfaringene ved tidligere verdipapir-

iseringer hos initiativtakende eller organiserende 

institusjoner i de relevante underliggende eksponerings-

kategoriene i verdipapiriseringsposisjonen, 

e) de initiativtakende eller organiserende institusjonenes eller 

deres agenters eller rådgiveres erklæringer og opplysninger 

om den behørige aktsomhet de har utvist i forbindelse med 

de verdipapiriserte eksponeringene og, dersom det er 

relevant, kvaliteten på sikkerheten for de verdipapiriserte 

eksponeringene, 

f) dersom det er relevant, de metodene og begrepene som 

vurderingen av sikkerheten for de verdipapiriserte ekspo-

neringene er basert på, og de retningslinjene som den 

initiativtakende eller organiserende institusjonen har innført 

for å sikre takstmannens uavhengighet, 

g) alle strukturelle kjennetegn ved verdipapiriseringen som 

vesentlig vil kunne påvirke utviklingen i institusjonens 

verdipapiriseringsposisjon, for eksempel avtalefestede 

prioritetsordninger og utløsningsgrenser knyttet til slike 

ordninger, kredittforbedringer, likviditetsforbedringer, mark-

edsverdiutløsningsterskler og handelsspesifikke definisjoner 

av mislighold. 

Institusjonene skal regelmessig gjennomføre egne stresstester 

som passer til deres verdipapiriseringsposisjoner. For dette 

formål kan institusjonene bruke finansielle modeller som er 

utviklet av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, forutsatt at 

institusjonene på anmodning kan dokumentere at de har utvist 

behørig aktsomhet før de foretok investeringer, for å validere de 

relevante forutsetningene for og struktureringen av modellene 

og for å forstå metoden, forutsetningene og resultatene. 

2. Institusjoner som ikke opptrer som initiativtakende eller 

organiserende institusjoner eller opprinnelige långivere, skal 

innføre formelle framgangsmåter som passer til deres 

posisjoner i og utenfor handelsporteføljen, og som står i et 

rimelig forhold til risikoprofilen for deres investeringer i 

verdipapiriserte posisjoner, for løpende og rettidig å overvåke 

utviklingen i de underliggende eksponeringene i deres 

verdipapiriseringsposisjoner. Dersom det er relevant, skal dette 

omfatte eksponeringstypen, prosentdelen av lån som er ubetalt 

mer enn 30, 60 og 90 dager etter forfall, misligholdsrater, 

forskuddsbetalingsrater, oppsagte lån, type sikkerhet og 

beboelse, frekvensfordelingen av kredittskår eller andre 

målinger av kredittverdigheten for de underliggende ekspo-

neringene, bransjemessig og geografisk diversifisering og 

frekvensfordelingen av belåningsgraden med intervallbredder 

som gjør det lettere å foreta en hensiktsmessig følsomhets-

analyse. Dersom de underliggende eksponeringene selv utgjøres 

av verdipapiriseringsposisjoner, skal institusjonene ikke bare ha 

opplysningene omhandlet i dette ledd om de underliggende 

verdipapiriseringstransjene, for eksempel utstederens navn og 

kredittkvalitet, men også om de særlige kjennetegnene ved og 

utviklingen i de gruppene som er underliggende for disse 

verdipapiriseringstransjene. 

Institusjonene skal også anvende de samme analysestandardene 

på deltakerinteresser eller tegninger i verdipapiriseringsemi-

sjoner som kjøpes fra tredjeparter, uavhengig av om slike 

deltakerinteresser eller tegninger skal inngå i eller holdes 

utenfor deres handelsportefølje. 

Artikkel 407 

Ytterligere risikovekt 

Dersom en institusjon på et vesentlig punkt ikke oppfyller 

kravene i artikkel 405, 406 eller 409 på grunn av uaktsomhet 

eller unnlatelse, skal vedkommende myndigheter pålegge en 

forholdsmessig ytterligere risikovekt på minst 250 % (og høyst 

1250 %) av den risikovekten som skal anvendes på de relevante 

verdipapiriseringsposisjonene som angitt i henholdsvis artikkel 

245 nr. 6 og artikkel 337 nr. 3. Risikovekten skal gradvis økes 

for hver etterfølgende overtredelse av bestemmelsene om 

behørig aktsomhet. 

Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til unntakene 

omhandlet i artikkel 405 nr. 3 for visse verdipapiriseringer ved 

å redusere den risikovekten de ellers ville pålegge i henhold til 

denne artikkel for verdipapiriseringer som omfattes av artikkel 

405 nr. 3. 

AVDELING III 

KRAV FO R O RGANISERENDE O G INITIATIVTAKENDE 

INSTITUSJO NER 

Artikkel 408 

Kriterier for utlån 

Organiserende og initiativtakende institusjoner skal anvende de 

samme forsvarlige og veldefinerte kriteriene for utlån i samsvar 

med kravene i artikkel 79 i direktiv 2013/36/EU på 

eksponeringer som skal verdipapiriseres, som de anvender på 

eksponeringer utenfor deres egen handelsportefølje. For dette 

formål skal de samme prosessene for godkjenning og, dersom 

det er relevant, for endring, fornyelse og refinansiering av lån 

anvendes av de initiativtakende og organiserende insti-

tusjonene. 

Dersom kravene i første ledd i denne artikkel ikke er oppfylt, 

skal artikkel 245 nr. 1 ikke anvendes av en initiativtakende 

institusjon, og denne initiativtakende institusjonen skal ikke ha 

rett til å utelukke de verdipapiriserte eksponeringene ved 

beregningen av kapitalkrav i henhold til denne forordning. 

Artikkel 409 

Opplysninger til investorer 

Institusjoner som opptrer som initiativtakende institusjoner, 

organiserende institusjoner eller opprinnelige långivere, skal 

opplyse investorer om omfanget av sin forpliktelse i henhold til 

artikkel 405 til å beholde en nettoøkonomisk interesse i 

verdipapiriseringen. Organiserende og initiativtakende insti-

tusjoner skal sikre at potensielle investorer har umiddelbar 

tilgang til alle vesentlige og relevante data om kredittkvaliteten 

og utviklingen i de enkelte underliggende eksponeringene, 

kontantstrømmene og sikkerheten for en verdipapirise-

ringseksponering, samt til alle opplysninger som er nødvendige 

for å gjennomføre omfattende og godt underbygd stresstesting 

på kontantstrømmene og sikkerhetsverdiene for de under-

liggende eksponeringene. For dette formål skal «vesentlige og 

relevante data» defineres på tidspunktet for verdipapiriseringen 

og om nødvendig deretter, alt etter verdipapiriseringens art.  
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Artikkel 410 

Ensartede vilkår for anvendelsen 

1. EBA skal årlig framlegge rapport for Kommisjonen om 

hvilke tiltak vedkommende myndigheter har truffet for å sikre 

at institusjonene overholder kravene i avdeling II og III. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for nærmere å angi følgende: 

a) Kravene i artikkel 405 og 406, som får anvendelse på 

institusjoner som blir eksponert for verdipapiriserings-

risikoen. 

b) Tilbakeholdingskravet, herunder oppfyllelse av kriteriene 

for å beholde en vesentlig nettoøkonomisk interesse som 

omhandlet i artikkel 405, og tilbakeholdingsnivået. 

c) Kravene om behørig aktsomhet i artikkel 406 for 

institusjoner som blir eksponert for en verdipapiriserings-

posisjon. 

d) Kravene i artikkel 408 og 409, som får anvendelse på 

initiativtakende og organiserende institusjoner. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med 

hensyn til gjennomføringen av artikkel 407, herunder de 

tiltakene som skal treffes i tilfelle av overtredelser av 

forpliktelsene knyttet til behørig aktsomhet og risikostyring. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

SJETTE DEL 

LIKVIDITET 

AVDELING I 

DEFINISJO NER O G KRAV TIL LIKVIDITETSRESERVE 

Artikkel 411 

Definisjoner 

I denne del menes med 

1) «finansiell kunde» en kunde som utøver en eller flere av 

virksomhetene som er angitt i vedlegg I til direktiv 

2013/36/EU, som hovedvirksomhet, eller er ett av følgende: 

a) En kredittinstitusjon. 

b) Et verdipapirforetak. 

c) Et spesialforetak for verdipapirisering. 

d) En IKI. 

e) En investeringsordning som ikke er av åpen type. 

f) Et forsikringsforetak. 

g) Et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap. 

2) «massemarkedsinnskudd» en forpliktelse overfor en fysisk 

person eller en SMB, dersom den fysiske personen eller 

SMB-en tilhører kategorien for massemarkedsekspo-

neringer i henhold til standardmetoden eller IRB-metoden 

for kredittrisiko, eller en forpliktelse overfor et foretak som 

er berettiget til behandlingen i artikkel 153 nr. 4, og dersom 

de samlede innskuddene fra alle slike foretak på gruppeba-

sis ikke overstiger 1 million euro. 

Artikkel 412 

Krav til likviditetsreserve 

1. Institusjonene skal ha tilstrekkelige likvide eiendeler til en 

samlet verdi som dekker utgående pengestrømmer minus 

inngående pengestrømmer i stressituasjoner, for å sikre at 

institusjonene opprettholder likviditetsbuffere som er 

tilstrekkelige til å dekke eventuell ubalanse mellom inngående 

og utgående pengestrømmer i alvorlige stressituasjoner i en 

periode på 30 dager. I stressperioder kan institusjonene anvende 

sine likvide eiendeler for å dekke sine utgående netto 

pengestrømmer. 

2. Institusjonene skal ikke foreta dobbelttelling av inngående 

kontantstrømmer og likvide eiendeler. 

3. Institusjonene kan anvende de likvide eiendelene 

omhandlet i nr. 1 for å oppfylle sine forpliktelser i stressi-

tuasjoner i samsvar med artikkel 414. 

4. Bestemmelsene i avdeling II skal bare anvendes for å 

fastsette rapporteringsforpliktelsene som angitt  i artikkel 415. 

5. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre nasjonale 

bestemmelser om likviditetskrav før de bindende minste-

standardene for krav til likviditetsreserve er fastsatt og innført 

fullt ut i Unionen i samsvar med artikkel 460. Medlemsstatene 

eller vedkommende myndigheter kan kreve at nasjonalt 

godkjente institusjoner eller en del av disse institusjonene skal 

opprettholde et krav til høyere likviditetsreserve på opptil 100 

%, før den bindende minstestandarden på 100 % er innført fullt 

ut i samsvar med artikkel 460.  
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Artikkel 413 

Stabil finansiering 

1. Institusjonene skal sikre at langsiktige forpliktelser er 

tilstrekkelig dekket med ulike stabile finansieringsinstrumenter 

både under normale forhold og i stressituasjoner. 

2. Bestemmelsene i avdeling III får anvendelse bare for å 

fastsette rapporteringsforpliktelser som angitt i artikkel 415. 

3. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre nasjonale 

bestemmelser om krav til stabil finansiering før bindende 

minstestandarder for krav til langsiktig stabil finansiering er 

fastsatt og innført i Unionen i samsvar med artikkel 510. 

Artikkel 414 

Oppfyllelse av likviditetskrav 

Dersom en institusjon ikke oppfyller eller ikke forventer å 

oppfylle kravet i artikkel 412 eller den generelle forpliktelsen i 

artikkel 413 nr. 1, herunder i stressperioder, skal den 

umiddelbart underrette vedkommende myndigheter og uten 

unødig opphold framlegge en plan for vedkommende 

myndigheter for hvordan den innen rimelig tid igjen skal kunne 

oppfylle kravet i artikkel 412 eller artikkel 413 nr. 1. Fram til 

institusjonen igjen oppfyller kravet, skal den foreta daglig 

rapportering av postene omhandlet i avdeling II, eller eventuelt 

avdeling III, ved hver bankdags avslutning, med mindre 

vedkommende myndigheter tillater en mindre hyppig 

rapportering og en lengre rapporteringsfrist. Vedkommende 

myndigheter skal bare gi slike tillatelser på grunnlag av en 

institusjons individuelle situasjon og idet det tas hensyn til 

omfanget og kompleksiteten av institusjonens virksomhet. De 

skal overvåke gjennomføringen av planen og ved behov kreve 

at gjennomføringen skjer hurtigere. 

AVDELING II 

RAPPO RTERING O M LIKVIDITET 

Artikkel 415 

Rapporteringsplikt og rapporteringsformat 

1. Institusjonene skal til vedkommende myndigheter 

rapportere de postene som er omhandlet i avdeling II og III, 

samt deres bestanddeler, i en enkelt valuta, uavhengig av deres 

faktiske valuta, herunder sammensetningen av deres likvide 

eiendeler i samsvar med artikkel 416. Fram til kravet til 

likviditetsreserve i sjette del er fullt ut fastsatt og gjennomført 

som minstestandard i samsvar med artikkel 460, skal 

institusjonene rapportere postene nevnt i avdeling II og vedlegg 

III. Institusjonene skal rapportere postene nevnt i avdeling III. 

Rapportering skal skje minst månedlig når det gjelder postene i 

avdeling II og vedlegg III, og minst kvartalsvis når det gjelder 

postene i avdeling III. 

Rapporteringsformatene skal inneholde alle nødvendige 

opplysninger og gi EBA mulighet til å vurdere hvorvidt sikrede 

utlån og transaksjoner med bytte av sikkerheter er blitt avviklet 

på riktig måte i tilfeller der likvide eiendeler omhandlet i 

artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–c) er oppnådd mot sikkerhet som 

ikke oppfyller kravene i artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–c). 

2. En institusjon skal rapportere separat til vedkommende 

myndigheter i hjemstaten de postene som er omhandlet i nr. 1, i 

valutaen angitt nedenfor, når den har 

a) samlede forpliktelser i en annen valuta enn rapporte-

ringsvalutaen angitt i nr. 1 som utgjør minst 5 % av 

institusjonens eller likviditetsundergruppens samlede 

forpliktelser, eller 

b) en betydelig filial i henhold til artikkel 51 i direktiv 

2013/36/EU i en vertsstat som anvender en annen valuta enn 

rapporteringsvalutaen angitt i nr. 1. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi følgende: 

a) Ensartede formater og IT-løsninger med tilhørende 

instruksjoner for hyppighet samt referanse- og overførings-

datoer. Rapporteringsformatene og -hyppigheten skal stå i 

rimelig forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av 

institusjonenes ulike virksomheter og skal omfatte den 

rapporteringen som kreves i henhold til nr. 1 og 2. 

b) Ytterligere parametrer for likviditetsovervåkingen som 

kreves for at vedkommende myndigheter skal få en 

omfattende innsikt i likviditetsrisikoprofilen, og som skal stå 

i rimelig forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av en 

institusjons virksomhet. 

EBA skal framlegge for Kommisjonen disse utkastene til 

tekniske gjennomføringsstandarder for de postene som er angitt 

i bokstav a), før 28. juli 2013, og for de postene som er angitt i 

bokstav b), før 1. januar 2014. 

Fram til de bindende likviditetskravene er innført fullt ut, kan 

vedkommende myndigheter fortsatt samle inn opplysninger ved 

hjelp av overvåkingsverktøy med sikte på å overvåke 

overholdelsen av eksisterende nasjonale likviditetsstandarder. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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4. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal på 

anmodning til rett tid og elektronisk oversende vedkommende 

myndigheter og den nasjonale sentralbank i vertsstaten samt 

EBA de enkelte rapportene i samsvar med denne artikkel. 

5. Vedkommende myndigheter som utøver tilsyn på 

konsolidert grunnlag i samsvar med artikkel 111 i direktiv 

2013/36/EU, skal på anmodning til rett tid og elektronisk 

oversende følgende myndigheter alle opplysninger som 

institusjonen har rapportert i samsvar med de ensartede 

rapporteringsformatene omhandlet i nr. 3: 

a) Vedkommende myndigheter og den nasjonale sentralbank i 

de vertsstatene der det er betydelige filialer i samsvar med 

artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU av morinstitusjonen eller 

institusjoner som er kontrollert av det samme finansielle 

morholdingselskapet. 

b) Vedkommende myndigheter som har gitt tillatelse til 

datterforetak av morinstitusjonen eller institusjoner som er 

kontrollert av det samme finansielle morholdingselskapet, 

samt sentralbanken i samme medlemsstat. 

c) EBA. 

d) ESB. 

6. Vedkommende myndigheter som har gitt tillatelse til en 

institusjon som er et datterforetak av en morinstitusjon eller et 

finansielt morholdingselskap, skal på anmodning til rett tid og 

elektronisk oversende vedkommende myndigheter som utøver 

tilsyn på konsolidert grunnlag i samsvar med artikkel 111 i 

direktiv 2013/36/EU, sentralbanken i medlemsstaten der 

institusjonen har tillatelse, og EBA alle opplysninger som 

institusjonen har rapportert i samsvar med de ensartede 

rapporteringsformatene omhandlet i nr. 3. 

Artikkel 416 

Rapportering av likvide eiendeler 

1. Institusjonene skal rapportere opplysninger om følgende 

som likvide eiendeler, med mindre annet følger av nr. 2, og 

bare dersom de likvide eiendelene oppfyller vilkårene i nr. 3: 

a) Kontanter og eksponeringer mot sentralbanker, i den 

utstrekning disse eksponeringene til enhver tid kan heves i 

stressperioder. Når det gjelder innskudd i sentralbanker, skal 

vedkommende myndighet og sentralbanken arbeide for å 

oppnå enighet om i hvilket omfang disse minstereservene 

kan utnyttes i stressperioder. 

b) Andre omsettelige eiendeler som har svært høy likviditet og 

kredittkvalitet. 

c) Omsettelige eiendeler som utgjør fordringer på eller er 

garantert av 

i) sentralmyndigheten i en medlemsstat, i en region med 

selvstendig myndighet til å fastsette og innkreve skatter 

eller i en tredjestat, i sentralmyndighetens eller den 

regionale myndighetens nasjonale valuta, dersom 

institusjonen har en likviditetsrisiko i den berørte 

medlemsstaten eller den berørte tredjestaten som den 

dekker ved å inneha disse likvide eiendelene, 

ii) sentralbanker og offentlige foretak som ikke tilhører 

sentralmyndigheten, i sentralbankens og det offentlige 

foretakets nasjonale valuta, 

iii) Den internasjonale oppgjørsbank, Det internasjonale 

valutafond, Kommisjonen og multilaterale 

utviklingsbanker, 

iv) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond og Den 

europeiske stabiliseringsordning. 

d) Omsettelige eiendeler som har høy likviditet og 

kredittkvalitet. 

e) Bevilgede kredittfasiliteter tilbudt av sentralbanker innenfor 

rammen av pengepolitikken, forutsatt at disse fasilitetene 

ikke er sikret med likvide eiendeler, med unntak av 

likviditetsstøtte i krisesituasjoner. 

f) Dersom kredittinstitusjonen tilhører et nettverk i henhold til 

lovbestemmelser, lovfestede minsteinnskudd hos den 

sentrale kredittinstitusjonen og annen lov- eller avtalefestet 

tilgjengelig likvid finansiering fra den sentrale kreditt -

institusjonen eller institusjoner som er medlemmer av 

nettverket omhandlet i artikkel 113 nr. 7, eller som er 

berettiget til unntaket som fastsatt i artikkel 10, forutsatt at 

denne finansieringen ikke er sikret med likvide eiendeler. 

I påvente av at det fastsettes en ensartet definisjon i samsvar 

med artikkel 460 av høy og svært høy likviditet og 

kredittkvalitet, skal institusjonene selv i en gitt valuta 

identifisere omsettelige eiendeler med henholdsvis høy og svært 

høy likviditet og kredittkvalitet. I påvente av at det fastsettes en 

ensartet definisjon, kan vedkommende myndigheter, idet det tas 

hensyn til kriteriene i artikkel 509 nr. 3–5, utstede generelle 

retningslinjer som institusjonene skal følge ved identifiseringen 

av eiendeler med høy og svært høy likviditet og kredittkvalitet. 

Dersom slike retningslinjer ikke finnes, skal institusjonene 

anvende gjennomsiktige og objektive kriterier for dette formål, 

herunder noen av eller alle kriteriene i artikkel 509 nr. 3–5.  
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2. Følgende skal ikke anses som likvide eiendeler: 

a) Eiendeler som er utstedt av en kredittinstitusjon, med 

mindre de oppfyller et av følgende vilkår: 

i) De er obligasjoner som er berettiget til behandlingen i 

artikkel 129 nr. 4 eller 5, eller instrumenter med 

sikkerhet i eiendeler dersom det er dokumentert at de er 

av høyeste kredittkvalitet som fastsatt av EBA i henhold 

til kriteriene i artikkel 509 nr. 3–5. 

ii) De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i 

direktiv 2009/65/EF, bortsett fra dem som er omhandlet 

i punkt i) i denne bokstav. 

iii) Kredittinstitusjonen er opprettet av sentralmyndigheten 

eller en regional myndighet i en medlemsstat, og denne 

myndigheten er forpliktet til å beskytte institusjonens 

økonomiske grunnlag og opprettholde dens leve-

dyktighet i hele dens levetid, eller eiendelen garanteres 

uttrykkelig av denne myndigheten, eller minst 90 % av 

lånene som gis av institusjonen, direkte eller indirekte 

garanteres av denne myndigheten, og eiendelen 

anvendes fortrinnsvis for å finansiere støttelån som gis 

på ikke-konkurranseutsatt grunnlag og ikke er profitt-

orientert, med sikte på å fremme denne myndighetens 

politiske mål. 

b) Eiendeler som stilles som sikkerhet for institusjonen ved 

omvendte gjenkjøpstransaksjoner og verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner, som institusjonen innehar bare for å 

redusere kredittrisikoen, og som ikke er tilgjengelige for 

institusjonen i henhold til lov og avtale. 

c) Eiendeler utstedt av ett av følgende: 

i) Et verdipapirforetak. 

ii) Et forsikringsforetak. 

iii) Et finansielt holdingselskap. 

iv) Et blandet finansielt holdingselskap. 

v) Et annet foretak som utøver en eller flere av virk-

somhetene oppført i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU, 

som sin hovedvirksomhet. 

3. I samsvar med nr. 1 skal institusjonene rapportere 

eiendeler som oppfyller følgende vilkår, som likvide eiendeler: 

a) De er ikke beheftet eller de er tilgjengelige i sikkerhets-

grupper som kan anvendes for å skaffe ytterligere 

finansiering innenfor rammen for kommitterte, men ennå 

ikke finansierte kredittlinjer som er tilgjengelige for 

institusjonen. 

b) De er ikke utstedt av institusjonen selv eller dens morinsti-

tusjon eller datterinstitusjoner eller et annet datterforetak av 

dens morinstitusjon eller finansielle morholdingselskap. 

c) Deres pris er som regel fastsatt av markedsdeltakerne og kan 

lett observeres på markedet, eller deres pris kan fastsettes 

etter en formel som er lett å beregne på grunnlag av offentlig 

tilgjengelige data, og den avhenger ikke av sterke antakelser 

som vanligvis er tilfellet når det gjelder strukturerte eller 

eksotiske produkter. 

d) De er godtakbar sikkerhet for ordinære likviditets-

operasjoner hos en sentralbank i en medlemsstat eller, 

dersom de likvide eiendelene innehas for å oppfylle 

utgående pengestrømmer i en tredjestats valuta, hos 

sentralbanken i vedkommende tredjestat. 

e) De er notert på en anerkjent børs, eller de er omsettelige 

gjennom direkte avtaler om salg eller gjennom en enkel 

gjenkjøpsavtale på godkjente gjenkjøpsmarkeder. Disse 

kriteriene skal vurderes separat for hvert marked. 

Vilkårene omhandlet i første ledd bokstav c)–e) får ikke 

anvendelse på eiendelene omhandlet i nr. 1 bokstav a), e) og f). 

Vilkåret omhandlet i første ledd bokstav d) får ikke anvendelse 

på likvide eiendeler som innehas for å dekke utgående 

pengestrømmer i en valuta der sentralbankens kriterier for å 

godta sikkerheter er svært snevre. Når det gjelder likvide 

eiendeler som er uttrykt i tredjestatsvalutaer, skal dette unntaket 

anvendes bare dersom tredjestatens vedkommende myndigheter 

anvender det samme eller et tilsvarende unntak. 

4. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1–3, og i påvente av 

at det fastsettes et bindende likviditetskrav i samsvar med 

artikkel 460 og nr. 1 annet ledd i denne artikkel, skal 

institusjonene rapportere om 

a) andre omsettelige eiendeler som ikke kan godtas som 

sikkerhet av sentralbankene, for eksempel aksjer og gull, på 

grunnlag av åpne og objektive kriterier, herunder noen av 

eller alle kriteriene i artikkel 509 nr. 3–5, 

b) andre omsettelige eiendeler som kan godtas som sikkerhet 

av sentralbankene, for eksempel instrumenter med sikkerhet 

i eiendeler med høyeste kredittkvalitet som fastsatt av EBA i 

henhold til kriteriene i artikkel 509 nr. 3–5, 

c) andre ikke-omsettelige eiendeler som kan godtas som 

sikkerhet av sentralbankene, for eksempel kredittfordringer 

som fastsatt av EBA i henhold til kriteriene i artikkel 509  

nr. 3–5.  
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5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder med lister over valutaer som oppfyller vilkårene 

omhandlet i nr. 3 tredje ledd. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. mars 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Før de tekniske standardene omhandlet i tredje ledd trer i kraft, 

kan institusjonene fortsatt anvende behandlingen angitt i nr. 3 

annet ledd dersom vedkommende myndigheter har anvendt 

denne behandlingen før 1. januar 2014. 

6. Aksjer eller andeler i IKI-er kan behandles som likvide 

eiendeler opp til et beløp på 500 millioner euro i hver 

institusjons portefølje av likvide eiendeler, forutsatt at kravene i 

artikkel 132 nr. 3 er oppfylt, og at IKI-en, ut over derivater til 

reduksjon av rente- eller kreditt- eller valutarisikoen, bare 

investerer i likvide eiendeler som omhandlet i nr. 1 i denne 

artikkel. 

En IKIs bruk eller potensielle bruk av derivater for å sikre 

risikoer ved tillatte investeringer skal ikke hindre at IKI-en kan 

være godtakbar. Når verdien av IKI-ens aksjer eller andeler 

ikke blir markedsvurdert regelmessig av tredjeparter som 

omhandlet i artikkel 418 nr. 4 bokstav a) og b), og 

vedkommende myndighet ikke anser at en institusjon har 

utviklet robuste metoder og prosesser for en slik vurdering som 

omhandlet i artikkel 418 nr. 4 første punktum, skal aksjer eller 

andeler i vedkommende IKI ikke behandles som likvide 

eiendeler. 

7. Når en likvid eiendel ikke lenger kvalifiserer for å inngå i 

beholdningen av likvide eiendeler, kan en institusjon imidlertid 

fortsatt anse den som en likvid eiendel i en ytterligere periode 

på 30 kalenderdager. Når en likvid eiendel i en IKI ikke lenger 

er berettiget til behandlingen i nr. 6, kan aksjene eller andelene 

imidlertid fortsatt anses som en likvid eiendel i en ytterligere 

periode på 30 kalenderdager, forutsatt at disse eiendelene utgjør 

høyst 10 % av IKI-ens samlede eiendeler. 

Artikkel 417 

Operative krav til beholdninger av likvide eiendeler 

Institusjonene skal bare rapportere beholdninger av likvide 

eiendeler som oppfyller alle følgende vilkår, som likvide 

eiendeler: 

a) De er tilstrekkelig diversifisert. Diversifisering er ikke et 

krav med hensyn til eiendeler som tilsvarer artikkel 416 nr. 1 

bokstav a)–c). 

b) De er rettslig og i praksis umiddelbart tilgjengelige til 

enhver tid i løpet av de neste 30 dagene for realisering i 

henhold til en avtale om direkte salg eller gjennom en enkel 

gjenkjøpsavtale på godkjente gjenkjøpsmarkeder for å 

oppfylle forpliktelser som forfaller til betaling. Likvide 

eiendeler omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav c) som 

innehas i tredjestater der det er overføringsrestriksjoner, 

eller som er uttrykt i ikke-konvertible valutaer, skal anses 

som tilgjengelige for realisering bare dersom de tilsvarer 

utgående strømmer i den berørte tredjestaten eller den 

aktuelle valutaen, med mindre institusjonen kan 

dokumentere overfor vedkommende myndigheter at den i 

tilstrekkelig omfang har sikret den tilknyttede 

valutarisikoen. 

c) De likvide eiendelene kontrolleres av en likviditetsforvalt-

ningsfunksjon. 

d) En del av de likvide eiendelene, unntatt dem som er 

omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav a), c), e) og f), 

realiseres regelmessig og minst én gang i året gjennom 

avtaler om direkte salg eller gjennom enkle gjenkjøpsavtaler 

på godkjente gjenkjøpsmarkeder, for følgende formål: 

i) Å teste adgangen til markedet for disse eiendelene. 

ii) Å teste effektiviteten i prosessene for realisering av 

eiendeler. 

iii) Å teste eiendelenes anvendelighet. 

iv) Å minimere risikoen for negative signaler i stressi-

tuasjoner. 

e) Prisrisikoen knyttet til eiendelene kan sikres, men de likvide 

eiendelene skal være omfattet av egnede interne ordninger 

som sikrer at de er lett tilgjengelige for likviditets-

styringsfunksjonen når det er nødvendig, og særlig at de 

ikke anvendes i andre løpende transaksjoner, herunder: 

i) sikring eller andre handelsstrategier, 

ii) kredittforbedringer i strukturerte transaksjoner, 

iii) dekning av driftskostnader. 

f) Valutaen for de likvide eiendelene stemmer overens med 

fordelingen etter valuta av utgående pengestrømmer etter 

fradrag av inngående strømmer.  
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Artikkel 418 

Verdsetting av likvide eiendeler 

1. Likvide eiendeler skal rapporteres til markedsverdi, idet 

det tas hensyn til egnede avkortinger som minst gjenspeiler 

varigheten, kreditt- og likviditetsrisikoen og typiske avkortinger 

av gjenkjøpsavtaler i perioder med generell stress i markedet. 

Avkortingene skal være minst 15 % for eiendelene omhandlet i 

artikkel 416 nr. 1 bokstav d). Dersom institusjonen sikrer 

prisrisikoen som er knyttet til en eiendel, skal den ta hensyn til 

den kontantstrømmen som følger av den potensielle avviklingen 

av sikringen. 

2. Aksjer eller andeler i IKI-er som omhandlet i artikkel 416 

nr. 6 skal avkortes, idet det tas hensyn til de underliggende 

eiendelene på følgende måte: 

a) 0 % for eiendelene omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav a). 

b) 5 % for eiendelene omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav b) 

og c). 

c) 20 % for eiendelene omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav d). 

3. Gjennomskjæringsmetoden (look-through approach) 

omhandlet i nr. 2 skal anvendes på følgende måte: 

a) Dersom institusjonen har kunnskap om en IKIs under-

liggende eksponeringer, kan den ta hensyn til disse under-

liggende eksponeringene ved kategoriseringen i henhold til 

artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–d). 

b) Dersom institusjonen ikke har kunnskap om en IKIs 

underliggende eksponeringer, skal det antas at IKI-en, opptil 

den høyeste tillatte grensen i henhold til sitt mandat, 

investerer i synkende rekkefølge i de eiendelstypene som er 

omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–d), til den samlede 

investeringsgrensen er nådd. 

4. Institusjonene skal utvikle robuste metoder og prosesser 

for å beregne og rapportere markedsverdien og avkortingene for 

aksjer eller andeler i IKI-er. Bare dersom de kan dokumentere 

overfor vedkommende myndighet at eksponeringens betydning 

ikke berettiger at egne metoder utvikles, kan institusjonene 

overlate til følgende tredjeparter å beregne og rapportere 

avkortingene for aksjer eller andeler i IKI-er, i samsvar med 

metodene i nr. 3 bokstav a) og b): 

a) Depotinstitusjonen for IKI-en, forutsatt at IKI-en utelukken-

de investerer i verdipapirer og deponerer alle verdipapirer 

hos denne depotinstitusjonen. 

b) For andre IKI-er, IKI-ens forvaltningsselskap, forutsatt at 

IKI-ens forvaltningsselskap oppfyller kriteriene i artikkel 

132 nr. 3 bokstav a). 

En ekstern revisor skal bekrefte riktigheten av beregningene 

som er foretatt av depotinstitusjonen eller IKI-ens forvaltnings-

selskap. 

Artikkel 419 

Valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i begrenset 

omfang 

1. EBA skal vurdere institusjonenes tilgang til de likvide 

eiendelene omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav b) i de 

valutaene som er relevante for institusjoner som er etablert i 

Unionen. 

2. Dersom det berettigede behovet for likvide eiendeler i lys 

av kravet i artikkel 412 overstiger de tilgjengelige likvide 

eiendelene i en valuta, skal ett eller flere av følgende unntak 

anvendes: 

a) Som unntak fra artikkel 417 bokstav f) kan valutaen for de 

likvide eiendelene avvike fra fordelingen etter valuta av 

utgående pengestrømmer etter fradrag av inngående 

strømmer. 

b) For valutaer fra en medlemsstat eller en tredjestat kan de 

likvide eiendelene som kreves, erstattes med kredittlinjer fra 

sentralbanken i den berørte medlemsstaten eller i tredje-

staten, som ved avtale er ugjenkallelig kommittert for de 

neste 30 dagene og rimelig priset, uavhengig av beløpet som 

for tiden er trukket, forutsatt at vedkommende myndigheter i 

den berørte medlemsstaten eller i tredjestaten gjør det 

samme, og at den berørte medlemsstaten eller tredjestaten 

har sammenlignbare rapporteringskrav. 

3. Unntakene som anvendes i samsvar med nr. 2, skal være 

omvendt proporsjonale med tilgangen til de relevante 

eiendelene. Institusjonenes berettigede behov skal vurderes idet 

det tas hensyn til deres evne til gjennom sunn likviditets-

forvaltning å begrense behovet for disse likvide eiendelene og 

andre markedsdeltakeres beholdninger av disse eiendelene. 

4. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder med lister over valutaer som oppfyller 

kravene i denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. mars 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette unntakene som er omhandlet i nr. 2, 

herunder vilkårene for anvendelse av dem. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. mars 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 420 

Utgående pengestrømmer 

1. I påvente av at det fastsettes et likviditetskrav i samsvar 

med artikkel 460, skal de utgående pengestrømmene som skal 

rapporteres, omfatte følgende: 

a) Det aktuelle utestående beløpet for massemarkedsinnskudd 

som fastsatt i samsvar med artikkel 421. 

b) De aktuelle utestående beløpene for andre forfalte 

forpliktelser som kan kreves utbetalt av de utstedende 

institusjonene eller yteren av finansieringen, eller innebære 

en implisitt forventning fra yteren av finansiering om at 

institusjonen vil innløse forpliktelsen i løpet av de neste  

30 dagene i samsvar med artikkel 422. 

c) De ytterligere utgående strømmene omhandlet i artikkel 423. 

d) Det høyeste beløpet som i løpet av de neste 30 dagene kan 

trekkes fra uutnyttede kommitterte kreditt- og likviditets-

fasiliteter, i samsvar med artikkel 424. 

e) De ytterligere utgående strømmene som er identifisert ved 

vurderingen i samsvar med nr. 2. 

2. Institusjonene skal regelmessig vurdere sannsynligheten 

for og den potensielle størrelsen på utgående pengestrømmer i 

løpet av de neste 30 dagene når det gjelder produkter eller 

tjenester som ikke omfattes av artikkel 422–424, og som de 

tilbyr eller yter støtte til, eller som potensielle kjøpere ville anse 

for å være knyttet til dem, herunder, men ikke begrenset til, 

utgående pengestrømmer som følge av avtalefestede ordninger, 

for eksempel andre forpliktelser utenfor balansen og betingede 

finansieringsforpliktelser, herunder, men ikke begrenset til 

kommitterte finansieringsfasiliteter, uutnyttede lån og forskudd 

til engrosmotparter, bevilgede, men ennå ikke utny ttede 

pantelån, kredittkort, overtrekk, planlagte utgående strømmer i 

forbindelse med fornyelse eller forlengelse av nye 

massemarkeds- eller engroslån, planlagt derivatgjeld og 

produkter knyttet til handelsfinansiering utenfor balansen, som 

omhandlet i artikkel 429 og vedlegg I. Disse utgående 

strømmene skal vurderes ut fra en antakelse om et kombinert 

idiosynkratisk og markedsomfattende stresscenario. 

Ved denne vurderingen skal institusjonene ta særlig hensyn til 

vesentlig omdømmetap som kan oppstå dersom det ikke gis 

likviditetsstøtte til slike produkter eller tjenester. Institusjonene 

skal minst én gang i året rapportere til vedkommende 

myndigheter de produktene og tjenestene der sannsynligheten 

og den potensielle størrelsen av utgående strømmer som 

omhandlet i første ledd er vesentlig, og vedkommende 

myndigheter skal fastsette hvilke utgående strømmer de skal 

tilordnes. Vedkommende myndigheter kan anvende en 

uttaksfaktor på opptil 5 % for produkter knyttet til hande-

lsfinansiering utenfor balansen, som omhandlet i artikkel 429 

og vedlegg I. 

Vedkommende myndigheter skal minst én gang i året 

framlegge rapport for EBA om de typene av produkter eller 

tjenester som de har fastsatt utgående pengestrømmer for på 

grunnlag av rapportene fra institusjonene. I denne rapporten 

skal de også forklare metoden som er anvendt for å fastsette de 

utgående pengestrømmene. 

Artikkel 421 

Utgående strømmer i forbindelse med 

massemarkedsinnskudd 

1. Institusjonene skal separat rapportere massemarkeds-

innskudd som er omfattet av en innskuddsgarantiordning i 

samsvar med direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende innskudds-

garantiordning i en tredjestat, og multiplisere med minst 5 % 

dersom innskuddet enten 

a) er en del av et etablert kundeforhold som gjør det svært lite 

sannsynlig at uttak foretas, eller 

b) inngår i en transaksjonskonto, herunder kontoer som det 

regelmessig overføres lønn til. 

2. Institusjonene skal multiplisere andre massemarkeds-

innskudd som ikke er omhandlet i nr. 1, med minst 10 %. 

3. Idet det tas hensyn til lokale innskyteres atferd, som 

anbefalt av nasjonale vedkommende myndigheter, skal EBA 

innen 1. januar 2014 utstede retningslinjer for kriteriene for 

fastsettelse av vilkår for anvendelse av nr. 1 og 2 i forbindelse 

med identifisering av massemarkedsinnskudd som omfattes av 

andre utgående strømmer, og definisjonene av disse produktene 

ved anvendelsen av denne avdeling. I disse retningslinjene skal 

det tas hensyn til sannsynligheten for at disse innskuddene fører 

til utgående pengestrømmer i løpet av de neste 30 dagene. Disse 

utgående strømmene skal vurderes ut fra en antakelse om et 

kombinert idiosynkratisk og markedsomfattende stresscenario. 

4. Uten hensyn til nr. 1 og 2 skal institusjonene multiplisere 

sine massemarkedsinnskudd i tredjestater med en høyere 

prosentdel enn den som er omhandlet i nevnte numre, dersom 

en slik prosentdel angis i sammenlignbare rapporteringskrav i 

disse tredjestatene.  
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5. Institusjonene kan utelukke bestemte klart definerte 

kategorier av massemarkedsinnskudd fra beregningen av 

utgående strømmer, forutsatt at institusjonen i hvert enkelt 

tilfelle strengt anvender følgende bestemmelser på hele 

kategorien av slike innskudd, unntatt i enkelttilfeller der det er 

berettiget fordi omstendighetene er vanskelige for innskyteren: 

a) Innskyteren kan ikke heve innskuddet før det er gått 30 

dager. 

b) Dersom innskuddet heves før det er gått 30 dager, skal 

innskyteren betale et straffegebyr som omfatter rentetapet 

mellom hevingstidspunktet og avtalens utløpsdato, pluss et 

vesentlig straffegebyr som ikke behøver å overstige de 

rentene som er påløpt for tidsrommet mellom innskuddstids-

punktet og hevingstidspunktet. 

Artikkel 422 

Utgående strømmer fra andre forpliktelser 

1. Institusjonene skal multiplisere forpliktelser som oppstår 

som følge av institusjonens egne driftskostnader, med 0 %. 

2. Institusjonene skal multiplisere forpliktelser som oppstår 

som følge av sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmar-

kedstransaksjoner i henhold til artikkel 192 nr. 3, med 

a) 0 % opp til verdien av de likvide eiendelene i henhold til 

artikkel 418, dersom de er sikret med eiendeler som kan 

anses som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, 

b) 100 % over verdien av de likvide eiendelene i henhold til 

artikkel 418, dersom de er sikret med eiendeler som kan 

anses som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, 

c) 100 % dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses 

som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, med unntak 

av transaksjoner som er omfattet av bokstav d) og e) i dette 

nummer, 

d) 25 % dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses 

som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, og 

långiveren er sentralmyndigheten, et offentlig foretak i den 

medlemsstaten der kredittinstitusjonen har fått tillatelse eller 

har etablert en filial, eller en multilateral utviklingsbank. 

Offentlige foretak som får slik behandling, skal begrenses til 

dem som har en risikovekt på høyst 20 % i henhold til tredje 

del avdeling II kapittel 2, 

e) 0 % dersom långiveren er en sentralbank. 

3. Institusjonene skal multiplisere forpliktelser som oppstår 

som følge av innskudd, som skal opprettholdes 

a) av innskyteren for å få tilgang til clearing-, deponerings- 

eller likviditetsstyringstjenester eller lignende tjenester fra 

institusjonen, 

b) i forbindelse med delingen av felles oppgaver innenfor 

rammen av en institusjonell beskyttelsesordning som 

oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 7, eller som et lovfestet 

minsteinnskudd foretatt av et annet foretak som er medlem 

av samme institusjonelle beskyttelsesordning, 

c) av innskyteren som ledd i en annen etablert operasjonell 

forbindelse enn den som er omhandlet i bokstav a), 

d) av innskyteren for å oppnå clearing av kontanttransaksjoner 

og tjenesteytelser fra den sentrale kredittinstitusjonen, og 

dersom kredittinstitusjonen tilhører et nettverk i henhold til 

lovbestemmelser, 

med 5 % i forbindelse med bokstav a) i den utstrekning de er 

dekket av en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 

94/19/EF eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en 

tredjestat, og ellers med 25 %. 

Kredittinstitusjoners innskudd i sentrale kredittinstitusjoner 

som anses som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416 nr. 1 

bokstav f), skal multipliseres med en uttaksfaktor på 100. 

4. Clearing-, deponerings- eller likviditetsstyringstjenester 

eller lignende tjenester som omhandlet i nr. 3 bokstav a) og d) 

omfatter slike tjenester bare i den utstrekning de leveres 

innenfor rammen av en etablert forbindelse som innskyteren i 

vesentlig grad er avhengig av. De skal ikke bestå i bare 

korrespondentbank- eller meglertjenester, og institusjonen skal 

ha dokumentasjon for at motparten ikke kan heve beløp som 

rettslig forfaller innenfor en periode på 30 dager, uten at det går 

ut over driften. 

I påvente av en ensartet definisjon av «etablert operasjonell 

forbindelse» som omhandlet i nr. 3 bokstav c), skal insti-

tusjonene selv fastsette kriterier for å identifisere en etablert 

operasjonell forbindelse dersom de har dokumentasjon for at 

motparten ikke kan heve beløp som rettslig forfaller innenfor en 

periode på 30 dager, uten at det går ut over driften, og skal 

rapportere disse kriteriene til vedkommende myndigheter. 

Vedkommende myndigheter kan i mangel av en ensartet 

definisjon utarbeide generelle retningslinjer som institusjonene 

skal følge ved identifiseringen av innskudd som opprettholdes 

av innskyteren innenfor rammen av en etablert operasjonell 

forbindelse.  
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5. Institusjonene skal multiplisere forpliktelser som oppstår 

som følge av innskudd fra motparter som ikke er finansielle 

kunder, med 40 % dersom de ikke er omfattet av nr. 3 og 4, og 

skal multiplisere beløpet for forpliktelsene som er omfattet av 

en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller 

en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat, med  

20 %. 

6. Institusjonene skal innregne de inn- og utgående 

strømmene som forventes innenfor trettidagersperioden i 

forbindelse med kontrakter oppført i vedlegg II, med alle 

motparter på nettogrunnlag og multiplisere dem med 100 % 

dersom det oppstår en utgående nettostrøm. Med nettogrunnlag 

menes også at sikkerhet som skal stilles, og som anses som 

likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, ikke innregnes. 

7. Institusjonene skal rapportere andre forpliktelser som ikke 

er omfattet av nr. 1–5, separat. 

8. Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller gi 

institusjonene tillatelse til å anvende en lavere uttaksfaktor på 

forpliktelser som er omhandlet i nr. 7, dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Innskyteren er 

i) morforetaket til eller datterforetak av institusjonen eller 

et annet datterforetak av samme morforetak, 

ii) knyttet til institusjonen gjennom en forbindelse i 

henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, 

iii) en institusjon omfattet av samme institusjonelle 

beskyttelsesordning, som oppfyller kravene i artikkel 

113 nr. 7, 

iv) den sentrale institusjonen eller et medlem av et nettverk 

som oppfyller kravene i artikkel 400 nr. 2 bokstav d). 

b) Der er grunn til å forvente en lavere utgående strøm i løpet 

av de neste 30 dagene, selv ved et kombinert idiosynkratisk 

og markedsomfattende stresscenario. 

c) En tilsvarende, symmetrisk eller mer konservativ inngående 

strøm anvendes av innskyteren som unntak fra artikkel 425. 

d) Institusjonen og innskyteren er etablert i samme 

medlemsstat. 

9. Vedkommende myndigheter kan tillate unntak fra 

vilkårene i nr. 8 bokstav d) dersom artikkel 20 nr. 1 bokstav b) 

anvendes. I så fall skal ytterligere objektive kriterier som 

fastsatt i den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 460 

oppfylles. Dersom det gis tillatelse til å anvende en slik lavere 

utgående strøm, skal vedkommende myndigheter underrette 

EBA om resultatet av framgangsmåten omhandlet i artikkel 20 

nr. 1 bokstav b). Vedkommende myndigheter skal regelmessig 

kontrollere at vilkårene for slike lavere utgående strømmer 

oppfylles. 

10. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for nærmere å angi de ytterligere objektive kriteriene 

omhandlet i nr. 9. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 423 

Ytterligere utgående strømmer 

1. Annen sikkerhet enn eiendeler som omfattes av artikkel 

416 nr. 1 bokstav a)–c), som stilles av institusjonen for 

kontrakter som er oppført i vedlegg II, samt kredittderivater 

skal omfattes av en ytterligere utgående strøm på 20 %. 

2. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter 

om alle kontrakter som er inngått med kontraktsvilkår som i 

løpet av 30 dager etter en vesentlig forverring av institusjonens 

kredittkvalitet har ført til utgående strømmer eller ytterligere 

behov for sikkerhet. Dersom vedkommende myndigheter anser 

slike kontrakter som vesentlige i forbindelse med institusjonens 

potensielle utgående strømmer, skal de kreve at institusjonen 

legger til en ytterligere utgående strøm for disse kontraktene, 

som tilsvarer det tilleggsbehovet for sikkerhet som følger av en 

vesentlig forverring av institusjonens kredittkvalitet, for 

eksempel en nedsettelse av dens eksterne kredittvurdering med 

tre trinn (notches). Institusjonen skal regelmessig vurdere 

omfanget av denne vesentlige forverringen i lys av hva som er 

relevant i henhold til kontraktene som den har inngått, og 

underrette vedkommende myndigheter om resultatet av denne 

vurderingen. 

3. Institusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm 

som tilsvarer det behovet for sikkerhet som ville oppstå som 

følge av virkningen av et negativt markedsscenario på 

institusjonens derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner 

og andre kontrakter, dersom de er vesentlige. 

EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å fastsette vilkårene for anvendelsen når det gjelder begrepet 

«vesentlige», og metoder for måling av slike ytterligere 

utgående strømmer. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. mars 2014.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4. Institusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm 

som tilsvarer markedsverdien av verdipapirer eller andre 

eiendeler som er gjenstand for shortsalg og skal leveres 

innenfor trettidagersperioden, med mindre institusjonen eier 

verdipapirene som skal leveres, eller har lånt dem på vilkår som 

innebærer at de ikke skal leveres tilbake før denne 

trettidagersperioden er over, og verdipapirene ikke utgjør en del 

av institusjonens likvide eiendeler. 

5. Institusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm 

som tilsvarer 

a) den overskytende sikkerheten som institusjonen har, og som 

i henhold til kontrakten når som helst kan innkreves av 

motparten, 

b) den overskytende sikkerheten som skal tilbakeleveres til en 

motpart, 

c) sikkerhet som tilsvarer eiendeler som kan anses som likvide 

eiendeler i henhold til artikkel 416, og som kan erstattes av 

eiendeler som ikke tilsvarer eiendeler som kan anses som 

likvide eiendeler i henhold til artikkel 416 uten insti-

tusjonens samtykke. 

6. Innskudd mottatt som sikkerhet skal ikke anses som 

forpliktelser ved anvendelsen av nr. 422, men skal omfattes av 

bestemmelsene i denne artikkel dersom det er relevant. 

Artikkel 424 

Utgående strømmer i forbindelse med kreditt- og 

likviditetsfasiliteter 

1. Institusjonene skal rapportere utgående strømmer fra 

kommitterte kredittfasiliteter og kommitterte likviditets-

fasiliteter, som skal fastsettes som en prosentdel av det høyeste 

beløpet som kan utnyttes i løpet av de neste 30 dagene. Det 

høyeste beløpet som kan utnyttes, kan beregnes uten hensyn til 

eventuelle likviditetskrav i henhold til artikkel 420 nr. 2, for 

handelsfinansieringsposter utenfor balansen, og uten hensyn til 

verdien i henhold til artikkel 418 av sikkerhet som skal stilles, 

dersom institusjonen kan gjenbruke sikkerheten, og dersom 

sikkerheten er i form av likvide eiendeler i samsvar med 

artikkel 416. Sikkerheten som skal stilles, skal ikke være 

eiendeler som er utstedt av motparten til fasiliteten eller et av 

dens tilknyttede foretak. Dersom institusjonen har tilgang til de 

nødvendige opplysningene, kan det høyeste beløpet som kan 

utnyttes for kreditt- og likviditetsfasiliteter, fastsettes som det 

høyeste beløpet som kunne blitt utnyttet med hensyn til 

motpartens egne forpliktelser eller med hensyn til den 

forhåndsfastsatte kontraktsfestede planen for utnyttelse av 

kredittmuligheten, med forfall i løpet av de neste 30 dagene. 

2. Det høyeste beløpet som kan utnyttes fra uutnyttede 

kommitterte kredittfasiliteter og uutnyttede kommitterte 

likviditetsfasiliteter i løpet av de neste 30 dagene, skal 

multipliseres med 5 % dersom de anses å tilhøre kategorien for 

massemarkedseksponeringer i henhold til standardmetoden eller 

IRB-metoden for vurdering av kredittrisiko. 

3. Det høyeste beløpet som kan utnyttes fra uutnyttede 

kommitterte kredittfasiliteter og uutnyttede kommitterte likvidi-

tetsfasiliteter i løpet av de neste 30 dagene, skal multipliseres 

med 10 % dersom de oppfyller følgende vilkår: 

a) De anses ikke å tilhøre kategorien for massemarkeds-

eksponeringer i henhold til standardmetoden eller IRB-

metoden for vurdering av kredittrisiko. 

b) De er gitt til motparter som ikke er finansielle kunder. 

c) De er ikke gitt med sikte på å erstatte motpartens finansie-

ring i situasjoner der denne ikke kan få oppfylt sine 

finansieringsbehov i finansmarkedene. 

4. Den kommitterte verdien av en likviditetsfasilitet som er 

gitt til et spesialforetak for verdipapirisering med sikte på å 

gjøre det mulig for et slikt spesialforetak å kjøpe andre 

eiendeler enn verdipapirer av motparter som ikke er finansielle 

kunder, skal multipliseres med 10 % i den utstrekning den 

overstiger verdien av nåværende eiendeler som er kjøpt av 

motparter, og dersom det høyeste beløpet som kan utnyttes, i 

henhold til kontrakt er begrenset til verdien av nåværende 

kjøpte eiendeler. 

5. Institusjonene skal rapportere det høyeste beløpet som kan 

utnyttes fra uutnyttede kommitterte kredittfasiliteter og 

uutnyttede kommitterte likviditetsfasiliteter i løpet av de neste 

30 dagene. Dette gjelder særlig følgende: 

a) Andre likviditetsfasiliteter enn dem som er omhandlet i nr. 3 

bokstav b), som institusjonen har gitt til spesialforetak for 

verdipapirisering. 

b) Ordninger som innebærer at institusjonen må kjøpe eller 

bytte eiendeler fra et spesialforetak for verdipapirisering. 

c) Fasiliteter som er gitt til kredittinstitusjoner. 

d) Fasiliteter som er gitt til finansinstitusjoner og 

verdipapirforetak.  
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6. Som unntak fra nr. 5 kan institusjoner som er opprettet og 

finansieres av minst én medlemsstats sentrale eller regionale 

myndighet, også anvende behandlingen i nr. 2 og 3 på kreditt - 

og likviditetsfasiliteter som gis til institusjoner med det ene 

formål direkte eller indirekte å finansiere støttelån som kan 

plasseres i de eksponeringskategoriene som er omhandlet i 

nevnte numre. Dersom disse støttelånene gis gjennom en annen 

institusjon som opptrer som formidler («pass through-lån»), kan 

institusjonene som unntak fra artikkel 425 nr. 2 bokstav g) 

anvende en symmetrisk inn- og utgående strøm. Slike støttelån 

skal være tilgjengelige bare for personer som ikke er finansielle 

kunder, og skal gis på ikke-konkurranseutsatt og ikke-

profittorientert grunnlag med sikte på å fremme målene for 

offentlig politikk fastsatt av Unionen og/eller medlemsstatens 

sentralmyndighet eller regionale myndighet. Slike fasiliteter 

skal bare kunne utnyttes etter en søknad om et støttelån som det 

er rimelig å anta vil bli innvilget, og ikke ut over det  beløpet 

som det er søkt om, i forbindelse med en etterfølgende 

rapportering av bruken av de utbetalte midlene. 

Artikkel 425 

Inngående strømmer 

1. Institusjonene skal rapportere sine inngående strømmer. 

De høyeste inngående pengestrømmene skal være de inngående 

pengestrømmene begrenset til 75 % av de utgående strømmene. 

Institusjonene kan gjøre unntak fra denne grensen for 

inngående strømmer fra innskudd som er satt inn i andre 

institusjoner, og som er omfattet av artikkel 113 nr. 6 eller 7. 

Institusjonene kan gjøre unntak fra denne grensen for 

inngående strømmer fra skyldige beløp fra låntakere og 

obligasjonsinvestorer i forbindelse med pantelån finansiert med 

obligasjoner som er berettiget til behandlingen i artikkel 129 nr. 

4, 5 eller 6, eller med obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 

nr. 4 i direktiv 2009/65/EF. Institusjonene kan unnta inngående 

strømmer fra støttelån som institusjonene har formidlet. Med 

forbehold for forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet som har ansvar for tilsynet på individuelt grunnlag, 

kan institusjonen helt eller delvis gjøre unntak for inngående 

strømmer dersom innskyteren er morforetaket til eller et 

datterforetak av institusjonen eller et annet datterforetak av 

samme morforetak, eller er knyttet til institusjonen ved en 

tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF. 

2. De inngående pengestrømmene skal måles over de neste 

30 dagene. De skal omfatte bare kontraktsfestede inngående 

strømmer fra eksponeringer som ikke har forfalt, og som 

institusjonen ikke har grunn til å forvente at blir misligholdt i 

løpet av trettidagersperioden. Inngående pengestrømmer skal 

rapporteres fullt ut, og følgende inngående strømmer skal 

rapporteres separat: 

a) Skyldige beløp fra motparter som ikke er finansielle kunder, 

skal reduseres med sikte på betaling av avdrag med 50 % av 

verdien eller med de kontraktsfestede forpliktelsene overfor 

disse kundene til å forlenge finansieringen, alt etter hvilket 

beløp som er høyest. Dette får ikke anvendelse på skyldige 

beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmarkeds-

transaksjoner som definert i artikkel 192 nr. 3 som er sikret 

med likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, som 

omhandlet i bokstav d) i dette nummer. 

Som unntak fra første ledd i denne bokstav kan institusjoner 

som har fått en forpliktelse i henhold artikkel 424 nr. 6 med 

sikte på utbetaling av et støttelån til en endelig mottaker, 

innregne en inngående strøm opp til verdien av den utgående 

strømmen som de anvender på den tilsvarende forpliktelsen 

til å bevilge disse støttelånene. 

b) Skyldige beløp fra handelsfinansieringstransaksjoner som 

omhandlet i artikkel 162 nr. 3 annet ledd bokstav b), med en 

gjenværende løpetid på høyst 30 dager, skal innregnes fullt 

ut som inngående strømmer. 

c) Eiendeler uten kontraktfestet utløpsdato skal innregnes med 

20 % inngående strømmer, forutsatt at kontrakten gir banken 

mulighet til å si opp denne og kreve betaling innen 30 dager. 

d) Skyldige beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapital-

markedstransaksjoner som definert i artikkel 192 nr. 3, 

dersom de er sikret med likvide eiendeler i henhold til 

artikkel 416 nr. 1, skal ikke innregnes opp til verdien av de 

likvide eiendelene uten avkorting og skal innregnes fullt ut 

for de gjenværende skyldige beløpene. 

e) Skyldige beløp som den institusjonen som skylder beløpene, 

behandler i samsvar med artikkel 422 nr. 3 og 4, skal 

multipliseres med en tilsvarende symmetrisk inngående 

strøm. 

f) Skyldige beløp fra posisjoner i betydelige aksjeindeks-

instrumenter, forutsatt at dobbelttelling med likvide 

eiendeler unngås. 

g) Eventuelle uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter og 

andre mottatte forpliktelser skal ikke innregnes. 

3. Utgående og inngående strømmer som forventes innenfor 

trettidagersperioden som følge av kontraktene oppført  i vedlegg 

II, skal innregnes på nettogrunnlag med alle motparter og 

multipliseres med 100 % i tilfelle av en inngående nettostrøm. 

Med nettogrunnlag menes også at sikkerhet som skal stilles, og 

som anses som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, ikke 

innregnes. 

4. Som unntak fra nr. 2 bokstav g) kan vedkommende 

myndigheter gi tillatelse til å anvende større inngående 

strømmer i enkelttilfeller for kreditt- og likviditetsfasiliteter 

dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er grunn til å forvente en større inngående strøm, selv 

ved et kombinert idiosynkratisk og markedsomfattende 

stresscenario.  
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b) Motparten er morforetaket til eller et datterforetak av 

institusjonen eller et annet datterforetak av samme 

morforetak eller er knyttet til institusjonen gjennom en 

tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 

83/349/EØF eller er medlem av den samme institusjonelle 

beskyttelsesordningen som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 

i denne forordning, eller er den sentrale institusjonen eller 

medlem av et nettverk som er omfattet av unntaket i artikkel 

10 i denne forordning. 

c) En tilsvarende symmetrisk eller mer konservativ utgående 

strøm anvendes av motparten som unntak fra artikkel 422–

424. 

d) Institusjonen og motparten er etablert i samme medlemsstat. 

5. Vedkommende myndigheter kan gjøre unntak fra vilkåret 

fastsatt i nr. 4 bokstav d) dersom artikkel 20 nr. 1 bokstav b) 

anvendes. I så fall skal ytterligere objektive kriterier som 

fastsatt i den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 460 

oppfylles. Dersom det gis tillatelse til å anvende slike større 

inngående strømmer, skal vedkommende myndigheter 

underrette EBA om resultatet av prosessen omhandlet i artikkel 

20 nr. 1 bokstav b). Vedkommende myndigheter skal regel-

messig kontrollere at vilkårene for slike større inngående 

strømmer er oppfylt. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for nærmere å angi de ytterligere objektive kriteriene 

omhandlet i nr. 5. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7. Institusjonene skal ikke rapportere inngående strømmer 

fra de likvide eiendelene som rapporteres i samsvar med 

artikkel 416, unntatt for skyldige betalinger i forbindelse med 

de eiendelene som ikke gjenspeiles i eiendelens markedsverdi. 

8. Institusjonene skal ikke rapportere inngående strømmer 

fra nye inngåtte forpliktelser. 

9. Institusjonene skal innregne bare inngående strømmer 

som skal mottas i tredjestater der det er overførings-

restriksjoner, eller som er uttrykt i ikke-konvertible valutaer, i 

den utstrekning de tilsvarer utgående strømmer i henholdsvis 

den berørte tredjestaten eller den aktuelle valutaen. 

Artikkel 426 

Ajourføring av framtidige likviditetskrav 

Etter Kommisjonens vedtakelse av en delegert rettsakt for å 

spesifisere likviditetskravet i samsvar med artikkel 460, kan 

EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for 

å angi vilkårene omhandlet i artikkel 421 nr. 1, artikkel 422, 

unntatt nr. 8–10, og artikkel 424 for å ta hensyn til 

internasjonalt anerkjente standarder. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

AVDELING III 

RAPPO RTERING O M STABIL FINANSIERING  

Artikkel 427 

Poster som gir stabil finansiering 

1. Institusjonene skal i samsvar med rapporteringskravene i 

artikkel 415 nr. 1 og de ensartede rapporteringsformatene 

omhandlet i artikkel 415 nr. 3 rapportere følgende poster og 

deres bestanddeler til vedkommende myndigheter for å gjøre 

det mulig å vurdere tilgangen til stabile finansieringskilder: 

a) Følgende ansvarlige kapital, etter anvendelse av fradrag, 

dersom det er relevant: 

i) Kjernekapitalinstrumenter. 

ii) Tilleggskapitalinstrumenter. 

iii) andre preferanseaksjer og -instrumenter ut over det 

høyeste beløpet for tilleggskapital med en gjenværende 

løpetid på minst ett år. 

b) Følgende forpliktelser som ikke omfattes av bokstav a): 

i. Massemarkedsinnskudd som er berettiget til behand-

lingen i artikkel 421 nr. 1. 

ii.  Massemarkedsinnskudd som er berettiget til behand-

lingen i artikkel 421 nr. 2. 

iii.  Innskudd som er berettiget til behandlingen i artikkel 

422 nr. 3 og 4. 

iv. Den delen av innskuddene omhandlet i punkt i) som er 

omfattet av en innskuddsgarantiordning i samsvar med 

direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende innskudds-

garantiordning i en tredjestat i samsvar med artikkel 

421 nr. 1.  
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v. Den delen av innskuddene omhandlet punkt iii) som er 

omfattet av artikkel 422 nr. 3 bokstav b). 

vi. Den delen av innskuddene omhandlet i punkt iii) som 

er omfattet av artikkel 422 nr. 3 bokstav d). 

vii.  Innskuddsbeløp som ikke er omfattet av punkt i), ii) 

eller iii), dersom de ikke er satt inn av finansielle 

kunder. 

viii.  All finansiering fra finansielle kunder. 

ix.  Separat for beløp som omfattes av henholdsvis punkt 

vii) og viii), finansiering fra sikrede utlånstrans-

aksjoner og kapitalmarkedstransaksjoner i henhold til 

artikkel 192 nr. 3 

— som er sikret med eiendeler som kan anses som 

likvide eiendeler i samsvar med artikkel 416, 

— som er sikret med andre eiendeler. 

x. Forpliktelser som følge av utstedte verdipapirer som er 

berettiget til behandlingen i artikkel 129 nr. 4 eller 5, 

eller som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 

2009/65/EF. 

xi.  Følgende andre forpliktelser som følge av utstedte 

verdipapirer som ikke er omfattet av bokstav a): 

— Forpliktelser som følge av utstedte verdipapirer 

med en effektiv løpetid på minst ett år. 

— Forpliktelser som følge av utstedte verdipapirer 

med en effektiv løpetid på under et år. 

xii.  Alle andre forpliktelser. 

2. Dersom det er relevant, skal alle poster plasseres i 

følgende fem kategorier ut fra den nærmeste forfallsdatoen og 

ut fra det tidligste tidspunktet da de kan kreves utbetalt i 

henhold til kontrakten: 

a) Innen tre måneder. 

b) Mellom tre og seks måneder. 

c) Mellom seks og ni måneder. 

d) Mellom ni og tolv måneder. 

e) Etter tolv måneder. 

Artikkel 428 

Poster som krever stabil finansiering 

1. Følgende poster skal, med mindre de trekkes fra den 

ansvarlige kapitalen, rapporteres separat til vedkommende 

myndigheter med sikte på en vurdering av behovet for stabile 

finansieringskilder: 

a) Eiendeler som kan anses som likvide eiendeler i henhold til 

artikkel 416, oppdelt etter eiendelstype. 

b) Følgende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som 

ikke er omfattet av bokstav a): 

i) Eiendeler som kan inngå i risikoklasse 1 i henhold til 

artikkel 122. 

ii) Eiendeler som kan inngå i risikoklasse 2 i henhold til 

artikkel 122. 

iii) Andre eiendeler. 

c) Egenkapitalinstrumenter i ikke-finansielle enheter som er 

notert i en hovedindeks på en anerkjent børs. 

d) Andre egenkapitalinstrumenter. 

e) Gull. 

f) Andre edelmetaller. 

g) Lån og fordringer som ikke kan forlenges, og separat 

oppføring av slike lån og fordringer når låntakerne er 

i) andre fysiske personer enn kommersielle personlige 

foretak og partnerskap, 

ii) SMB-er som anses å tilhøre kategorien for masse-

markedseksponeringer i henhold til standardmetoden 

eller IRB-metoden for vurdering av kredittrisiko, eller et 

selskap som er berettiget til behandlingen i artikkel 153 

nr. 4, og der det samlede innskuddet fra denne 

motparten eller gruppen av innbyrdes tilknyttede 

motparter er på under 1 million euro, 

iii) stater, sentralbanker og offentlige foretak, 

iv) motparter som ikke er omfattet av punkt i) og ii), unntatt 

finansielle kunder, 

v) motparter som ikke er omfattet av punkt i)–iii), og som 

er finansielle kunder, idet institusjoner og andre 

finansielle kunder oppføres separat. 

h) Lån og fordringer som ikke kan forlenges, som omhandlet i 

bokstav g), idet følgende lån og fordringer som ikke kan 

forlenges, oppføres separat: 

i) Lån og fordringer som er sikret med næringseiendom. 

ii) Lån og fordringer som er sikret med boligeiendom. 

iii) Lån og fordringer som er finansiert med motsvarende 

løpetider («pass through») gjennom obligasjoner som er 

berettiget til behandlingen i artikkel 129 nr. 4 eller 5, 

eller gjennom obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 

nr. 4 i direktiv 2009/65/EF. 

i) Derivatfordringer. 

j) Alle andre eiendeler. 

k) Uutnyttede kommitterte kredittfasiliteter som anses å ha 

«middels risiko» eller «middels risiko/lav risiko» i henhold 

til vedlegg I.  
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2. Der det er relevant, skal alle poster plasseres i de fem 

kategoriene som er beskrevet i artikkel 427 nr. 2. 

SJUENDE DEL 

GJELDSGRAD 

Artikkel 429 

Beregning av uvektet kjernekapitalandel  

1. Institusjonene skal beregne uvektet kjernekapitalandel 

etter metoden angitt i nr. 2–11. 

2. Uvektet kjernekapitalandel skal beregnes som en 

institusjons kapitalmål dividert med institusjonens samlede 

eksponeringsmål og uttrykkes i prosent. 

Institusjonene skal beregne uvektet kjernekapitalandel som det 

enkle aritmetiske gjennomsnittet av de månedlige uvektede 

kjernekapitalandelene i løpet av et kvartal. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 skal kapitalmålet være 

kjernekapitalen. 

4. Det samlede eksponeringsmålet er summen av ekspo-

neringsverdien av alle eiendeler og poster utenfor balansen som 

ikke er fratrukket ved beregningen av kapitalmålet omhandlet i 

nr. 3. 

Når institusjonene tar med et foretak i finanssektoren som de 

har en betydelig investering i, i samsvar med artikkel 43, i sin 

konsolidering i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk, 

men ikke i sin konsolidering for tilsynsformål i samsvar med 

første del avdeling II kapittel 2, skal de ikke fastsette 

eksponeringsverdien av de betydelige investeringene i henhold 

til nr. 5 bokstav a) i denne artikkel, men som det beløpet som 

oppnås ved å multiplisere beløpet som er definert i bokstav a) i 

dette nummer, med faktoren som er definert i bokstav b) i dette 

nummer: 

a) Summen av eksponeringsverdiene for alle eksponeringer i 

det foretaket i finanssektoren som de har betydelige 

investeringer i. 

b) For alle institusjonens direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i foretaket i 

finanssektoren, summen av slike poster som ikke er 

fratrukket i henhold til artikkel 47 og artikkel 48 nr.1 

bokstav b), dividert med summen av slike poster. 

5. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av 

eiendeler i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Med eksponeringsverdien av eiendeler, unntatt kontrakter 

oppført i vedlegg II og kredittderivater, menes eksponerings-

verdien i samsvar med artikkel 111 nr. 1 første punktum. 

b) Fysisk eller finansiell sikkerhet, garantier eller kredittrisiko-

reduksjon som er kjøpt, skal ikke anvendes for å redusere 

eksponeringsverdien av eiendeler. 

c) Lån skal ikke motregnes mot innskudd. 

6. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av 

kontrakter oppført i vedlegg II og kredittderivater, herunder 

slike som ikke er balanseført, i samsvar med metoden i artikkel 

274. 

Ved fastsettelsen av eksponeringsverdien av kontrakter oppført 

i vedlegg II og kredittderivater skal institusjonene ta hensyn til 

virkningen av novasjonskontrakter og andre motregnings-

avtaler, unntatt avtaler om motregning på tvers av produkter, i 

samsvar med artikkel 295. 

7. Som unntak fra nr. 6 kan institusjonene benytte metoden i 

artikkel 275 for å fastsette eksponeringsverdien av kontrakter 

oppført i nr. 1 og 2 i vedlegg II bare dersom de også benytter 

denne metoden for å fastsette eksponeringsverdien av disse 

kontraktene med sikte på å oppfylle kravene til ansvarlig kapital 

i artikkel 92. 

8. Når de fastsetter den potensielle framtidige kreditt -

eksponeringen for kredittderivater, skal institusjonene anvende 

prinsippene i artikkel 299 nr. 2 på alle sine kredittderivater, og 

ikke bare på dem som er oppført i handelsporteføljen. 

9. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller 

varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlåns-

transaksjoner, herunder slike som ikke er balanseført, i samsvar 

med artikkel 220 nr. 1–3 og artikkel 222, og skal ta hensyn til 

virkningene av hovedavtaler om motregning, med unntak av 

godkjente avtaler om motregning på tvers av produkter i 

samsvar med artikkel 206. 

10. Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av poster 

utenfor balansen, unntatt postene omhandlet i nr. 6 og 9 i denne 

artikkel, i samsvar med artikkel 111 nr. 1, med følgende 

endringer av konverteringsfaktorene som er oppført i nevnte 

artikkel: 

a) Den konverteringsfaktoren som skal anvendes på den 

nominelle verdien for uutnyttede kredittfasiliteter, som kan 

sies opp uten vilkår når som helst og uten varsel, og som er 

omhandlet i nr. 4 bokstav a) og b) i vedlegg I, er 10 %.  
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b) Den konverteringsfaktoren for handelsfinansieringsposter 

utenfor balansen med middels risiko/lav risiko som er 

omhandlet i nr. 3 bokstav a) i vedlegg I, og poster utenfor 

balansen knyttet til statsstøttet eksportkreditt som er 

omhandlet i nr. 3 bokstav b) i) i vedlegg I, er 20 %. 

c) Den konverteringsfaktoren for handelsfinansieringsposter 

utenfor balansen med middels risiko som er omhandlet i  

nr. 2 bokstav a) og nr. 2 bokstav b) i) i vedlegg I, og poster 

utenfor balansen knyttet til statsstøttet eksportkreditt som er 

omhandlet i nr. 2 bokstav b) ii) i vedlegg I, er 50 %. 

d) Konverteringsfaktoren for alle andre poster utenfor balansen 

oppført i vedlegg I er 100 %. 

11. Når nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 

anerkjenner balanseføring av forvaltede eiendeler i samsvar 

med artikkel 10 i direktiv 86/635/EØF, kan disse eiendelene 

utelates fra det samlede eksponeringsmålet for den uvektede 

kjernekapitalandelen, forutsatt at de oppfyller kriteriene for 

ikke å bli anerkjent i henhold til internasjonal regnskaps-

standard (IAS) 39 i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 

og, dersom det er relevant, kriteriene for ikke-konsolidering i 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 10 i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Artikkel 430 

Rapporteringskrav 

1. Institusjonene skal oversende alle nødvendige 

opplysninger om den uvektede kjernekapitalandelen og dens 

bestanddeler i samsvar med artikkel 429 til vedkommende 

myndigheter. Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til 

disse opplysningene når de foretar tilsynet omhandlet i artikkel 

97 i direktiv 2013/36/EU. 

Institusjonene skal også oversende vedkommende myndigheter 

nødvendige opplysninger med sikte på utarbeidingen av 

rapportene omhandlet i artikkel 511. 

Vedkommende myndigheter skal på anmodning oversende 

opplysningene som de mottar fra institusjonene, til EBA for å 

lette gjennomgåelsen omhandlet i artikkel 511. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette den ensartede rapporte-

ringsmalen, instruksjonene for anvendelsen av denne malen, 

rapporteringshyppighet og -dato samt IT-løsninger, i samsvar 

med rapporteringskravene i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

ÅTTENDE DEL 

INSTITUSJO NERS O FFENTLIGGJØRINGSPLIKT 

AVDELING I 

ALMINNELIGE PRINSIPPER 

Artikkel 431 

Offentliggjøringskravenes omfang 

1. Institusjonene skal offentliggjøre opplysningene fastsatt i 

avdeling II, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 432. 

2. Vedkommende myndigheters tillatelse i henhold til tredje 

del til å anvende verktøyene og metodene som er omhandlet i 

avdeling III, skal forutsette at institusjonene offentliggjør 

opplysningene som gis i den forbindelse. 

3. Institusjonene skal vedta formelle retningslinjer for å 

overholde offentliggjøringskravene i henhold til denne del, og 

skal ha retningslinjer for vurdering av offentliggjøringens 

hensiktsmessighet, herunder med hensyn til kontroll og 

hyppighet. Institusjonene skal også ha retningslinjer for 

vurdering av om opplysningene de meddeler, gir markeds-

deltakerne et fullstendig bilde av risikoprofilen. 

Dersom disse opplysningene ikke gir markedsdeltakerne et 

fullstendig bilde av risikoprofilen, skal institusjonene 

offentliggjøre de opplysningene som er nødvendige i tillegg til 

opplysningene som kreves i henhold til nr. 1. De skal imidlertid 

bare offentliggjøre opplysninger som er vesentlige, og som ikke 

er forretningshemmeligheter eller fortrolige opplysninger i 

henhold til artikkel 432. 

4. Institusjonene skal på anmodning kunne forklare sine 

beslutninger om kredittvurdering overfor SMB-er og andre 

foretak som søker om lån, samt gi en skriftlig forklaring dersom 

det anmodes om dette. Administrasjonskostnadene for 

forklaringen skal stå i forhold til lånets størrelse. 

Artikkel 432 

Uvesentlige opplysninger, forretningshemmeligheter eller 

fortrolige opplysninger 

1. Institusjonene kan unnlate å offentliggjøre en eller flere av 

opplysningene som er angitt i avdeling II, dersom opplys-

ningene som formidles ved slik offentliggjøring, ikke anses 

som vesentlige, unntatt opplysninger omhandlet i artikkel 435 

nr. 2 bokstav c), artikkel 437 og artikkel 450. 

Opplysninger som offentliggjøres, skal anses som vesentlige 

dersom utelatelse av eller feil i slike opplysninger vil kunne 

endre eller påvirke vurderinger eller beslutninger for en bruker 

som stoler på opplysningene for å treffe økonomiske 

beslutninger.  
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EBA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 innen 31. desember 2014 utstede retningslinjer 

for hvordan institusjonene skal anvende vesentlighetsprinsippet 

i forbindelse med opplysningskravene i avdeling II. 

2. Institusjonene kan også utelate en eller flere av de 

opplysningene som er omfattet av opplysningsplikten i henhold 

til avdeling II og III, dersom disse opplysningene anses som 

forretningshemmeligheter eller som fortrolige i henhold til 

andre og tredje ledd, unntatt opplysninger omhandlet i artikkel 

437 og 450. 

Opplysninger skal anses som forretningshemmeligheter dersom 

offentliggjøring av dem ville undergrave institusjonens 

konkurransemessige stilling. Dette kan omfatte opplysninger 

om produkter eller systemer som, dersom de blir kjent for 

konkurrenter, ville føre til at en institusjons investeringer i dem 

ble mindre verdifulle. 

Opplysninger skal anses som fortrolige dersom det foreligger 

forpliktelser overfor kunder eller andre motparter som gjør at 

institusjonen må behandle opplysningene fortrolig. 

EBA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 innen 31. desember 2014 utstede retningslinjer 

for hvordan institusjonene skal behandle forretnings-

hemmeligheter og fortrolige opplysninger i forbindelse med 

opplysningskravene i avdeling II og III. 

3. I unntakstilfellene omhandlet i nr. 2 skal vedkommende 

institusjon i sine offentliggjorte opplysninger angi at visse 

opplysninger ikke er gitt, og grunnen til dette, samt 

offentliggjøre mer generelle opplysninger om emnet som er 

omfattet av offentliggjøringsplikten, bortsett fra når slike 

opplysninger anses som forretningshemmeligheter eller som 

fortrolige. 

4. Nr. 1–3 fritar ikke for ansvaret for manglende 

offentliggjøring av vesentlige opplysninger. 

Artikkel 433 

Offentliggjøringshyppighet 

Institusjonene skal offentliggjøre de opplysningene som kreves 

i henhold til denne del, minst hvert år. 

Den årlige offentliggjøringen skal finne sted samme dag som 

årsregnskapet offentliggjøres. 

Institusjonene skal vurdere behovet for å offentliggjøre enkelte 

deler av eller alle opplysninger hyppigere enn hvert år i lys av 

relevante kjennetegn ved deres forretningsvirksomhet, for 

eksempel virksomhetens omfang, virksomhetsområder, tilstede-

værelse i ulike stater, virksomhet i ulike finanssektorer og 

deltaking i internasjonale finansmarkeder samt i betalings-, 

oppgjørs- og clearingsystemer. Ved en slik vurdering skal det 

særlig legges vekt på et mulig behov for hyppigere 

offentliggjøring av opplysninger i henhold til artikkel 437 og 

artikkel 438 bokstav c)–f), samt for opplysninger om 

risikoeksponering og øvrige poster som endres raskt. 

EBA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 innen 31. desember 2014 utstede retningslinjer 

for institusjonenes vurdering av offentliggjøringshyppigheten i 

henhold til avdeling II og III. 

Artikkel 434 

Offentliggjøringsmetode 

1. Institusjonene kan selv velge medium, sted og kontroll-

metoder som er egnet for oppfylle offentliggjøringskravene i 

henhold til denne del på en effektiv måte. I den grad det er 

mulig, skal alle opplysninger gis på ett medium eller på ett sted. 

Dersom den samme opplysningen offentliggjøres i to eller flere 

medier, skal en henvisning til den samme opplysningen i de 

andre mediene gis i hvert medium. 

2. Tilsvarende opplysninger som gis av institusjoner i 

henhold til regnskapskrav, krav ved børsnotering eller andre 

krav, kan anses som overholdelse av denne del. Dersom 

opplysninger ikke inngår i regnskapene, skal institusjonene 

utvetydig angi i regnskapene hvor disse kan finnes. 

AVDELING II 

TEKNISKE KRITERIER FO R GJENNO MSIKTIGHET O G 

O FFENTLIGGJØRING 

Artikkel 435 

Mål og retningslinjer for risikostyring 

1. Institusjonene skal offentliggjøre sine mål og retnings-

linjer for risikostyring for hver enkelt risikokategori, herunder 

risikoer som omhandles i denne avdeling. Disse opplysningene 

skal omfatte 

a) strategiene og prosessene for å styre disse risikoene, 

b) struktur og organisering av relevant risikostyringsfunksjon, 

herunder opplysninger om dens mandat og vedtekter, eller 

andre hensiktsmessige ordninger, 

c) omfanget og arten av systemer for risikorapportering og  

-måling, 

d) retningslinjene for sikring og reduksjon av risiko samt 

strategiene og prosessene for kontroll med sikrings- og 

risikoreduksjonstiltakenes løpende effektivitet, 

e) en erklæring godkjent av ledelsesorganet om at insti-

tusjonens risikostyringsordninger er tilfredsstillende, der det 

forsikres om at de innførte risikostyringssystemene er 

hensiktsmessige med hensyn til institusjonens profil og 

strategi,  
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f) en kortfattet risikoerklæring godkjent av ledelsesorganet 

med en kort beskrivelse av institusjonens overordnede 

risikoprofil i tilknytning til dens forretningsstrategi. 

Erklæringen skal inneholde viktige forholdstall og nøkkeltall 

som gir eksterne interessenter et fullstendig bilde av 

institusjonens risikostyring, herunder av hvordan insti-

tusjonens risikoprofil samvirker med den risikotoleransen 

som ledelsesorganet har fastsatt. 

2. Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger, 

herunder regelmessige oppdateringer minst hvert år, om 

foretaksstyringen: 

a) Antall styreverv som innehas av medlemmer av 

ledelsesorganet. 

b) Ansettelsespolitikken for medlemmer av ledelsesorganet og 

deres faktiske kunnskap, faglige kompetanse og ekspertise. 

c) Strategien for mangfold ved utvelging av medlemmer av 

ledelsesorganet, målsettinger for denne strategien samt i 

hvilket omfang disse målsettingene er nådd. 

d) Hvorvidt institusjonen har nedsatt en separat risikokomité, 

og hvor mange ganger risikokomiteen har holdt møte. 

e) En beskrivelse av informasjonsstrømmen som gjelder risiko, 

til ledelsesorganet. 

Artikkel 436 

Virkeområde 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

virkeområdet for kravene i denne forordning i samsvar med 

direktiv 2013/36/EU: 

a) Navnet på den institusjonen som kravene i denne forordning 

får anvendelse på. 

b) En oversikt over forskjellene i konsolideringsgrunnlaget for 

regnskaps- og tilsynsformål, med en kort beskrivelse av de 

foretakene som inngår, og med angivelse av om de er 

i) fullt konsolidert, 

ii) forholdsmessig konsolidert, 

iii) trukket fra ansvarlig kapital, 

iv) verken konsolidert eller fratrukket. 

c) Eventuelle nåværende eller forutsette vesentlige praktiske 

eller juridiske hindringer for rask overføring av ansvarlig 

kapital til eller tilbakebetaling av forpliktelser mellom 

morforetaket og dets datterforetak. 

d) Det samlede beløpet for den eventuelle negative differansen 

mellom det fastsatte beløpet for ansvarlig kapital og den 

faktiske ansvarlige kapitalen i alle datterforetak som ikke 

omfattes av konsolideringen, samt navnene på disse 

datterforetakene. 

e) Eventuelt omstendighetene som fører til at bestemmelsene i 

artikkel 7 og 9 får anvendelse. 

Artikkel 437 

Ansvarlig kapital 

1. Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger 

om sin ansvarlige kapital: 

a) En fullstendig avstemming mellom ren kjernekapital-poster, 

andre godkjente kjernekapitalposter, tilleggskapitalposter 

samt filtre og fradrag som anvendes i henhold til artikkel 

32–36, 56, 66 og 79 på institusjonens ansvarlige kapital og 

balansen i institusjonens reviderte regnskaper. 

b) En beskrivelse av hovedtrekkene ved ren kjernekapital-

instrumentene, de andre godkjente kjernekapital-

instrumentene og tilleggskapitalinstrumentene som er utstedt 

av institusjonen. 

c) De fullstendige vilkårene for alle ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og 

tilleggskapitalinstrumenter. 

d) Separat offentliggjøring av arten av og beløpene for 

følgende: 

i) Hvert regulatoriske filter som anvendes i henhold til 

artikkel 32–35. 

ii) Hvert fradrag som foretas i henhold til artikkel 36, 56 og 

66. 

iii) Poster som ikke er fratrukket i henhold til artikkel 47, 

48, 56, 66 og 79. 

e) En beskrivelse av alle begrensninger som anvendes ved 

beregningen av ansvarlig kapital i henhold til denne 

forordning, samt alle instrumenter, regulatoriske filtre og 

fradrag som disse begrensningene får anvendelse på. 

f) Dersom institusjonene offentliggjør kapitaldeknings-

prosenter som er beregnet ved hjelp av ansvarlig kapital-

poster fastsatt på et annet grunnlag enn det som er fastsatt i 

denne forordning: en omfattende forklaring av grunnlaget 

for beregning av disse kapitaldekningsprosentene. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette ensartede maler for 

offentliggjøring i henhold til nr. 1 bokstav a), b), d) og e). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013.  
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Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 438 

Kapitalkrav 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

institusjonens overholdelse av kravene i artikkel 92 i denne 

forordning og i artikkel 73 i direktiv 2013/36/EU: 

a) Et sammendrag av institusjonens metode for å vurdere om 

dens ansvarlige kapital er tilstrekkelig for å understøtte 

nåværende og framtidig virksomhet. 

b) På anmodning fra den relevante vedkommende myndighet, 

resultatet av institusjonens interne kapitalvurderingsprosess, 

herunder sammensetningen av tilleggskrav til ansvarlig 

kapital på grunnlag av tilsynsprosessen som omhandlet i 

artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

c) For institusjoner som beregner risikovektede eksponerings-

beløp i samsvar med avdeling II tredje del kapittel 2, 8 % av 

de risikovektede eksponeringsbeløpene for hver av ekspo-

neringskategoriene som er angitt i artikkel 112. 

d) For institusjoner som beregner risikovektede eksponerings-

beløp i samsvar med avdeling II tredje del kapittel 3, 8 % av 

de risikovektede eksponeringsbeløpene for hver av 

eksponeringskategoriene som er angitt i artikkel 147. Når 

det gjelder kategorien for massemarkedseksponeringer, 

gjelder dette kravet for hver av eksponeringskategoriene 

som de ulike korrelasjonene i artikkel 154 nr. 1–4 motsvarer. 

Når det gjelder kategorien for egenkapitalposisjoner, gjelder 

dette kravet for 

i) hver av metodene som er angitt i artikkel 155, 

ii) børsomsatte eksponeringer, aktiv eierkapital-posisjoner 

(PE) i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer samt andre 

eksponeringer, 

iii) eksponeringer som er omfattet av en overgangsordning i 

tilsynssammenheng for krav til ansvarlig kapital, 

iv) eksponeringer som er omfattet av overgangsregler for 

krav til ansvarlig kapital. 

e) Krav til ansvarlig kapital beregnet i samsvar med artikkel 92 

nr. 3 bokstav b) og c). 

f) Krav til ansvarlig kapital beregnet i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 2–4, som offentliggjøres separat. 

Institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp i 

samsvar med artikkel 153 nr. 5 eller artikkel 155 nr. 2, skal 

opplyse om de eksponeringene som er plassert i hver kategori 

i tabell 1 i artikkel 153 nr. 5, eller som er gitt risikovektene 

omhandlet i artikkel 155 nr. 2. 

Artikkel 439 

Motpartsrisikoeksponeringer 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

institusjonens motpartsrisikoeksponeringer som omhandlet i 

tredje del avdeling II kapittel 6: 

a) En beskrivelse av metoden som er anvendt for å fastsette 

ansvarlig kapital og kredittgrenser for motpartsrisiko-

eksponeringer. 

b) En beskrivelse av retningslinjer for sikkerhetsstillelse og 

opprettelse av kredittreserver. 

c) En beskrivelse av retningslinjer med hensyn til risiko-

eksponeringer med feil vei-risiko. 

d) En beskrivelse av virkningen av beløpet for den sikkerheten 

som institusjonen vil måtte stille dersom dens kredittvur-

dering nedjusteres. 

e) Brutto positiv virkelig verdi av kontrakter, motregnings-

fordeler, motregnet aktuell kreditteksponering, sikkerhet 

som innehas, og nettokreditteeksponering for derivater. 

Nettokreditteksponering for derivater er kredittekspo-

neringen ved derivattransaksjoner etter vurdering av både 

fordelene av motregningsavtaler som er juridisk gjennom-

førbare, og avtaler om sikkerhet, 

f) målinger av eksponeringsverdi i henhold til metodene i 

tredje del avdeling II kapittel 6 avsnitt 3–6, uansett hvilken 

metode som anvendes, 

g) den nominelle verdien av kredittderivatsikringer samt 

fordeling av aktuell kreditteksponering etter type av kreditt -

eksponering, 

h) de nominelle beløpene for kredittderivattransaksjoner, 

oppdelt mellom bruk i institusjonens egen kredittportefølje 

og i institusjonens formidlingsvirksomhet, herunder 

fordelingen av kredittderivatproduktene som anvendes, 

ytterligere fordelt på beskyttelse som er kjøpt og solgt 

innenfor hver produktgruppe, 

i) estimatet av α dersom institusjonen har fått tillatelse av 

vedkommende myndigheter til å estimere α. 

Artikkel 440 

Kapitalbuffere 

1. En institusjon skal offentliggjøre følgende opplysninger 

om sin overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer 

som omhandlet i avdeling VII kapittel 4 i direktiv 2013/36/EU: 

a) Den geografiske fordelingen av dens kreditteksponeringer 

som er relevante for beregningen av dens motsykliske 

kapitalbuffer.  
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b) Størrelsen på institusjonens motsykliske kapitalbuffer. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi opplysningskravene omhandlet i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 441 

Indikatorer på global systemviktighet 

1. Institusjoner som er identifisert som globalt systemviktige 

i samsvar med artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU, skal hvert år 

offentliggjøre verdiene av indikatorene som benyttes til å 

beregne institusjonenes poengsum i samsvar med den 

identifiseringsmetoden som er omhandlet i nevnte artikkel. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette de ensartede formatene og datoen for 

offentliggjøringen omhandlet i nr. 1. EBA skal ta hensyn til 

internasjonale standarder når den utarbeider disse tekniske 

standardene. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 442 

Kredittrisikojusteringer 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

institusjonens eksponering for kredittrisiko og forringel-

sesrisiko: 

a) Definisjonene for regnskapsformål av «forfalt» og «falt i 

verdi». 

b) En beskrivelse av de tilnærmingsmåtene og metodene som 

er vedtatt for å fastsette spesifikke og generelle kreditt -

risikojusteringer. 

c) Det samlede beløpet for eksponeringer etter regnskaps-

messig motregning og uten å ta hensyn til virkningene av 

kredittrisikoreduksjon, og det gjennomsnittlige beløpet for 

eksponeringene over perioden, oppdelt på ulike typer 

eksponeringskategorier. 

d) Den geografiske fordelingen av eksponeringene, oppdelt i 

betydelige områder etter vesentlige eksponeringskategorier, 

og eventuelt mer detaljert. 

e) Fordelingen av eksponeringer etter bransje eller motpart, 

oppdelt etter eksponeringskategorier, herunder angivelse av 

eksponering mot SMB-er, og eventuelt mer detaljert. 

f) Alle eksponeringers gjenværende løpetid, oppdelt etter 

eksponeringskategorier, og eventuelt mer detaljert. 

g) Følgende beløp oppdelt etter betydelig bransje eller motpart: 

i) Eksponeringer som er falt i verdi og forfalt, angitt 

separat. 

ii) Spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer. 

iii) Kostnader for spesifikke og generelle kredittrisiko-

justeringer i løpet av rapporteringsperioden. 

h) Beløpet for eksponeringer som er falt i verdi og forfalt, 

angitt separat, oppdelt etter betydelige geografiske områder, 

herunder, dersom dette er praktisk mulig, beløpene for 

spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer tilknyttet 

hvert geografiske område. 

i) Avstemmingen av endringer i spesifikke og generelle 

kredittrisikojusteringer for eksponeringer som er falt i verdi, 

angitt separat. Opplysningene skal omfatte 

i) en beskrivelse av de spesifikke og generelle kreditt-

risikojusteringenes art, 

ii) åpningsbalansen, 

iii) beløpene som er ført mot kredittrisikojusteringene i løpet 

av rapporteringsperioden, 

iv) beløpene som er avsatt eller tilbakeført for estimerte 

sannsynlige tap på eksponeringer i løpet av rapporte-

ringsperioden, eventuelle andre justeringer, herunder 

slike som bestemmes av valutaforskjeller, foretaks-

sammenslutninger, overtakelse og avhending av 

datterforetak samt overføringer mellom kredittrisiko-

justeringer, 

v) sluttbalansen. 

Spesifikke kredittrisikojusteringer og gjenvinning som 

registreres direkte i resultatregnskapet, skal angis separat. 

Artikkel 443 

Eiendeler uten heftelser 

EBA skal innen 30. juni 2014 utstede retningslinjer for 

offentliggjøringen av eiendeler uten heftelser, idet det tas 

hensyn til Det europeiske råd for systemrisikos anbefaling 

ESRB/2012/2 av 20. desember 2012 om finansiering av 

kredittinstitusjoner(1), og særlig anbefaling D om markeds-

gjennomsiktighet i forbindelse med heftelser på eiendeler. 

Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010.  

  

(1) EUT C 119 av 25.4.2013, s. 1. 
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EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi vilkårene for offentliggjøring av den balanseførte verdien 

for hver eksponeringskategori oppdelt etter eiendelenes kvalitet 

og den samlede balanseførte verdien som er uten heftelser, idet 

det tas hensyn til anbefaling ESRB/2012/2 og forutsatt at EBA i 

sin rapport anser at en slik ytterligere offentliggjøring gir 

pålitelige og nyttige opplysninger. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 444 

Anvendelse av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner 

For institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, skal følgende 

opplysninger gis for hver av de eksponeringskategoriene som er 

angitt i artikkel 112: 

a) Navnene på de utpekte eksterne kredittvurderings-

institusjonene og eksportkredittbyråene samt grunnene til 

eventuelle endringer. 

b) Eksponeringskategoriene som de enkelte eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonene og eksportkredittbyråene blir 

anvendt for. 

c) En beskrivelse av framgangsmåten som anvendes for å 

overføre kredittvurderinger av utstedere og emisjoner til 

poster som ikke omfattes av handelsporteføljen. 

d) Sammenhengen mellom den eksterne kredittvurderingen for 

hver utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller hvert 

eksportkredittbyrå og de risikoklassene som er fastsatt i 

tredje del avdeling II kapittel 2, idet det tas hensyn til at det 

ikke er nødvendig å gi disse opplysningene dersom 

institusjonen overholder den innplasseringen som er 

offentliggjort av EBA. 

e) Eksponeringsverdiene og eksponeringsverdiene etter 

kredittrisikoreduksjon for hver risikoklasse fastsatt i tredje 

del avdeling II kapittel 2 samt de eksponeringsverdiene som 

er trukket fra ansvarlig kapital. 

Artikkel 445 

Markedsrisikoeksponeringer 

Institusjoner som beregner sine krav til ansvarlig kapital i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 bokstav b) og c), skal opplyse om 

disse kravene separat for hver risiko som omhandles i de nevnte 

bestemmelsene. Dessuten skal det separat opplyses om kravet 

til ansvarlig kapital for den spesifikke renterisikoen i 

verdipapiriseringsposisjoner. 

Artikkel 446 

Operasjonell risiko 

Institusjonene skal offentliggjøre de metodene for vurdering av 

krav til ansvarlig kapital for operasjonell risiko som de kan 

anvende, sammen med en beskrivelse av metoden i artikkel 312 

nr. 2 dersom denne anvendes av institusjonen, herunder en 

redegjørelse for relevante interne og eksterne faktorer som 

inngår i institusjonens målemetode, og i tilfelle av delvis bruk 

skal de ulike metodenes omfang og dekning beskrives. 

Artikkel 447 

Eksponeringer i form av aksjer som ikke inngår i 

handelsporteføljen 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

eksponeringer i form av aksjer som ikke inngår i handelspor-

teføljen: 

a) Eksponeringenes fordeling basert på institusjonens formål 

med å inneha aksjene, herunder kapitalgevinst og strategiske 

grunner, og en oversikt over de regnskapsteknikkene og 

verdsettingsmetodene som er anvendt, herunder de viktigste 

forutsetningene og den praksisen som påvirker verdsetting, 

samt eventuelle vesentlige endringer i denne praksisen. 

b) Balanseført verdi, virkelig verdi og, for børsomsatte 

verdipapirer, en sammenligning med markedsverdien 

dersom denne i vesentlig grad avviker fra den virkelige 

verdien. 

c) Type, art og beløp for børsnoterte eksponeringer, aktiv 

eierkapital-posisjoner i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer 

samt andre eksponeringer. 

d) Samlede realiserte gevinster eller tap som følge av salg og 

avvikling i perioden. 

e) Samlede urealiserte gevinster eller tap, samlede latente 

gevinster eller tap i henhold til verdivurderingen og 

eventuelt de av disse beløpene som er inkludert i ren 

kjernekapital. 

Artikkel 448 

Eksponering mot renterisiko for posisjoner som ikke inngår 

i handelsporteføljen 

Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger om 

eksponering mot renterisiko for posisjoner som ikke inngår i 

handelsporteføljen: 

a) Arten av renterisiko og de viktigste forutsetningene 

(herunder forutsetninger når det gjelder forskuddsbetaling av 

lån og utviklingen for innskudd uten løpetid), samt 

hyppighet av måling av renterisiko. 

b) Variasjon i inntjening, økonomisk verdi eller annen relevant 

måling som benyttes av ledelsen for rentesjokk (oppover 

eller nedover) i samsvar med ledelsens metode for måling av 

renterisikoen, oppdelt etter valuta.  
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Artikkel 449 

Eksponering mot verdipapiriseringsposisjoner 

Institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp i 

samsvar med tredje del avdeling II kapittel 5 eller krav til 

ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 337 eller 338, skal 

offentliggjøre følgende opplysninger, der det er relevant, 

separat for poster som henholdsvis inngår eller ikke inngår i 

handelsporteføljen: 

a) En beskrivelse av institusjonens målsettinger med hensyn til 

verdipapiriseringsvirksomhet. 

b) Arten av andre risikoer, herunder likviditetsrisikoen knyttet 

til verdipapiriserte eiendeler. 

c) Arten av risikoer som er knyttet til prioriteten til de 

underliggende verdipapiriseringsposisjonene og til de 

eiendelene som ligger til grunn for disse verdipapir-

iseringsposisjonene, som tas og beholdes i forbindelse med 

reverdipapirisering. 

d) Institusjonens ulike roller i verdipapiriseringsprosessen. 

e) En indikasjon på omfanget av institusjonens involvering i 

hver av rollene nevnt i bokstav d). 

f) En beskrivelse av de prosessene som er innført for å 

overvåke endringer i verdipapiriseringseksponeringenes 

kredittrisiko og markedsrisiko, herunder opplysninger om 

hvordan utviklingen i de underliggende eiendelene påvirker 

verdipapiriseringseksponeringer samt en beskrivelse av 

hvordan disse prosessene skiller seg fra reverdipapir-

iseringseksponeringer. 

g) En beskrivelse av institusjonens retningslinjer og rutiner for 

anvendelse av risikosikring og ikke-finansiert beskyttelse for 

å redusere risikoene i forbindelse med tilbakeholdte 

verdipapiriseringseksponeringer og reverdipapirise-

ringseksponeringer, herunder angivelse av viktige 

sikringsmotparter etter relevante eksponeringskategorier. 

h) Metodene for beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

som institusjonen følger i sin verdipapiriseringsvirksomhet, 

herunder hvilke typer verdipapiriseringseksponeringer den 

enkelte metoden anvendes på. 

i) Hvilke typer spesialforetak for verdipapirisering insti-

tusjonen anvender i egenskap av organiserende institusjonen 

for å verdipapirisere eksponeringer mot tredjeparter, 

herunder opplysninger om hvorvidt, og eventuelt i hvilken 

form og i hvilket omfang institusjonen er eksponert mot 

disse spesialforetakene, separat for eksponeringer i og 

utenfor balansen, samt en liste over de enhetene som 

institusjonen forvalter eller gir råd til, og som investerer i 

enten de verdipapiriseringsposisjonene som institusjonen har 

verdipapirisert, eller i spesialforetak for verdipapirisering 

som institusjonen organiserer. 

j) Et sammendrag av institusjonens regnskapsprinsipper for 

verdipapiriseringsvirksomhet, herunder 

i) om transaksjonene blir behandlet som salg eller 

finansiering, 

ii) innregning av salgsgevinster, 

iii) metoder, viktige forutsetninger og inndata samt 

endringer i forhold til den foregående perioden for 

vurdering av verdipapiriseringsposisjoner, 

iv) behandlingen av syntetiske verdipapiriseringer dersom 

disse ikke omfattes av andre regnskapsprinsipper, 

v) hvordan eiendeler i påvente av verdipapirisering 

verdsettes, og hvorvidt de bokføres i eller utenfor 

institusjonens handelsportefølje, 

vi) retningslinjer for balanseoppføring av forpliktelser for 

ordninger som kan føre til krav om at institusjonen yter 

finansiell støtte for verdipapiriserte eiendeler. 

k) Navnene på de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som 

er benyttet i forbindelse med verdipapirisering, og ekspo-

neringstypene som hvert enkelt byrå er anvendt for. 

l) Dersom det er relevant, en beskrivelse av den interne 

vurderingsmetoden som omhandlet i tredje del avdeling II 

kapittel 5 avsnitt 3, herunder strukturen i den interne 

vurderingsprosessen og forholdet mellom interne og 

eksterne kredittvurderinger, anvendelse av intern vurdering 

for andre formål enn beregning av ansvarlig kapital i 

samsvar med den interne kredittvurderingsmetoden, 

kontrollordninger for den interne kredittvurderingsprosessen 

med en redegjørelse for uavhengighet, ansvar og gjennom-

gåelse av den interne kredittvurderingsprosessen, ekspo-

neringstyper som intern vurdering anvendes på, og 

stressfaktorer som anvendes for å fastsette kredittforbed-

ringsnivåer, etter eksponeringstype. 

m) En forklaring på vesentlige endringer i de kvantitative 

opplysningene i bokstav n)–q) siden siste rapporte-

ringsperiode. 

n) Separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen, 

følgende opplysninger oppdelt etter eksponeringstype: 

i) Det samlede utestående beløpet for eksponeringer som 

er verdipapirisert av institusjonen, separat for tradi-

sjonelle og syntetiske verdipapiriseringer og verdipapir-

iseringer som institusjonen bare organiserer. 

ii) Det samlede beløpet for balanseførte verdipapiriserings-

posisjoner som er beholdt eller kjøpt, og verdipapir-

iseringsposisjoner utenfor balansen. 

iii) Det samlede beløpet for eiendeler som avventer 

verdipapirisering.  
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iv) For verdipapiriserte fasiliteter som er gjenstand for tidlig 

innløsning, samlede utnyttede eksponeringer som er 

tilført henholdsvis den initiativtakende institusjonen og 

investoren, institusjonens samlede kapitalkrav i 

forbindelse med den initiativtakende institusjonen og 

institusjonens samlede kapitalkrav for investorens andel 

av utnyttede saldoer og uutnyttet kreditt. 

v) Beløp for verdipapiriseringsposisjoner som trekkes fra 

ansvarlig kapital eller gis en risikovekt på 1 250 %. 

vi) Et sammendrag av verdipapiriseringsvirksomheten i 

inneværende periode, herunder beløp for de verdi-

papiriserte eksponeringene og bokført gevinst eller tap 

på salg. 

o) Separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen gis 

følgende opplysninger: 

i) Det samlede beløpet for verdipapiriseringsposisjoner 

som er beholdt eller kjøpt, og de tilknyttede kapital-

kravene, inndelt i verdipapiriseringseksponeringer og 

reverdipapiriseringseksponeringer og videre inndelt i et 

fornuftig antall risikovekter eller kapitalkravintervaller 

for hver av de anvendte metodene for fastsettelse av 

kapitalkrav. 

ii) Det samlede beløpet for reverdipapiriseringsekspo-

neringer som er beholdt eller kjøpt, inndelt etter 

eksponering før og etter risikosikring/forsikring og 

eksponering mot finansielle garantister, inndelt etter 

garantistenes kredittverdighetskategorier eller navn. 

p) For eksponeringer utenfor handelsporteføljen og for 

eksponeringer som er verdipapirisert av institusjonen, 

beløpet for nedskrevne/forfalte verdipapiriserte eiendeler 

samt institusjonens bokførte tap i inneværende periode, 

begge inndelt etter eksponeringstype. 

q) For eksponeringer i handelsporteføljen, de samlede 

utestående eksponeringene som er verdipapirisert av insti-

tusjonen og omfattet av et kapitalkrav for markedsrisiko, 

inndelt etter tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer 

og etter eksponeringstype. 

r) Eventuelt om institusjonen har gitt støtte i henhold til 

vilkårene i artikkel 248 nr. 1, og virkningen på den 

ansvarlige kapitalen. 

Artikkel 450 

Godtgjøringspolitikk 

1. Institusjonene skal minst offentliggjøre følgende opplys-

ninger om institusjonens godtgjøringspolitikk og -praksis for de 

medarbeiderkategoriene hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig 

innvirkning på institusjonens risikoprofil: 

a) Opplysninger om beslutningsprosessen som ligger til grunn 

for fastsettelsen av godtgjøringspolitikken, samt antall møter 

holdt av hovedorganet som fører tilsyn med godtgjøringen 

gjennom regnskapsåret, herunder eventuelt opplysninger om 

godtgjøringskomiteens sammensetning og mandat, navnet 

på den eksterne konsulenten som er blitt innleid med 

henblikk på å fastsette godtgjøringspolitikken, og de 

relevante interessentenes rolle. 

b) Opplysninger om sammenhengen mellom lønn og resultater. 

c) De viktigste kjennetegnene ved godtgjøringssystemet, 

herunder opplysninger om hvilke kriterier som legges til 

grunn for resultatmålinger og risikojusteringer, retningslinjer 

for utsettelse av betaling og kriterier for opptjening. 

d) Forholdet mellom fast og variabel godtgjøring fastsatt i 

samsvar med artikkel 94 nr. 1 bokstav g) i direktiv 

2013/36/EU. 

e) Opplysninger om hvilke resultatkriterier som legges til 

grunn for tildeling av rettigheter til aksjer, opsjoner eller 

variable bestanddeler av godtgjøringen. 

f) De viktigste parametrene og begrunnelsene for ordninger 

med variable bestanddeler og andre fordeler som ikke er 

kontanter. 

g) Samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, inndelt 

etter forretningsområde. 

h) Samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, inndelt 

etter øverste ledelse og de medarbeiderkategoriene hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på insti-

tusjonens risikoprofil, med angivelse av følgende: 

i) Godtgjøringsbeløpene for regnskapsåret, oppdelt i fast 

og variabel godtgjøring, og antall begunstigede. 

ii) Den variable godtgjøringens beløp og former, oppdelt i 

kontanter, aksjer, instrumenter som er knyttet til aksjer, 

og andre typer. 

iii) Beløp for utestående utsatt godtgjøring, oppdelt i 

opptjente og ikke opptjente andeler. 

iv) Beløp for utsatt godtgjøring som er tildelt i regnskaps-

året, utbetalt og redusert gjennom justeringer av 

resultatene. 

v) Utbetalinger i forbindelse med nyansettelser og 

sluttgodtgjøring som er utbetalt i regnskapsåret, og 

antall mottakere av slike utbetalinger.  
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vi) Beløp for sluttgodtgjøring som er utbetalt i regnskaps-

året, antall mottakere av slike utbetalinger og det 

høyeste beløpet som er utbetalt til en enkelt person. 

i) Antall personer som godtgjøres med 1 million euro eller mer 

per regnskapsår, for godtgjøring mellom 1 million euro og 5 

millioner euro, fordelt på utbetalingsintervaller på 500 000 

euro, og for godtgjøring på minst 5 millioner euro, fordelt på 

utbetalingsintervaller på 1 million euro. 

j) Etter anmodning fra medlemsstaten eller vedkommende 

myndighet, den samlede godtgjøringen for hvert medlem av 

ledelsesorganet eller den øverste ledelsen. 

2. For institusjoner som er betydelige i kraft av sin størrelse 

og interne organisering samt virksomhetenes art, omfang og 

kompleksitet, skal de kvantitative opplysningene nevnt i denne 

artikkel også gjøres tilgjengelige for offentligheten når det 

gjelder medlemmer av institusjonens ledelsesorgan. 

Institusjonene skal oppfylle kravene i denne artikkel på en måte 

som er hensiktsmessig ut fra deres størrelse og interne 

organisering samt virksomhetenes art, omfang og kompleksitet, 

og uten at det berører direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 451 

Gjeldsgrad 

1. Institusjonene skal offentliggjøre følgende opplysninger 

om uvektet kjernekapitalandel som beregnet i samsvar med 

artikkel 429 og om sin styring av risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging: 

a) Den uvektede kjernekapitalandelen og opplysninger om 

hvordan institusjonen anvender artikkel 499 nr. 2 og 3. 

b) En oppdeling av det samlede eksponeringsmålet samt en 

avstemming av det samlede eksponeringsmålet med de 

relevante opplysningene som er gitt i offentliggjorte 

årsregnskaper. 

c) Dersom det er relevant, beløpet for forvaltede eiendeler som 

er fjernet fra balansen i samsvar med artikkel 429 nr. 11. 

d) En beskrivelse av framgangsmåten for styring av risikoen 

for overdreven gjeldsoppbygging. 

e) En beskrivelse av de faktorene som har hatt innvirkning på 

den uvektede kjernekapitalandelen i den perioden som den 

offentliggjorte uvektede kjernekapitalandelen gjelder. 

2. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette den ensartede malen for 

offentliggjøring av opplysninger som omhandlet i nr. 1 og 

veiledning om anvendelsen av denne malen. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

AVDELING III 

KRAV SO M MÅ O PPFYLLES FO R Å KUNNE BRUKE 

SÆRLIGE VERKTØY ELLER METO DER 

Artikkel 452 

Anvendelse av IRB-metoden i forbindelse med kredittrisiko 

Institusjoner som beregner de risikovektede eksponerings-

beløpene i henhold til IRB-metoden, skal offentliggjøre 

følgende opplysninger: 

a) Vedkommende myndighets tillatelse til å benytte metoden 

eller en godkjent overgangsordning. 

b) En forklaring på og oversikt over 

i) strukturen i interne risikoklassifiseringssystemer og 

forholdet mellom interne og eksterne kredittvurderinger, 

ii) bruken av interne estimater for andre formål enn 

beregning av risikovektede eksponeringsbeløp i samsvar 

med tredje del avdeling II kapittel 3, 

iii) framgangsmåten for håndtering og anerkjennelse av 

kredittrisikoreduksjon, 

iv) kontrollordningene for risikoklassifiseringssystemer, 

herunder en beskrivelse av uavhengighet og ansvar samt 

kontroll av systemene. 

c) En beskrivelse av den interne kredittvurderingsprosessen, 

angitt separat for følgende eksponeringskategorier: 

i) Sentralmyndigheter og sentralbanker. 

ii) Institusjoner. 

iii) Foretak, herunder SMB-er, spesialiserte utlån og kjøpte 

foretaksfordringer.  
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iv) Massemarked, for hver av kategoriene av eksponeringer 

som de ulike korrelasjonene i artikkel 154 nr. 1–4 

tilsvarer. 

v) Egenkapitalinstrumenter. 

d) Eksponeringsverdiene for hver av eksponeringskategoriene 

angitt i artikkel 147. Eksponeringer mot sentralmyndigheter 

og sentralbanker, institusjoner og foretak der institusjoner 

benytter egne LGD-estimater eller konverteringsfaktorer for 

beregning av risikovektede eksponeringsbeløp, skal angis 

atskilt fra de eksponeringene som institusjonene ikke 

benytter slike estimater for. 

e) For hver av eksponeringskategoriene sentralmyndigheter og 

sentralbanker, institusjoner, foretak og aksjer, og på tvers av 

et tilstrekkelig antall skyldnerrisikoklasser (herunder 

mislighold) for å kunne foreta en meningsfull differensiering 

av kredittrisiko, skal institusjonene opplyse om 

i) de samlede eksponeringene, herunder for eksponerings-

kategoriene sentralmyndigheter og sentralbanker, 

institusjoner og foretak, summen av utestående lån og 

eksponeringsverdier for uutnyttede forpliktelser, og for 

egenkapitalinstrumenter det utestående beløpet, 

ii) den eksponeringsvektede gjennomsnittlige risikovekten, 

iii) for institusjoner som benytter egne estimater av 

konverteringsfaktorer for beregning av risikovektede 

eksponeringsbeløp, beløpet for uutnyttede forpliktelser 

og eksponeringsvektede gjennomsnittlige eksponerings-

verdier for hver eksponeringskategori. 

f) For kategorien for massemarkedseksponeringer og for hver 

av kategoriene definert under bokstav c) iv), enten 

opplysningene oppført under bokstav e) ovenfor (eventuelt 

etter gruppe) eller en analyse av eksponeringer (utestående 

lån og eksponeringsverdier for uutnyttede forpliktelser) i 

forhold til et tilstrekkelig antall EL-klasser for å kunne gi en 

meningsfull differensiering av kredittrisiko (eventuelt etter 

gruppe). 

g) De faktiske spesifikke kredittrisikojusteringene i foregående 

periode for hver eksponeringskategori (for massemarked, for 

hver av kategoriene definert under bokstav c) iv)) og 

hvordan de avviker fra tidligere erfaring. 

h) En beskrivelse av de faktorene som virket inn på tap i 

foregående periode (for eksempel om institusjonen har hatt 

misligholdsrater som er høyere enn gjennomsnittet, eller 

høyere enn gjennomsnittlige LGD-verdier og konverte-

ringsfaktorer). 

i) Institusjonens estimater sett i forhold til faktiske resultater 

over en lengre periode. Dette skal minst omfatte 

opplysninger om estimater for tap sett i forhold til faktiske 

tap i hver eksponeringskategori (for massemarked, for hver 

av kategoriene angitt under bokstav c) iv)) over en periode 

som er tilstrekkelig lang til å muliggjøre en meningsfull 

vurdering av resultatene av de interne kredittvurderings-

prosessene for hver eksponeringskategori (for massemarked, 

for hver av kategoriene angitt under bokstav c) iv)). Dersom 

det er hensiktsmessig, skal institusjonene dele opp dette 

ytterligere for å kunne foreta en analyse av PD-verdi og, for 

institusjoner som benytter egne LGD-estimater og/eller 

konverteringsfaktorer, resultatene av tap ved mislighold og 

konverteringsfaktorer sett i forhold til estimater som angis i 

opplysningene om kvantitativ risikovurdering i henhold til 

denne artikkel. 

j) For alle eksponeringskategorier omhandlet i artikkel 147 og 

for hver av de eksponeringskategoriene som de ulike 

korrelasjonene i artikkel 154 nr. 1–4 motsvarer: 

i) For institusjoner som benytter egne LGD-estimater for 

beregning av risikovektede eksponeringsbeløp, den 

eksponeringsvektede gjennomsnittlige LGD- og PD-

verdien i prosent for hver relevante geografiske 

beliggenhet for kreditteksponeringer. 

ii) For institusjoner som ikke benytter egne LGD-estimater, 

den eksponeringsvektede gjennomsnittlige PD-verdien i 

prosent for hver relevante geografiske beliggenhet for 

kreditteksponeringer. 

Ved anvendelsen av bokstav c) skal beskrivelsen omfatte de 

typene eksponeringer som inngår i eksponeringskategorien, 

definisjoner, metoder og data for estimering og validering av 

PD-verdi og eventuelt LGD-verdi og konverteringsfaktorer, 

herunder forutsetninger som er benyttet ved utledning av disse 

variablene, og beskrivelse av vesentlige avvik fra definisjonen 

av mislighold i henhold til artikkel 178, herunder de brede 

segmentene som påvirkes av slike avvik. 

Ved anvendelsen av bokstav j) menes med relevant geografisk 

beliggenhet for kreditteksponeringer eksponeringer i de 

medlemsstatene der institusjonen har tillatelse, og medlems-

stater eller tredjestater der institusjoner utøver virksomhet 

gjennom en filial eller et datterforetak. 

Artikkel 453 

Anvendelse av kredittrisikoreduksjonsteknikker 

Institusjoner som anvender kredittrisikoreduksjonsteknikker, 

skal gi følgende opplysninger: 

a) Strategiene og framgangsmåtene for samt en angivelse av i 

hvilken utstrekning foretaket gjør bruk av motregning i og 

utenfor balansen. 

b) Strategiene og framgangsmåtene for verdsetting og håndte-

ring av sikkerhet. 

c) En beskrivelse av hovedtypene av sikkerhet som insti-

tusjonen aksepterer. 

d) Hovedtyper av garantister og motparter for kredittderivater 

og deres kredittverdighet. 

e) Opplysninger om konsentrasjoner av markeds- eller 

kredittrisiko med hensyn til den kredittreduksjonen som er 

foretatt.  
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f) Institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til standardmetoden eller IRB-metoden, men som 

ikke foretar egne LGD-estimater eller konverteringsfaktorer 

med hensyn til eksponeringskategori, skal separat for hver 

eksponeringskategori angi den samlede eksponeringsverdien 

(eventuelt etter motregning i og utenfor balansen) som er 

dekket – etter anvendelsen av volatilitetsjusteringer – av 

godtakbare finansielle sikkerheter og av andre godtakbare 

sikkerheter. 

g) Institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp 

i henhold til standardmetoden eller IRB-metoden, skal 

separat for hver eksponeringskategori angi den samlede 

eksponeringen (eventuelt etter motregning i og utenfor 

balansen) som er dekket av garantier eller kredittderivater. 

For kategorien for egenkapitalposisjoner får dette kravet 

anvendelse på hver av metodene fastsatt i artikkel 155. 

Artikkel 454 

Anvendelse av AMA-metoder i forbindelse med 

operasjonell risiko 

Institusjoner som benytter metoden med avansert måling 

fastsatt i artikkel 321–324 for beregning av krav til ansvarlig 

kapital for operasjonell risiko, skal gi en beskrivelse av bruken 

av forsikring og andre ordninger for risikooverføring med 

henblikk på å redusere risikoen. 

Artikkel 455 

Bruk av interne modeller for markedsrisiko 

Institusjoner som beregner sine kapitalkrav i samsvar med 

artikkel 363, skal offentliggjøre følgende opplysninger: 

a) For hver enkelt underportefølje 

i) særtrekkene ved de modellene som benyttes, 

ii) der det er relevant, for de interne modellene for økt 

misligholds- og migrasjonsrisiko for korrelasjonshandel, 

de metodene som anvendes og de risikoene som måles 

ved bruk av en intern modell, herunder en beskrivelse av 

den metoden institusjonen anvender for å fastsette 

likviditetsperioder, de metodene som anvendes for å 

oppnå en kapitalvurdering som er forenlig med den 

påkrevde standarden for soliditet, og de metodene som 

anvendes ved validering av modellen, 

iii) en beskrivelse av stresstester som er benyttet på 

underporteføljen, 

iv) en beskrivelse av metodene som er benyttet ved 

ettertesting og for å validere om de interne modellene og 

modellprosessene er nøyaktige og konsekvente. 

b) Omfanget av vedkommende myndighets tillatelse. 

c) En beskrivelse av omfanget av og metodene for over-

holdelse av kravene i artikkel 104 og 105. 

d) Høyeste, laveste og gjennomsnittlige verdier for følgende: 

 i) Daglige «value-at-risk»-verdier i løpet av rapporte-

ringsperioden og ved periodens utløp. 

 ii) «Value-at-risk»-verdier i stressituasjoner i løpet av 

rapporteringsperioden og ved periodens utløp. 

 iii) Tallene for økt misligholds- og migrasjonsrisiko og for 

den spesifikke risikoen i forbindelse med korrelasjons-

handelsporteføljen i løpet av rapporteringsperioden og 

ved periodens utløp. 

e) Bestanddelene i kravene til ansvarlig kapital som angitt i 

artikkel 364. 

f) Den vektede gjennomsnittlige likviditetsperioden for hver 

underportefølje som er omfattet av de interne modellene for 

økt misligholds- og migrasjonsrisiko og for korrela-

sjonshandel. 

g) En sammenligning av de daglige «value-at-risk»-verdiene 

ved dagens slutt og den daglige endringen i porteføljeverdi-

en ved slutten av etterfølgende bankdag sammen med en 

analyse av eventuelle viktige overskridelser i løpet av 

rapporteringsperioden. 

NIENDE DEL 

DELEGERTE RETTSAKTER O G 

GJENNO MFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 456 

Delegerte rettsakter 

1. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 462 som gjelder følgende: 

a) Klargjøring av definisjonene i artikkel 4, 5, 142, 153, 192, 

242, 272, 300, 381 og 411 for å sikre ensartet anvendelse av 

denne forordning. 

b) Klargjøring av definisjonene i artikkel 4, 5, 142, 153, 192, 

242, 272, 300, 381 og 411 for å ta hensyn til utviklingen i 

finansmarkedene ved anvendelsen av denne forordning. 

c) En endring av listen over eksponeringskategorier i artikkel 

112 og 147 for å ta hensyn til utviklingen i finansmar-

kedene. 

d) Beløpet angitt i artikkel 123 bokstav c), artikkel 147 nr. 5 

bokstav a), artikkel 153 nr. 4 og artikkel 162 nr. 4 for å ta 

hensyn til virkningen av inflasjon.  
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e) Listen over og klassifiseringen av postene utenfor balansen i 

vedlegg I og II for å ta hensyn til utviklingen i finansmar-

kedene. 

f) Justering av kategoriene av verdipapirforetak i artikkel 95 

nr. 1 og artikkel 96 nr. 1 for å ta hensyn til utviklingen i 

finansmarkedene. 

g) Klargjøring av kravene fastsatt i artikkel 97 for å sikre en 

ensartet anvendelse av denne forordning. 

h) Endringer av kravene til ansvarlig kapital i artikkel 301–311 

i denne forordning og artikkel 50a–50d i forordning (EU)  

nr. 648/2012 for å ta hensyn til utviklingen i eller endringer 

av de internasjonale standardene for eksponeringer mot en 

sentral motpart. 

i) Klargjøring av vilkårene som er omhandlet i unntakene i 

artikkel 400. 

j) Endring av kapitalmålet og det samlede eksponeringsmålet 

ved beregning av den uvektede kjernekapitalandelen 

omhandlet i artikkel 429 nr. 2, for å rette eventuelle feil som 

er påvist på grunnlag av rapporteringen som er omhandlet i 

artikkel 430 nr. 1, før den uvektede kjernekapitalandelen 

skal offentliggjøres av institusjoner som fastsatt i artikkel 

451 nr. 1 bokstav a). 

2. EBA skal overvåke kravene til ansvarlig kapital for 

kredittverdijusteringsrisiko («credit valuation adjustment risk – 

CVA-risiko») og innen 1. januar 2015 oversende en rapport til 

Kommisjonen. I rapporten skal særlig følgende vurderes: 

a) Behandlingen av CVA-risiko som et separat krav i forhold 

til en integrert bestanddel i markedsrisikorammeverket. 

b) CVA-risikoens omfang, herunder unntaket i artikkel 482. 

c) Godtakbare sikringer. 

d) Beregning av kapitalkrav for CVA-risiko. 

På grunnlag av denne rapporten og der resultatene viser at det 

er behov for det, skal Kommisjonen også gis myndighet til å 

vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 462 for å endre 

artikkel 381, artikkel 382 nr. 1–3 og artikkel 383–386 med 

hensyn til disse punktene. 

Artikkel 457 

Tekniske justeringer og rettelser 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 462 for å foreta tekniske justeringer og 

rettelser av ikke-grunnleggende deler av følgende bestemmelser 

for å ta hensyn til utvikling innenfor nye finansielle produkter 

eller aktiviteter og foreta justeringer i samsvar med utviklingen 

etter vedtakelsen av denne forordning i andre unionsrettsakter 

om finanstjenester og regnskapsføring, herunder regnskaps-

standarder basert på forordning (EF) nr. 1606/2002: 

a) Kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko fastsatt i 

artikkel 111–134 og artikkel 143–191. 

b) Virkningene av kredittrisikoreduksjon i samsvar med 

artikkel 193–241. 

c) Kravene til ansvarlig kapital for verdipapirisering fastsatt i 

artikkel 243–266. 

d) Kravene til ansvarlig kapital for motpartsrisiko i samsvar 

med artikkel 272–311. 

e) Kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko fastsatt i 

artikkel 315–324. 

f) Kravene til ansvarlig kapital for markedsrisiko fastsatt i 

artikkel 325–377. 

g) Kravene til ansvarlig kapital for oppgjørsrisiko fastsatt i 

artikkel 378 og 379. 

h) Kravene til ansvarlig kapital for CVA-risiko fastsatt i 

artikkel 383, 384 og 386. 

i) Andre del og artikkel 99 bare som følge av utviklingen 

innenfor regnskapsstandarder eller regnskapskrav som tar 

hensyn til unionsretten. 

Artikkel 458 

Makrorisiko eller systemrisiko identifisert på 

medlemsstatsplan 

1. Medlemsstaten skal utpeke den myndigheten som skal ha 

ansvar for anvendelsen av denne artikkel. Denne myndigheten 

skal være vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten. 

2. Dersom den myndigheten som er fastsatt i samsvar med 

nr. 1, identifiserer endringer i intensiteten i makro- eller 

systemrisiko i finanssystemet som kan få alvorlige negative 

følger for finanssystemet og realøkonomien i en bestemt 

medlemsstat, og som ifølge denne myndigheten kan håndteres 

bedre med strengere nasjonale tiltak, skal den underrette 

Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, ESRB og EBA om 

dette og framlegge relevant kvantitativ eller kvalitativ 

dokumentasjon om alle følgende punkter: 

a) Endringene i intensiteten i makro- eller systemrisikoen. 

b) Grunnene til at slike endringer vil kunne utgjøre en trussel 

mot den finansielle stabiliteten på nasjonalt plan.  
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c) En begrunnelse for at artikkel 124 og 164 i denne forordning 

og artikkel 101, 103, 104, 105, 133 og 136 i direktiv 

2013/36/EU ikke er tilstrekkelige for å håndtere den 

identifiserte makro- eller systemrisikoen, idet det tas hensyn 

til disse tiltakenes relative effektivitet. 

d) Utkast til nasjonale tiltak for nasjonalt godkjente 

institusjoner eller en undergruppe av disse institusjonene 

med sikte på å begrense endringene i risikointensiteten, og 

om 

i. kravene til ansvarlig kapital i artikkel 92, 

ii.  kravene til store eksponeringer i artikkel 392 og 

artikkel 395–403, 

iii.  offentliggjøringskravene i artikkel 431–455, 

iv. kapitalbevaringsbufferens størrelse i henhold til artikkel 

129 i direktiv 2013/36/EU, 

v. likviditetskrav i henhold til sjette del, 

vi. risikovekter for håndtering av eiendelsbobler i bolig- og 

næringseiendomssektoren, eller 

vii.  eksponeringer innenfor finanssektoren. 

e) En forklaring på hvorfor myndigheten som er fastsatt i 

samsvar med nr. 1, anser at utkastene til tiltak er 

hensiktsmessige og effektive og står i forhold til situasjonen 

som skal håndteres. 

f) En vurdering av sannsynlig positiv eller negativ innvirkning 

på det indre marked av utkastene til tiltak, på grunnlag av 

opplysninger som den berørte medlemsstaten har tilgang til. 

3. Når myndighetene som er fastsatt i samsvar med nr. 1, har 

tillatelse til å anvende nasjonale tiltak i samsvar med denne 

artikkel, skal de gi de berørte vedkommende myndighetene 

eller utpekte myndigheter i andre medlemsstater alle relevante 

opplysninger. 

4. Myndigheten til å vedta en gjennomføringsrettsakt for å 

avvise utkast til nasjonale tiltak omhandlet i nr. 2 bokstav d) gis 

til Rådet, som treffer beslutning med kvalifisert flertall etter 

forslag fra Kommisjonen. 

Innen én måned etter at de har mottatt underretningen 

omhandlet i nr. 2, skal ESRB og EBA avgi uttalelse til Rådet, 

Kommisjonen og den berørte medlemsstaten om punktene 

omhandlet i nevnte nummer. 

Idet det tas størst mulig hensyn til uttalelsene omhandlet i annet 

ledd, og dersom det er solid, sterk og detaljert dokumentasjon 

for at tiltaket vil få negative virkninger på det indre marked som 

veier tyngre enn fordelene ved den finansielle stabiliteten som 

blir resultat av en redusert makro- eller systemrisiko, kan 

Kommisjonen innen én måned foreslå for Rådet en gjennom-

føringsrettsakt med sikte på å avvise utkastet til nasjonale tiltak. 

Dersom Kommisjonen ikke framlegger et forslag innen én 

måned, kan den berørte medlemsstaten umiddelbart vedta 

utkastet til nasjonale tiltak for en periode på høyst to år, eller 

fram til makro- eller systemrisikoen ikke lenger foreligger, etter 

hva som inntreffer først. 

Rådet skal treffe beslutning om Kommisjonens forslag innen én 

måned etter at forslaget mottas, og skal begrunne hvorfor 

utkastet til nasjonale tiltak er avvist eller ikke avvist. 

Rådet skal avvise utkastet til nasjonale tiltak bare dersom det 

mener at ett eller flere av følgende vilkår ikke er oppfylt: 

a) Endringene i makro- eller systemrisikoens intensitet er av en 

slik art at de utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten 

på nasjonalt plan. 

b) Artikkel 124 og 164 i denne forordning og artikkel 101, 103, 

104, 105, 133 og 136 i direktiv 2013/36/EU er ikke 

tilstrekkelige til å håndtere den identifiserte makro- eller 

systemrisikoen, idet det tas hensyn til disse tiltakenes 

relative effektivitet. 

c) De nasjonale tiltakene i utkastet er en bedre måte å håndtere 

den identifiserte makro- eller systemrisikoen på og medfører 

ikke uforholdsmessige negative virkninger for finans-

systemet eller deler av det i andre medlemsstater eller i 

Unionen som helhet som ville utgjøre eller skape en 

hindring for det indre markeds virkemåte. 

d) Problemet gjelder bare en medlemsstat. 

e) Risikoene er ikke allerede håndtert gjennom andre tiltak i 

denne forordning eller direktiv 2013/36/EU. 

Rådet skal i sin vurdering ta hensyn til uttalelsen fra ESRB og 

EBA og basere seg på den dokumentasjonen som er framlagt i 

samsvar med nr. 2, av myndigheten fastsatt i samsvar med nr. 1. 

Dersom Rådet ikke har vedtatt en gjennomføringsrettsakt om å 

avvise utkastet til nasjonale tiltak innen én måned etter mottak 

av Kommisjonens forslag, kan medlemsstaten vedta tiltakene 

og anvende dem i en periode på høyst to år, eller fram til 

makro- eller systemrisikoen ikke lenger foreligger, etter hva 

som inntreffer først.  
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5. Andre medlemsstater kan anerkjenne tiltak som er truffet i 

samsvar med denne artikkel, og anvende dem på nasjonalt 

godkjente filialer som ligger i den medlemsstaten som har 

tillatelse til å anvende tiltakene. 

6. Dersom medlemsstater anerkjenner tiltak som er truffet i 

samsvar med denne artikkel, skal de underrette Rådet, 

Kommisjonen, EBA, ESRB og den medlemsstaten som har 

tillatelse til å anvende tiltakene. 

7. Når en medlemsstat skal avgjøre om den kan anerkjenne 

tiltak som er truffet i samsvar med denne artikkel, skal den ta 

hensyn til kriteriene i nr. 4. 

8. Den medlemsstaten som har tillatelse til å anvende 

tiltakene, kan anmode ESRB om å gi en anbefaling som 

omhandlet i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1092/2010, til en 

eller flere medlemsstater som ikke anerkjenner tiltakene. 

9. Før tillatelsen som er gitt i henhold til nr. 4, utløper, skal 

medlemsstaten i samråd med ESRB og EBA gjennomgå 

situasjonen og kan etter framgangsmåten i nr. 4 vedta en ny 

beslutning om forlengelse av anvendelsesperioden med 

ytterligere ett år av gangen for nasjonale tiltak. Etter den første 

forlengelsen skal Kommisjonen i samråd med ESRB og EBA 

gjennomgå situasjonen minst hvert år. 

10. Uten hensyn til framgangsmåten i nr. 3–9 skal medlems-

statene tillates å øke risikovektene som er fastsatt i denne 

forordning, med opptil 25 % for de eksponeringene som er 

omhandlet i nr. 2 bokstav d) vi) og vii) i denne artikkel, og 

redusere grensen for store eksponeringer i artikkel 395 med 

opptil 15 % for en periode på høyst to år, eller fram til makro- 

eller systemrisikoen ikke lenger foreligger, etter hva som 

inntreffer først, forutsatt at vilkårene og underretningskravene i 

nr. 2 i denne artikkel er oppfylt. 

Artikkel 459 

Tilsynskrav 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 462 for å pålegge strengere tilsynskrav 

for en periode på ett år for eksponeringer dersom dette er 

nødvendig for å håndtere endringer i intensiteten i mikro- og 

makrorisikoer som følge av markedsutviklingen i eller utenfor 

Unionen som påvirker alle medlemsstatene, og dersom 

verktøyene i denne forordning og direktiv 2013/36/EU ikke er 

tilstrekkelige til å håndtere disse risikoene, særlig etter 

anbefaling eller uttalelse fra ESRB eller EBA om 

a) kravene til ansvarlig kapital i artikkel 92, 

b) kravene til store eksponeringer i artikkel 392 og 395–403, 

c) offentliggjøringskravene i artikkel 431–455. 

Kommisjonen skal med bistand fra ESRB minst hvert år 

oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om 

markedsutvikling som kan gjøre det nødvendig å anvende 

denne artikkel. 

Artikkel 460 

Likviditet 

1. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta en delegert 

rettsakt i samsvar med artikkel 462 for å angi nærmere det 

generelle kravet i artikkel 412 nr. 1. Den delegerte rettsakten 

som vedtas i samsvar med dette nummer, skal baseres på de 

postene som skal rapporteres i samsvar med sjette del avdeling 

II og vedlegg III, skal angi under hvilke omstendigheter 

vedkommende myndigheter må pålegge kredittinstitusjoner 

spesifikke inn- og uttaksfaktorer for å ta hensyn til spesifikke 

risikoer som de er eksponert for, og skal overholde tersklene i 

nr. 2. 

2. Kravet til likviditetsreserve omhandlet i artikkel 412 skal 

innføres trinnvis i samsvar med følgende plan: 

a) 60 % av kravet til likviditetsreserve i 2015. 

b) 70 % fra 1. januar 2016. 

c) 80 % fra 1. januar 2017. 

d) 100 % fra 1. januar 2018. 

For dette formål skal Kommisjonen ta hensyn til rapportene 

omhandlet i artikkel 509 nr. 1–3 og de internasjonale 

standardene som er utviklet av internasjonale fora, samt de 

særlige forholdene i Unionen. 

Kommisjonen skal innen 30. juni 2014 vedta den delegerte 

rettsakten omhandlet i nr. 1. Den skal tre i kraft innen  

31. desember 2014, men får ikke anvendelse før 1. januar 2015. 

Artikkel 461 

Analyse av innføringen av kravene til likviditetsreserve  

1. EBA skal etter samråd med ESRB innen 30. juni 2016 

framlegge en rapport for Kommisjonen om hvorvidt 

innfasingen av kravene til likviditetsreserve i artikkel 460 nr. 2 

bør endres. En slik analyse skal ta behørig hensyn til 

utviklingen i markedet og innenfor internasjonalt regelverk 

samt særlige forhold i Unionen.  
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EBA skal i sin rapport særlig vurdere å utsette innføringen av 

en bindende minstestandard på 100 % til 1. januar 2019. 

Rapporten skal ta hensyn til de årlige rapportene omhandlet i 

artikkel 509 nr. 1, relevante markedsdata og anbefalingene fra 

alle vedkommende myndigheter. 

2. For å ta hensyn til markedsutviklingen og annen utvikling 

skal Kommisjonen ved behov gis myndighet til å vedta en 

delegert rettsakt i samsvar med artikkel 462 om endring av 

innfasingen omhandlet i artikkel 460 og utsettelse av 

innføringen av en bindende minstestandard på 100 % for kravet 

til likviditetsreserve i artikkel 412 nr. 1, til 2019, og anvende en 

bindende minstestandard på 90 % for kravet til likviditets-

reserve i 2018. 

Ved vurderingen av behovet for utsettelse skal Kommisjonen ta 

hensyn til rapporten og vurderingen omhandlet i nr. 1. 

En delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne artikkel skal ikke 

anvendes før 1. januar 2018 og skal tre i kraft innen  

30. juni 2017. 

Artikkel 462 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter omhandlet i 

artikkel 456–460 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra  

28. juni 2013. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 456–460 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 456–460 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne 

fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med tre måneder. 

Artikkel 463 

Innsigelser mot tekniske reguleringsstandarder 

Dersom Kommisjonen i henhold til denne forordning vedtar en 

teknisk reguleringsstandard som er identisk med det utkastet til 

teknisk reguleringsstandard som EBA har framlagt, skal fristen 

for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet være én måned 

etter tidspunktet for underretning. På Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ forlenges denne fristen med én måned. Som 

unntak fra artikkel 13 nr. 1 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 kan Europaparlamentets og Rådets frist for å 

gjøre innsigelser mot den tekniske reguleringsstandarden 

forlenges med ytterligere én måned dersom det er hensikts-

messig. 

Artikkel 464 

Den europeiske komité for bankspørsmål 

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske komité for 

bankspørsmål nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/10/EF(1). 

Den nevnte komiteen skal være en komité i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

TIENDE DEL 

O VERGANGSBESTEMMELSER, RAPPO RTER, REVISJO N 

O G ENDRINGER 

AVDELING I 

O VERGANGSBESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Krav til ansvarlig kapital, urealiserte gevinster og tap målt til 

virkelig verdi samt fradrag 

Avsnit t  1  

Krav ti l  ansvarl i g kapi tal  

Artikkel 465 

Krav til ansvarlig kapital 

1. Som unntak fra artikkel 92 nr. 1 bokstav a) og b) får 

følgende krav til ansvarlig kapital anvendelse i perioden fra  

1. januar 2014 til 31. desember 2014: 

a) En ren kjernekapital-dekning innenfor et intervall på 4 % og 

4,5 %. 

b) En kjernekapitaldekning innenfor et intervall på 5,5 % og  

6 %.  

  

(1) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36. 
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2. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re nivåer for ren kjernekapital-dekning og kjernekapitaldekning 

innenfor intervallene angitt i nr. 1, som institusjonene minst 

skal oppfylle. 

Artikkel 466 

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering 

Som unntak fra artikkel 24 nr. 2 skal vedkommende 

myndigheter gi institusjoner som for første gang skal foreta 

verdsettingen av eiendeler og poster utenfor balansen og 

fastsettelsen av ansvarlig kapital i samsvar med de 

internasjonale regnskapsstandardene i henhold til forordning 

(EF) nr. 1606/2002, en frist på 24 måneder for gjennomføringen 

av nødvendige interne prosesser og tekniske krav. 

Avsnit t  2  

Ure al i se rte  ge vi nste r og tap mål t ti l  vi rke l i g 

ve rdi  

Artikkel 467 

Urealiserte tap målt til virkelig verdi 

1. Som unntak fra artikkel 35 skal institusjoner i perioden fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2017 ved beregningen av sine 

ren kjernekapital-poster innregne bare den relevante 

prosentdelen av urealiserte tap som gjelder eiendeler eller 

forpliktelser målt til virkelig verdi og balanseført, unntatt tap 

omhandlet i artikkel 33 og alle andre urealiserte tap som er 

oppført i resultatregnskapet. 

2. Den relevante prosentdelen ved anvendelsen av nr. 1 skal 

ligge innenfor følgende intervaller: 

a) 20 %–100 % i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2014. 

b) 40 %–100 % i perioden fra 1. januar 2015 til  

31. desember 2015. 

c) 60 %–100 % i perioden fra 1. januar 2016 til  

31. desember 2016. 

d) 80 %–100 % i perioden fra 1. januar 2017 til  

31. desember 2017. 

Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter i tilfeller 

der en slik behandling ble anvendt før 1. januar 2014, tillate 

institusjonene ikke å innregne urealiserte gevinster eller tap på 

eksponeringer mot sentralmyndigheter som er klassifisert i 

kategorien «tilgjengelig for salg» i EU-godkjente IAS 39, i den 

ansvarlige kapitalen. 

Behandlingen omhandlet i annet ledd skal anvendes til 

Kommisjonen har vedtatt en forordning på grunnlag av 

forordning (EF) nr. 1606/2002 som godkjenner at den 

internasjonale standarden for finansiell rapportering erstatter 

IAS 39. 

3. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re den relevante prosentdelen innenfor intervallene angitt i nr. 2 

bokstav a)–d). 

Artikkel 468 

Urealiserte gevinster målt til virkelig verdi  

1. Som unntak fra artikkel 35 skal institusjoner i perioden fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2017 fra sine ren kjernekapital-

poster fjerne den relevante prosentdelen av urealiserte gevinster 

som gjelder eiendeler eller forpliktelser målt til virkelig verdi 

og balanseført, unntatt gevinster omhandlet i artikkel 33 og alle 

andre urealiserte gevinster, med unntak av slike som gjelder 

investering i fast eiendom, som er oppført i resultatregnskapet. 

Restbeløpet skal ikke trekkes fra ren kjernekapital-postene. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal den relevante prosentdelen 

være 100 % i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014, 

og den skal deretter ligge innenfor følgende intervaller: 

a) 60 %–100 % i perioden fra 1. januar 2015 til  

31. desember 2015. 

b) 40 %–100 % i perioden fra 1. januar 2016 til  

31. desember 2016. 

c) 20 %–100 % i perioden fra 1. januar 2017 til  

31. desember 2017. 

Fra 1. januar 2015 kan vedkommende myndighet som i henhold 

til artikkel 467 krever at institusjonene ved beregningen av ren 

kjernekapital innregner 100 % av urealiserte tap målt til virkelig 

verdi, også tillate at institusjonene i samme beregning innregner 

100 % av urealiserte gevinster til virkelig verdi. 

Fra 1. januar 2015 skal vedkommende myndighet som i 

henhold til artikkel 467 krever at institusjonene ved 

beregningen av ren kjernekapital innregner en prosentdel av 

urealiserte tap målt til virkelig verdi, ikke fastsette en relevant 

prosentdel av urealiserte gevinster i henhold til nr. 2 i denne 

artikkel som resulterer i en prosentdel av urealiserte gevinster 

som inngår i beregningen av ren kjernekapital som overstiger 

den relevante prosentdelen av urealiserte tap som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 467.  
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3. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re den relevante prosentdelen av urealiserte gevinster innenfor 

intervallene angitt i nr. 2 bokstav a)–c) som trekkes fra ren 

kjernekapital. 

4. Som unntak fra artikkel 33 nr. 1 bokstav c) skal insti-

tusjonene i perioden fra 1. januar 2013 til 31. desember 2017 i 

sin ansvarlige kapital ikke innregne den relevante prosentdelen 

angitt i artikkel 478 av gevinster og tap verdsatt til virkelig 

verdi, på derivatforpliktelser som oppstår som følge av 

endringer i institusjonens egen kredittverdighet. Prosentdelen 

som anvendes på tap verdsatt til virkelig verdi som oppstår som 

følge av endringer i institusjonens egen kredittverdighet, skal 

ikke overstige prosentdelen som anvendes på gevinster verdsatt 

til virkelig verdi som oppstår som følge av endringer i 

institusjonens egen kredittverdighet. 

Avsnit t  3  

Fradrag  

Un derav sn it t  1  

Fra dra g  f ra  re n  k je rn e k a pi ta l -po s te r  

Artikkel 469 

Fradrag fra ren kjernekapital-poster 

1. Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 får følgende 

bestemmelser anvendelse i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2017: 

a) Institusjonene skal trekke fra ren kjernekapital den relevante 

prosentdelen angitt i artikkel 478 for de beløpene som skal 

trekkes fra i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–h), 

unntatt eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, fra 

ren kjernekapital. 

b) Institusjonene skal anvende de relevante bestemmelsene i 

artikkel 472 på restbeløpet for poster som skal trekkes fra i 

henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–h), unntatt eiendeler 

ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig lønnsomhet 

og skyldes midlertidige forskjeller. 

c) Institusjonene skal etter å ha anvendt artikkel 470, trekke 

den relevante prosentdelen angitt i artikkel 478 av det 

samlede beløpet som skal trekkes fra i henhold til artikkel 36 

nr. 1 bokstav c) og i), fra ren kjernekapital. 

d) Institusjonene skal etter å ha anvendt artikkel 470, anvende 

kravene i artikkel 472 nr. 5 eller 11, alt etter hva som er 

relevant, på det samlede restbeløpet for poster som skal 

trekkes fra i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav c) og i). 

2. Institusjonene skal bestemme hvor stor del av det samlede 

restbeløpet omhandlet i nr. 1 bokstav d) som er omfattet av 

artikkel 472 nr. 5, ved å dividere beløpet angitt 

i bokstav a) i dette nummer med beløpet angitt i bokstav b) i 

dette nummer: 

a) Beløpet for eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, i 

henhold til artikkel 470 nr. 2 bokstav a). 

b) Summen av beløpene omhandlet i artikkel 470 nr. 2 bokstav 

a) og b). 

3. Institusjonene skal bestemme hvor stor del av det samlede 

restbeløpet omhandlet i nr. 1 bokstav d) som er omfattet av 

artikkel 472 nr. 11, ved å dividere beløpet angitt i bokstav a) i 

dette nummer med beløpet angitt i bokstav b) i dette nummer: 

a) Beløpet for direkte og indirekte beholdninger av ren 

kjernekapital-instrumentene omhandlet i artikkel 470 nr. 2 

bokstav b). 

b) Summen av beløpene omhandlet i artikkel 470 nr. 2 bokstav 

a) og b). 

Artikkel 470 

Unntak fra fradrag fra ren kjernekapital-poster 

1. Ved anvendelsen av denne artikkel skal relevante ren 

kjernekapital-poster omfatte institusjonens ren kjernekapital-

poster beregnet ved anvendelse av bestemmelsene i artikkel 32–

35 og etter fradragene i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav a)–

h), bokstav k) ii)–v) og bokstav l), unntatt eiendeler ved utsatt 

skatt som er avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes 

midlertidige forskjeller. 

2. Som unntak fra artikkel 48 nr. 1 skal institusjonene i 

perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 ikke trekke 

fra de postene oppført i bokstav a) og b) i dette nummer som 

samlet utgjør høyst 15 % av institusjonens relevante ren 

kjernekapital-poster: 

a) Eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet og skyldes midlertidige forskjeller, og som 

samlet utgjør høyst 10 % av institusjonens relevante ren 

kjernekapital-poster. 

b) Dersom en institusjon har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren: institusjonens direkte, indirekte og 

syntetiske beholdninger av dette foretakets ren kjerne-

kapital-instrumenter, som samlet utgjør høyst 10 % av de 

relevante ren kjernekapital-postene. 

3. Som unntak fra artikkel 48 nr. 4 skal poster som i henhold 

til nr. 2 i denne artikkel ikke trekkes fra, risikovektes med  

250 %. Postene omhandlet i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel 

skal være omfattet av kravene i tredje del avdeling IV, alt etter 

hva som er relevant.  
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Artikkel 471 

Unntak fra fradrag for egenkapitalbeholdninger i 

forsikringsforetak fra ren kjernekapital-poster 

1. Som unntak fra artikkel 49 nr. 1 kan vedkommende 

myndigheter i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2022 

tillate institusjoner ikke å trekke fra egenkapitalbeholdninger i 

forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak og forsikrings-

holdingselskaper dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vilkårene i artikkel 49 nr. 1 bokstav a), c) og e). 

b) Vedkommende myndigheter anser at nivået på risikokontrol-

len og framgangsmåtene for finansiell analyse som insti-

tusjonen spesifikt har innført for å overvåke investeringen i 

foretaket eller holdingselskapet, er tilfredsstillende. 

c) Institusjonens egenkapitalbeholdninger i forsikrings-

foretaket, gjenforsikringsforetaket eller forsikrings-

holdingselskapet overstiger ikke 15 % av ren kjernekapital-

instrumenter som vedkommende forsikringsforetak har 

utstedt per 31. desember 2012 og i perioden fra 1. januar 2013 

til 31. desember 2022. 

d) Det beløpet av egenkapitalbeholdningen som ikke trekkes 

fra, overstiger ikke det beløpet som innehas i ren kjerne-

kapital-instrumenter i forsikringsforetaket, gjenfor-

sikringsforetaket eller forsikringsholdingselskapet per  

31. desember 2012. 

2. De egenkapitalbeholdningene som ikke trekkes fra i 

henhold til nr. 1, skal anses som eksponeringer og risikovektes 

med 370 %. 

Artikkel 472 

Poster som ikke trekkes fra ren kjernekapital  

1. Som unntak fra artikkel 33 nr. 1 bokstav c) og artikkel 36 

nr. 1 bokstav a)–i) skal institusjonene i perioden fra  

1. januar 2014 til 31. desember 2017 anvende denne artikkel på 

restbeløpene omhandlet i artikkel 468 nr. 4 og i artikkel 469  

nr. 1 bokstav b) og d), alt etter hva som er relevant. 

2. Restbeløpet for verdsettingsjusteringer av derivatfor-

pliktelser som oppstår som følge av en institusjons egen 

kredittrisiko, skal ikke trekkes fra. 

3. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløp for tap i inneværende regnskapsår i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 bokstav a): 

a) Vesentlige tap trekkes fra kjernekapitalpostene. 

b) Ikke-vesentlige tap trekkes ikke fra. 

4. Institusjonene skal trekke restbeløpet for immaterielle 

eiendeler i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav b) fra 

kjernekapitalpostene. 

5. Restbeløpet for eiendeler ved utsatt skatt i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 bokstav c) skal ikke trekkes fra og skal 

risikovektes med 0 %. 

6. Når det gjelder restbeløpet for postene omhandlet i 

artikkel 36 nr. 1 bokstav d), skal en halvpart trekkes fra 

kjernekapitalposter og en halvpart fra tilleggskapitalposter. 

7. Restbeløpet for nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav e) skal 

ikke trekkes fra den ansvarlige kapitalen og skal inngå i ren 

kjernekapital i den utstrekning det aktuelle beløpet ville ha blitt 

anerkjent som kjernekapital i henhold til nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav a)–ca) i direktiv 

2006/48/EF. 

8. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for beholdninger av egne ren kjernekapital-

instrumenter i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav f): 

a) Direkte beholdninger trekkes fra kjernekapitalposter. 

b) Indirekte og syntetiske beholdninger, herunder ren kjerne-

kapital-instrumenter som en institusjon kan være forpliktet 

til å kjøpe på grunnlag av en eksisterende eller betinget 

avtaleforpliktelse, skal ikke trekkes fra og skal risikovektes i 

samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, og er 

omfattet av kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva 

som er relevant. 

9. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i 

et foretak i finanssektoren dersom institusjonen har gjensidige 

beholdninger med dette foretaket i henhold til artikkel 36 nr. 1 

bokstav g): 

a) Dersom en institusjon ikke har en betydelig investering i det 

aktuelle foretaket i finanssektoren, skal dens beholdninger 

av ren kjernekapital-instrumenter i dette foretaket behandles 

i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav h). 

b) Dersom en institusjon har en betydelig investering i det 

aktuelle foretaket i finanssektoren, skal dens beholdninger 

av ren kjernekapital-instrumenter i dette foretaket behandles 

i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav i).  
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10. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløp for poster omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav h): 

a) Når det gjelder beløp som skal trekkes fra, og som er knyttet 

til direkte beholdninger, skal en halvpart trekkes fra 

kjernekapitalposter og en halvpart fra tilleggskapitalposter. 

b) Beløpene som gjelder indirekte og syntetiske beholdninger, 

skal ikke trekkes fra og skal risikovektes i samsvar med 

tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, og er omfattet av 

kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant. 

11. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløp for poster omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav i): 

a) Når det gjelder beløp som skal trekkes fra, og som er knyttet 

til direkte beholdninger, skal en halvpart trekkes fra 

kjernekapitalposter og en halvpart fra tilleggskapitalposter. 

b) Beløpene som gjelder indirekte og syntetiske beholdninger, 

skal ikke trekkes fra og skal risikovektes i samsvar med 

tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, og er omfattet av 

kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 473 

Innføring av endringer av IAS 19 

1. Som unntak fra artikkel 481 kan vedkommende 

myndigheter i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2018 

tillate at institusjoner som utarbeider sine regnskaper i samsvar 

med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt i 

samsvar med framgangsmåten i artikkel 6 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002, legger til sin rene kjernekapital det 

relevante beløpet i henhold til nr. 2 eller 3 i denne artikkel, alt 

etter hva som er relevant, multiplisert med en faktor i henhold 

til nr. 4. 

2. Det relevante beløpet skal beregnes ved at summen som 

oppnås i samsvar med bokstav b), trekkes fra summen som 

oppnås i samsvar med bokstav a): 

a) Institusjonene skal fastsette verdiene av eiendelene i sine 

ytelsesbaserte pensjonsordninger eller -innretninger, alt etter 

hva som er relevant, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1126/2008(1), som endret ved forordning (EU)  

nr. 1205/2011(2). Institusjonene skal deretter fra verdiene av 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 

om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1).  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2011 av 22. november 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av 

visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 7 (EUT L 305 av 23.11.2011, s. 16). 

disse eiendelene trekke verdien av forpliktelsene i samme 

ordninger eller innretninger som er fastsatt etter samme 

regnskapsregler. 

b) Institusjonene skal fastsette verdiene av eiendelene i sine 

ytelsesbaserte pensjonsordninger eller -innretninger, alt etter 

hva som er relevant, i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1126/2008. Institusjonene skal deretter 

fra verdiene av disse eiendelene trekke verdien av 

forpliktelsene i samme ordninger eller innretninger som er 

fastsatt etter samme regnskapsregler. 

3. Beløpet som fastsettes i samsvar med nr. 2 skal begrenses 

til det beløpet som ikke må trekkes fra ansvarlig kapital innen 

1. januar 2014 i henhold til nasjonale innarbeidingstiltak for 

direktiv 2006/48/EF, forutsatt at disse nasjonale innarbeidings-

tiltakene ville være berettiget til behandlingen i artikkel 481 i 

denne forordning, i den berørte medlemsstaten. 

4. Følgende faktorer skal anvendes: 

a) 1 i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

b) 0,8 i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. 

c) 0,6 i perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. 

d) 0,4 i perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. 

e) 0,2 i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018. 

5. Institusjonene skal opplyse om verdien av eiendeler og 

forpliktelser i samsvar med nr. 2 i sine offentliggjorte 

regnskaper. 

Un derav sn it t  2 

Fra dra g  f ra  a n dre  g o dk je n te  k je rn e k a pi ta l po s te r  

Artikkel 474 

Fradrag fra andre godkjente kjernekapitalposter 

Som unntak fra artikkel 56 får følgende bestemmelser 

anvendelse i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017: 

a) Institusjonene skal fra andre godkjente kjernekapitalposter 

trekke den relevante prosentdelen som er angitt i artikkel 

478, av de beløpene som skal trekkes fra i henhold til 

artikkel 56.  
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b) Institusjonene skal anvende kravene i artikkel 475 på 

restbeløpene for de postene som skal trekkes fra i henhold til 

artikkel 56. 

Artikkel 475 

Poster som ikke trekkes fra annen godkjent kjernekapital  

1. Som unntak fra artikkel 56 får kravene i denne artikkel i 

perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 anvendelse på 

restbeløpene omhandlet i artikkel 474 bokstav b). 

2. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 56 bokstav a): 

a) Bokført verdi av direkte beholdninger av egne andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter trekkes fra i kjerne-

kapitalpostene. 

b) Indirekte og syntetiske beholdninger av egne andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter, herunder egne andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter som en institusjon kan 

være forpliktet til å kjøpe på grunnlag av en eksisterende 

eller betinget avtaleforpliktelse, skal ikke trekkes fra og skal 

risikovektes i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2 

eller 3, og er omfattet av kravene i tredje del avdeling IV, alt 

etter hva som er relevant. 

3. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 56 bokstav b): 

a) Dersom en institusjon ikke har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren som den har gjensidige behold-

ninger med, skal dens direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av disse andre godkjente kjernekapital-

instrumentene i dette foretaket behandles i henhold til 

artikkel 56 bokstav c). 

b) Dersom institusjonen har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren som den har gjensidige behold-

ninger med, skal dens direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av disse andre godkjente kjernekapital-

instrumentene i dette foretaket behandles i henhold til 

artikkel 56 bokstav d). 

4. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 56 bokstav c) og d): 

a) Når det gjelder beløpet som er knyttet til direkte behold-

ninger, og som skal trekkes fra i henhold til artikkel 56 

bokstav c) og d), skal en halvpart trekkes fra kjerne-

kapitalposter og en halvpart fra tilleggskapitalposter. 

b) Beløpet som gjelder indirekte og syntetiske beholdninger, og 

som skal trekkes fra i henhold til artikkel 56 bokstav c) og 

d), skal ikke trekkes fra og skal risikovektes i samsvar med 

tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, og er omfattet av 

kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant. 

Un derav sn it t  3  

Fra dra g  f ra  t i l l e g g s k a pi ta l po s te r  

Artikkel 476 

Fradrag fra tilleggskapitalposter 

Som unntak fra artikkel 66 får følgende bestemmelser 

anvendelse i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017: 

a) Institusjonene skal fra tilleggskapitalposter trekke den 

relevante prosentdelen som er fastsatt i artikkel 478, av de 

beløpene som skal trekkes fra i henhold til artikkel 66. 

b) Institusjonene skal anvende kravene i artikkel 477 på 

restbeløpene som skal trekkes fra i henhold til artikkel 66. 

Artikkel 477 

Fradrag fra tilleggskapitalposter 

1. Som unntak fra artikkel 66 får kravene i denne artikkel i 

perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 anvendelse på 

restbeløpene omhandlet i artikkel 476 bokstav b). 

2. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 66 bokstav a): 

a) Bokført verdi av direkte beholdninger av egne til-

leggskapitalinstrumenter skal trekkes fra tilleggskapi-

talposter. 

b) Indirekte og syntetiske beholdninger av egne tilleggskapital-

instrumenter, herunder egne tilleggskapitalinstrumenter som 

en institusjon kan være forpliktet til å kjøpe på grunnlag av 

en eksisterende eller betinget avtaleforpliktelse, skal ikke 

trekkes fra og skal risikovektes i samsvar med tredje del 

avdeling II kapittel 2 eller 3, og er omfattet av kravene i 

tredje del avdeling IV, alt etter hva som er relevant. 

3. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 66 bokstav b): 

a) Dersom en institusjon ikke har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren som den har gjensidige behold-

ninger med, skal dens direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i dette foretaket 

behandles i henhold til artikkel 66 bokstav c). 

b) Dersom institusjonen har en betydelig investering i et 

foretak i finanssektoren som den har gjensidige behold-

ninger med, skal dens direkte, indirekte og syntetiske 

beholdninger av tilleggskapitalinstrumenter i dette foretaket 

behandles i henhold til artikkel 66 bokstav d).  
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4. Institusjonene skal anvende følgende bestemmelser på 

restbeløpet for poster omhandlet i artikkel 66 bokstav c) og d): 

a) Når det gjelder beløpet som er knyttet til direkte 

beholdninger, og som skal trekkes fra i henhold til artikkel 

66 bokstav c) og d), skal en halvpart trekkes fra 

kjernekapitalposter og en halvpart fra tilleggskapitalposter. 

b) Beløpet som gjelder indirekte og syntetiske beholdninger, og 

som skal trekkes fra i henhold til artikkel 66 bokstav c) og 

d), skal ikke trekkes fra og skal risikovektes i samsvar med 

tredje del avdeling II kapittel 2 eller 3, og er omfattet av 

kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant. 

Un derav sn it t  4  

Fra dra g s pro s e n te r  

Artikkel 478 

Fradragsprosenter for ren kjernekapital-poster, andre 

godkjente kjernekapitalposter og tilleggskapitalposter 

1. Den relevante prosentdelen ved anvendelsen av artikkel 

468 nr. 4, artikkel 469 nr. 1 bokstav a) og c), artikkel 474 

bokstav a) og artikkel 476 bokstav a) skal ligge innenfor 

følgende intervaller: 

a) 20 %–100 % i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2014. 

b) 40 %–100 % i perioden fra 1. januar 2015 til  

31. desember 2015. 

c) 60 %–100 % i perioden fra 1. januar 2016 til  

31. desember 2016. 

d) 80 %–100 % i perioden fra 1. januar 2017 til  

31. desember 2017. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal den relevante prosentdelen ved 

anvendelsen av artikkel 469 nr. 1 bokstav c) for poster 

omhandlet i artikkel 36 nr.1 bokstav c) som eksisterte før  

1. januar 2014, ligge innenfor følgende intervaller: 

a) 0 %–100 % i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2014. 

b) 10 %–100 % i perioden fra 1. januar 2015 til  

31. desember 2015. 

c) 20 %–100 % i perioden fra 1. januar 2016 til  

31. desember 2016. 

d) 30 %–100 % i perioden fra 1. januar 2017 til  

31. desember 2017. 

e) 40 %–100 % i perioden fra 1. januar 2018 til  

31. desember 2018. 

f) 50 %–100 % i perioden fra 1. januar 2019 til  

31. desember 2019. 

g) 60 %–100 % i perioden fra 1. januar 2020 til  

31. desember 2020. 

h) 70 %–100 % i perioden fra 1. januar 2021 til  

31. desember 2021. 

i) 80 %–100 % i perioden fra 1. januar 2022 til  

31. desember 2022. 

j) 90 %–100 % i perioden fra 1. januar 2023 til  

31. desember 2023. 

3. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re en relevant prosentdel innenfor intervallene angitt i nr. 1 og 2 

for hvert av følgende fradrag: 

a) De individuelle fradragene som kreves i henhold til artikkel 

36 nr. 1 bokstav a)–h), unntatt eiendeler ved utsatt skatt som 

er avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes 

midlertidige forskjeller. 

b) Det samlede beløpet for eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet og skyldes midlertidige 

forskjeller, samt de postene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 

bokstav i) som skal trekkes fra i henhold til artikkel 48. 

c) Alle fradrag som kreves i henhold til artikkel 56 bokstav  

b)–d). 

d) Alle fradrag som kreves i henhold til artikkel 66 bokstav  

b)–d). 

Avsnit t  4  

Mi nori te ts i nte re sse r og andre  godkje nte  

kje rne kapi tal i nstrume nte r og 

ti l l e ggskapi tal i nstrume nte r uts te dt av 

datte rfore tak  

Artikkel 479 

Innregning i ren kjernekapital av instrumenter og poster 

som ikke anses som minoritetsinteresser 

1. Som unntak fra andre del avdeling II skal innregning i 

konsolidert ansvarlig kapital av poster som ville bli ansett som 

konsoliderte reserver i henhold til nasjonale innarbeidingstiltak 

for artikkel 65 i direktiv 2006/48/EF, men som av en eller flere 

av følgende grunner ikke anses som konsolidert ren kjerne-

kapital, i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 

fastsettes av vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 2 og 

3 i denne artikkel: 

a) Instrumentet anses ikke som et ren kjernekapital-instrument, 

og tilknyttet opptjent egenkapital og overkurs ved emisjon 

anses derfor ikke som konsoliderte ren kjernekapital-poster.  
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b) Postene anerkjennes ikke som følge av anvendelsen av 

artikkel 81 nr. 2. 

c) Postene anerkjennes ikke fordi datterforetaket ikke er en 

institusjon eller et foretak som i henhold til gjeldende 

nasjonal lovgivning er omfattet av kravene i denne 

forordning og i direktiv 2013/36/EU. 

d) Postene anerkjennes ikke fordi datterforetaket ikke inngår 

fullt ut i konsolideringen i henhold til del 1 avdeling II 

kapittel 2. 

2. Den relevante prosentdelen av postene omhandlet nr. 1, 

som ville blitt ansett som konsoliderte reserver i henhold til 

nasjonale innarbeidingstiltak for artikkel 65 i direktiv 

2006/48/EF, skal anses som konsolidert ren kjernekapital. 

3. Den relevante prosentdelen skal ved anvendelsen av nr. 2 

ligge innenfor følgende intervaller: 

a) 0–80 % i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

b) 0 %–60 % i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. 

c) 0 %–40 % i perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. 

d) 0 %–20 % i perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. 

4. Vedkommende myndigheter skal fastsette og 

offentliggjøre den relevante prosentdelen innenfor intervallene 

angitt i nr. 3. 

Artikkel 480 

Innregning i konsolidert ansvarlig kapital av 

minoritetsinteresser og kvalifiserende annen godkjent 

kjernekapital og tilleggskapital 

1. Som unntak fra artikkel 84 nr. 1 bokstav b), artikkel 85  

nr. 1 bokstav b) og artikkel 87 nr. 1 bokstav b) skal prosent-

delene angitt i nevnte artikler i perioden fra 1. januar 2014 til 

31. desember 2017 multipliseres med en relevant faktor. 

2. Den relevante faktoren skal ved anvendelsen av nr. 1 ligge 

innenfor følgende intervaller: 

a) 0,2–1 i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

b) 0,4–1 i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. 

c) 0,6–1 i perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. 

d) 0,8–1 i perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. 

3. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re den relevante faktoren innenfor intervallene angitt i nr. 2. 

Avsnit t  5  

Ytte rl i ge re  fi l tre  og fradrag  

Artikkel 481 

Ytterligere filtre og fradrag 

1. Som unntak fra artikkel 32–36, 56 og 66 skal institu-

sjonene i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 

foreta justeringer med sikte på i ren kjernekapital-poster, andre 

godkjente kjernekapitalposter, tilleggskapitalposter eller poster 

som inngår i ansvarlig kapital, å innregne eller trekke fra den 

relevante prosentdelen av filtre eller fradrag som kreves i 

henhold til nasjonale innarbeidingstiltak til artikkel 57, 61, 63, 

63a, 64 og 66 i direktiv 2006/48/EF og artikkel 13 og 16 i 

direktiv 2006/49/EF, og som ikke kreves i henhold til andre del 

i denne forordning. 

2. Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 bokstav i) og artikkel 49 

nr. 1 kan vedkommende myndigheter i perioden fra  

1. januar 2014 til 31. desember 2014 kreve eller tillate at 

institusjonene benytter metodene som er omhandlet i artikkel 

49 nr. 1, når kravene i artikkel 49 nr. 1 bokstav b) ikke er 

oppfylt, i stedet for å foreta fradrag i henhold til artikkel 36  

nr. 1. I slike tilfeller skal den andelen av beholdninger av 

ansvarlig kapital-instrumenter i et foretak i finanssektoren der 

morforetaket har en betydelig investering som ikke skal trekkes 

fra i henhold til artikkel 49 nr. 1, bestemmes av den relevante 

prosentdelen omhandlet i nr. 4 i denne artikkel. Det beløpet 

som ikke trekkes fra, skal være omfattet av kravene i artikkel 

49 nr. 4, alt etter hva som er relevant. 

3. Den relevante prosentdelen skal ved anvendelsen av nr. 1 

ligge innenfor følgende intervaller: 

a) 0–80 % i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

b) 0 %–60 % i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. 

c) 0 %–40 % i perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. 

d) 0 %–20 % i perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. 

4. Den relevante prosentdelen skal ved anvendelsen av nr. 2 

ligge mellom 0 % og 50 % i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2014.  
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5. For hvert filter eller fradrag som omhandlet i nr. 1 og 2 

skal vedkommende myndigheter fastsette og offentliggjøre de 

relevante prosentdelene innenfor intervallene angitt i nr. 3 og 4. 

6. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi på hvilke vilkår vedkommende 

myndigheter skal bestemme om justeringer i den ansvarlige 

kapitalen eller deler av den, i henhold til nasjonale 

innarbeidingstiltak for direktiv 2006/48/EF eller 2006/49/EF 

som ikke er omfattet av andre del i denne forordning, ved 

anvendelsen av denne artikkel skal foretas i ren kjernekapital-

poster, andre godkjente kjernekapitalposter, kjernekapitalposter, 

tilleggskapitalposter eller ansvarlig kapital. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 482 

Virkeområde for derivattransaksjoner med pensjonskasser 

Når det gjelder transaksjonene som er omhandlet i artikkel 89 i 

forordning (EU) 648/2012, og som er inngått med en 

pensjonsordning som definert i artikkel 2 i nevnte forordning, 

skal institusjonene ikke beregne krav til ansvarlig kapital for 

CVA-risiko som fastsatt i artikkel 382 nr. 4 bokstav c) i denne 

forordning. 

KAPITTEL 2 

Overgangsregler for kapitalinstrumenter 

Avsnit t  1  

Instrume nte r som utgjør s tatss tøtte  

Artikkel 483 

Overgangsregler for statsstøtteinstrumenter 

1. Som unntak fra artikkel 26–29, 51, 52, 62 og 63 får denne 

artikkel i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 

anvendelse på kapitalinstrumenter og poster dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Instrumentene er utstedt før 1. januar 2014. 

b) Instrumentene er utstedt i forbindelse med rekapitaliserings-

tiltak i henhold til statsstøttereglene. Dersom en del av 

instrumentene er tegnet av private investorer, skal de være 

utstedt før 30. juni 2012 og i forbindelse med de delene som 

medlemsstaten har tegnet, 

c) Instrumentene er av Kommisjonen ansett som forenlige med 

det indre marked i henhold til artikkel 107 i TEUV. 

Dersom instrumentene er tegnet av både medlemsstaten og 

private investorer, og det foretas en delvis innløsning av de 

instrumentene som medlemsstaten har tegnet, skal det anvendes 

overgangsregler på en tilsvarende del av den privat tegnede 

delen av instrumentene i henhold til artikkel 484. Når alle 

instrumentene som medlemsstaten har tegnet, er innfridd, skal 

det anvendes overgangsregler på resten av instrumentene som 

private investorer har tegnet, i samsvar med artikkel 484. 

2. Instrumenter som ble anerkjent i forbindelse med 

nasjonale innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav a) i 

direktiv 2006/48/EF, skal anses som ren kjernekapital-

instrumenter selv om ett av følgende er tilfelle: 

a) Vilkårene i artikkel 28 i denne forordning er ikke oppfylt. 

b) Instrumentene er utstedt av et foretak som omhandlet i 

artikkel 27 i denne forordning, og vilkårene i artikkel 28 

eller eventuelt artikkel 29 i denne forordning er ikke oppfylt. 

3. Instrumenter omhandlet i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel 

som ikke anerkjennes i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav a) i direktiv 

2006/48/EF, skal anses som ren kjernekapital-instrumenter selv 

om kravene i nr. 2 bokstav a) eller b) ikke er oppfylt, forutsatt 

at kravene i nr. 8 i denne artikkel er oppfylt. 

Instrumenter som anses som ren kjernekapital i henhold til 

første ledd, skal ikke anses som andre godkjente kjernekapital-

instrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter i henhold til nr. 5 

eller 7. 

4. Instrumenter som ble anerkjent i forbindelse med 

nasjonale innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav ca) og 

artikkel 66 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, skal anses som andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter selv om vilkårene i artikkel 

52 nr. 1 i denne forordning ikke er oppfylt. 

5. Instrumenter omhandlet i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel 

som ikke anerkjennes i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav ca) i direktiv 

2006/48/EF, skal anses som andre godkjente kjernekapital-

instrumenter selv om vilkårene i artikkel 52 nr. 1 i denne 

forordning ikke er oppfylt, forutsatt at kravene i nr. 8 i denne 

artikkel er oppfylt.  
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Instrumenter som anses som andre godkjente kjernekapital-

instrumenter i henhold til første ledd, skal ikke anses som ren 

kjernekapital-instrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter i 

henhold til nr. 3 eller 7. 

6. Poster som ble anerkjent i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav f), g) eller h) og 

artikkel 66 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, skal anses som 

tilleggskapitalinstrumenter selv om de ikke er omhandlet i 

artikkel 62 i denne forordning, og selv om vilkårene i artikkel 

63 i denne forordning ikke er oppfylt. 

7. Instrumenter omhandlet i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel 

som ikke anerkjennes i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav f), g) eller h) og 

artikkel 66 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, skal anses som 

tilleggskapitalinstrumenter selv om postene ikke er omhandlet i 

artikkel 62 i denne forordning, og selv om vilkårene i artikkel 

63 i denne forordning ikke er oppfylt, forutsatt at vilkårene i nr. 

8 i denne artikkel er oppfylt. 

Instrumenter som anses som tilleggskapitalinstrumenter i 

henhold til første ledd, skal ikke anses som ren kjernekapital-

instrumenter eller andre godkjente kjernekapitalinstrumenter i 

henhold til nr. 3 eller 5. 

8. Instrumenter omhandlet i nr. 3, 5 og 7 kan anses som 

ansvarlig kapital-instrumenter i henhold til nevnte numre bare 

dersom vilkåret i nr. 1 bokstav a) er oppfylt og de er utstedt av 

institusjoner som ligger i en medlemsstat som er omfattet av et 

økonomisk tilpasningsprogram, og dersom utstedelsen av disse 

instrumentene er vedtatt eller kan anerkjennes innenfor 

rammene av nevnte program. 

Avsnit t  2  

Instrume nte r som i kke  utgjør s tatss tøtte  

Un derav sn it t  1  

Vi l k å r o g  g re n s er fo r a n ve nde lse  a v o ve rg a n g s reg ler  

Artikkel 484 

Vilkår for anvendelse av overgangsregler på poster som ble 

ansett som ansvarlig kapital i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for direktiv 2006/48/EF 

1. Denne artikkel får anvendelse bare på instrumenter og 

poster som var utstedt eller var anerkjent som ansvarlig kapital 

31. desember 2011 eller tidligere, og som ikke er omhandlet i 

artikkel 483 nr. 1. 

2. Som unntak fra artikkel 26–29, 51, 52, 62 og 63 får denne 

artikkel anvendelse fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021. 

3. Med forbehold for artikkel 485 i denne forordning og for 

grensen fastsatt i artikkel 486 nr. 2 i denne forordning skal 

kapital som definert i artikkel 22 i direktiv 86/635/EØF og 

tilknyttet overkurs ved emisjon som ble ansett som kjerne-

kapital i forbindelse med nasjonale innarbeidingstiltak for 

artikkel 57 bokstav a) i direktiv 2006/48/EF, anses som ren 

kjernekapital-poster selv om vilkårene i artikkel 28 eller 

eventuelt artikkel 29 i denne forordning ikke er oppfylt. 

4. Innenfor grensen fastsatt i artikkel 486 nr. 3 i denne 

forordning skal instrumenter og tilknyttet overkurs ved emisjon 

som ble ansett som kjernekapital i forbindelse med nasjonale 

innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav ca) og artikkel 154 

nr. 8 og 9 i direktiv 2006/48/EF, anses som andre godkjente 

kjernekapitalposter selv om vilkårene i artikkel 52 i denne 

forordning ikke er oppfylt. 

5. Innenfor grensene fastsatt i artikkel 486 nr. 4 i denne 

forordning skal poster og tilknyttet overkurs ved emisjon som 

ble anerkjent i forbindelse med nasjonale innarbeidingstiltak for 

artikkel 57 bokstav e), f), g) eller h) i direktiv 2006/48/EF, 

anses som tilleggskapitalposter selv om de ikke er omhandlet i 

artikkel 62 i denne forordning, og selv om vilkårene i artikkel 

63 i denne forordning ikke er oppfylt. 

Artikkel 485 

Vilkår for innregning i ren kjernekapital av overkurs ved 

emisjon knyttet til poster som ble ansett som ansvarlig 

kapital i forbindelse med nasjonale innarbeidingstiltak for 

direktiv 2006/48/EF 

1. Denne artikkel får anvendelse bare på instrumenter som er 

utstedt før 31. desember 2010, og som ikke er omhandlet i 

artikkel 483 nr. 1. 

2. Overkurs ved emisjon i forbindelse med kapital i henhold 

til artikkel 22 i direktiv 86/635/EØF, som ble ansett som 

kjernekapital i forbindelse med nasjonale innarbeidingstiltak for 

artikkel 57 bokstav a) i direktiv 2006/48/EF, skal anses som ren 

kjernekapital-poster dersom vilkårene i artikkel 28 bokstav i) 

og j) i denne forordning er oppfylt. 

Artikkel 486 

Grenser for anvendelse av overgangsregler på poster i ren 

kjernekapital, annen godkjent kjernekapital og 

tilleggskapital 

1. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021 skal instrumenter 

og poster som er omhandlet i artikkel 484, anses som ansvarlig 

kapital bare i samsvar med grensene i denne artikkel. 

2. Beløpet for poster omhandlet i artikkel 484 nr. 3 som skal 

anses som ren kjernekapital-poster, er begrenset til den 

relevante prosentdelen av summen av beløpene angitt i bokstav 

a) og b) i dette nummer: 

a) Det nominelle beløpet for kapital som er omhandlet i 

artikkel 484 nr. 3, og som var utstedt 31. desember 2012. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med postene omhandlet i 

bokstav a).  
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3. Beløpet for poster omhandlet i artikkel 484 nr. 4 som 

anses som andre godkjente kjernekapitalposter, er begrenset til 

den relevante prosentdelen multiplisert med differansen som 

oppnås ved at summen av beløpene som er angitt i bokstav c)–

f) i dette nummer, trekkes fra summen av beløpene angitt i 

bokstav a) og b) i dette nummer: 

a) Det nominelle beløpet for instrumenter som er omhandlet i 

artikkel 484 nr. 4, og som var utstedt 31. desember 2012. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav a). 

c) Beløpet for instrumenter som er omhandlet i artikkel 484  

nr. 4, og som 31. desember 2012 oversteg grensene fastsatt i 

forbindelse med de nasjonale innarbeidingstiltakene for 

artikkel 66 nr. 1 bokstav a) og artikkel 66 nr. 1a i direktiv 

2006/48/EF. 

d) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav c). 

e) Det nominelle beløpet for instrumenter som er omhandlet i 

artikkel 484 nr. 4, og som var utstedt 31. desember 2012, 

men som ikke anses som andre godkjente kjernekapital-

instrumenter i henhold til artikkel 489 nr. 4. 

f) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav e). 

4. Beløpet for poster som er omhandlet i artikkel 484 nr. 5, 

og som anses som tilleggskapitalposter, er begrenset til den 

relevante prosentdelen av den differansen som oppnås ved at 

summen av beløpene som er angitt i bokstav e)–h) i dette 

nummer, trekkes fra summen av beløpene som er angitt i 

bokstav a)–d) i dette nummer: 

a) Det nominelle beløpet for instrumentene som er omhandlet i 

artikkel 484 nr. 5, og som var utstedt 31. desember 2012. 

b) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav a). 

c) Det nominelle beløpet for ansvarlig lånekapital som var 

utstedt 31. desember 2012, redusert med det beløpet som 

kreves i henhold til nasjonale innarbeidingstiltak for artikkel 

64 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2006/48/EF. 

d) Det nominelle beløpet for poster som er omhandlet i artikkel 

484 nr. 5, unntatt instrumenter og ansvarlig lånekapital som 

er omhandlet i bokstav a) og c) i dette nummer, og som var 

utstedt 31. desember 2012. 

e) Det nominelle beløpet for instrumenter og poster som er 

omhandlet i artikkel 484 nr. 5, som var utstedt  

31. desember 2012, og som oversteg de fastsatte grensene i 

forbindelse med de nasjonale innarbeidingstiltakene for 

artikkel 66 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2006/48/EF. 

f) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav e). 

g) Det nominelle beløpet for instrumentene som er omhandlet i 

artikkel 484 nr. 5, og som var utstedt 31. desember 2012, 

men som ikke anses som tilleggskapitalposter i henhold til 

artikkel 490 nr. 4. 

h) Overkurs ved emisjon i forbindelse med instrumentene 

omhandlet i bokstav g). 

5. De relevante prosentdelene omhandlet i nr. 2–4 skal ved 

anvendelsen av denne artikkel ligge innenfor følgende 

intervaller: 

a) 60 %–80 % i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014. 

b) 40 %–70 % i perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. 

c) 20 %–60 % i perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. 

d) 0 %–50 % i perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. 

e) 0 %–40 % i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018. 

f) 0 %–30 % i perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. 

g) 0 %–20 % i perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 

h) 0 til 10 % i perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021. 

6. Vedkommende myndigheter skal fastsette og offentliggjø-

re de relevante prosentdelene innenfor intervallene angitt i nr. 5. 

Artikkel 487 

Innregning i andre ansvarlig kapital-poster av poster som 

ved anvendelsen av overgangsregler ikke anses som ren 

kjernekapital-poster eller andre godkjente 

kjernekapitalposter 

1. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021 kan institusjoner 

som unntak fra artikkel 51, 52, 62 og 63 behandle kapital og 

tilknyttet overkurs ved emisjon som er omhandlet i artikkel 484 

nr. 3, og som ikke innregnes i ren kjernekapital-poster fordi de 

overstiger den relevante prosentdelen angitt i artikkel 486 nr. 2, 

som poster som er omhandlet i artikkel 484 nr. 4, i den 

utstrekning innregningen av denne kapitalen og tilknyttet 

overkurs ved emisjon ikke overstiger grensen for den relevante 

prosentdelen omhandlet i artikkel 486 nr. 3.  
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2. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021 kan institusjoner 

som unntak fra artikkel 51, 52, 62 og 63 behandle følgende som 

poster som er omhandlet i artikkel 484 nr. 5, i den utstrekning 

innregningen ikke overstiger gjeldende grense for den relevante 

prosentdelen omhandlet i artikkel 486 nr. 4: 

a) Kapital og tilknyttet overkurs ved emisjon som er omhandlet 

i artikkel 484 nr. 3, og som ikke kan innregnes som ren 

kjernekapital-poster fordi de overstiger den relevante 

prosentdelen fastsatt i artikkel 486 nr. 2. 

b) Instrumenter og tilknyttet overkurs ved emisjon som er 

omhandlet i artikkel 484 nr. 4, og som overstiger den 

relevante prosentdelen omhandlet i artikkel 486 nr. 3. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi vilkårene for å behandle ansvarlig kapital-

instrumenter som er omhandlet i nr. 1 og 2, i henhold til 

artikkel 486 nr. 4 eller 5 i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2021. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 488 

Redusert innregning av poster som i henhold til 

overgangsregler skal behandles som tilleggskapitalposter 

Poster omhandlet i artikkel 484 nr. 5 som anses som 

tilleggskapitalposter omhandlet i artikkel 484 nr. 5 eller artikkel 

486 nr. 4, skal være omfattet av kravene i artikkel 64. 

Un derav sn it t  2 

In n re g n in g i  a n dre  g o dk jente k jern eka pita lpo ster og  

t i l l e g g s k a pi ta l po s te r a v i n s tru m e n te r m e d 

i n n l ø s n i n g s re t t  o g  i n ce n t i v t i l  i n n fri e l s e  

Artikkel 489 

Hybridinstrumenter med innløsningsrett og incentiv til 

innfrielse 

1. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021 skal instrumenter 

som er omhandlet i artikkel 484 nr. 4, og som har vilkår som 

omfatter en innløsningsrett med incentiv til innløsning, som 

unntak fra artikkel 51 og 52, være omfattet av denne artikkel. 

2. Instrumentene skal anses som andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse før 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten. 

c) Vilkårene i artikkel 52 er oppfylt fra 1. januar 2013. 

3. Instrumentene skal anses som andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter med redusert anerkjennelse i samsvar med 

artikkel 484 nr. 4 fram til sin faktiske forfallsdato, og deretter 

som andre godkjente kjernekapitalposter uten begrensning, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse fra og med 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på 

instrumentenes faktiske forfallsdato. 

c) Vilkårene i artikkel 52 er oppfylt fra instrumentenes faktiske 

forfallsdato. 

4. Instrumentene skal ikke anses som andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter og skal ikke være omfattet av artikkel 

484 nr. 4 fra 1. januar 2014 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne utøve en innløsningsrett med incentiv til 

innfrielse mellom 31. desember 2011 og 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på 

instrumentenes faktiske forfallsdato. 

c) Vilkårene i artikkel 52 er ikke oppfylt fra instrumentenes 

faktiske forfallsdato. 

5. Instrumentene skal anses som andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter med redusert anerkjennelse i samsvar med 

artikkel 484 nr. 4 fram til sin faktiske forfallsdato, og skal 

deretter ikke anses som andre godkjente kjernekapitalposter 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne utøve en innløsningsrett med incentiv til 

innfrielse fra og med 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på instrumen-

tenes faktiske forfallsdato. 

c) Vilkårene i artikkel 52 er ikke oppfylt fra instrumentenes 

faktiske forfallsdato.  
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6. Instrumentene skal anses som andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter i samsvar med artikkel 484 nr. 4 dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse til og med 31. desember 2011. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på 

instrumentenes faktiske forfallsdato. 

c) Vilkårene i artikkel 52 var ikke oppfylt fra instrumentenes 

faktiske forfallsdato. 

Artikkel 490 

Tilleggskapitalposter med incentiv til innfrielse  

1. Som unntak fra artikkel 62 og 63 skal poster som er 

omhandlet i artikkel 484 nr. 5, som oppfylte kravene i henhold 

til nasjonale innarbeidingstiltak for artikkel 57 bokstav f) eller 

h) i direktiv 2006/48/EF, og som har vilkår som omfatter en 

innløsningsrett med incentiv til innfrielse, være omfattet av 

denne artikkel. 

2. Postene skal anses som tilleggskapitalinstrumenter 

forutsatt at 

a) institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse før 1. januar 2013, 

b) institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten, 

c) vilkårene i artikkel 63 er oppfylt fra 1. januar 2013. 

3. Postene skal anses som tilleggskapitalinstrumenter i 

samsvar med artikkel 484 nr. 5 fram til sin faktiske forfallsdato, 

og skal deretter anses som tilleggskapitalposter uten 

begrensning, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse fra og med 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på postenes 

faktiske forfallsdato, 

c) Vilkårene i artikkel 63 er oppfylt fra postenes faktiske 

forfallsdato. 

4. Fra 1. januar 2014 skal postene ikke anses som 

tilleggskapitalposter dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse mellom 31. desember 2011 og  

1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på postenes 

faktiske forfallsdato, 

c) Vilkårene i artikkel 63 er ikke oppfylt fra postenes faktiske 

forfallsdato. 

5. Postene skal anses som tilleggskapitalinstrumenter med 

redusert anerkjennelse i samsvar med artikkel 484 nr. 5 fram til 

sin forfallsdato, og skal deretter ikke anses som tilleggskapi-

talposter dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne utøve en innløsningsrett med incentiv til 

innfrielse fra og med 1. januar 2013. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på postenes 

faktiske forfallsdato. 

c) Vilkårene i artikkel 63 er ikke oppfylt fra postenes faktiske 

forfallsdato. 

6. Postene skal anses som tilleggskapitalposter i samsvar 

med artikkel 484 nr. 5 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kunne bare utøve en innløsningsrett med 

incentiv til innfrielse til og med 31. desember 2011. 

b) Institusjonen har ikke utøvd innløsningsretten på postenes 

faktiske forfallsdato, 

c) Vilkårene i artikkel 63 er ikke oppfylt fra postenes faktiske 

forfallsdato. 

Artikkel 491 

Faktisk forfallsdato 

Ved anvendelsen av artikkel 489 og 490 skal den faktiske 

forfallsdatoen fastsettes på følgende måte: 

a) For postene omhandlet i nr. 3 og 5 i nevnte artikler: datoen 

for den første innløsningsretten med incentiv til innfrielse 

som forekommer fra og med 1. januar 2013. 

b) For postene omhandlet i nr. 4 i nevnte artikler: datoen for 

den første innløsningsretten med incentiv til innfrielse som 

forekommer mellom 31. desember 2011 og 1. januar 2013. 

c) For postene omhandlet i nr. 6 i nevnte artikler: datoen for 

den første innløsningsretten med incentiv til innfrielse som 

forekommer før 31. desember 2011.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/505 

 

KAPITTEL 3 

Overgangsbestemmelser om offentliggjøring av ansvarlig 

kapital 

Artikkel 492 

Offentliggjøring av ansvarlig kapital 

1. Institusjonene skal anvende denne artikkel i perioden fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2021. 

2. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2015 skal insti-

tusjonene offentliggjøre opplysninger om i hvilket omfang 

nivået for ren kjernekapital og kjernekapital overstiger kravene 

som er fastsatt i artikkel 465. 

3. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 skal insti-

tusjonene offentliggjøre følgende tilleggsopplysninger om sin 

ansvarlige kapital: 

a) Arten av de enkelte filtrene og fradragene som anvendes i 

samsvar med artikkel 467–470, 474, 476 og 479, samt deres 

virkning på ren kjernekapital, annen godkjent kjernekapital, 

tilleggskapital og ansvarlig kapital. 

b) Minoritetsinteresser og andre godkjente kjernekapital-

instrumenter og tilleggskapitalinstrumenter samt tilknyttet 

opptjent egenkapital og overkurs ved emisjon, som er utstedt 

av datterforetak og er innregnet i konsolidert ren 

kjernekapital, annen godkjent kjernekapital, tilleggskapital 

og ansvarlig kapital i henhold til kapittel 1 avsnitt 4. 

c) Virkningen på ren kjernekapital, annen godkjent 

kjernekapital, tilleggskapital og ansvarlig kapital av de 

enkelte filtrene og fradragene som anvendes i samsvar med 

artikkel 481. 

d) Arten av og beløp for poster som anses som ren 

kjernekapital-poster, kjernekapitalposter og tilleggskapi-

talposter i kraft av unntakene angitt i kapittel 2 avsnitt 2. 

4. Fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021 skal insti-

tusjonene offentliggjøre opplysninger om beløpet for 

instrumenter som anses som ren kjernekapital-instrumenter, 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapital-

instrumenter i henhold til artikkel 484. 

5. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette ensartede maler for offentliggjøring 

foretatt i henhold til denne artikkel. Malene skal omfatte 

postene som er oppført i artikkel 437 nr. 1 bokstav a), b), d) og 

e), som endret ved kapittel 1 og 2 i denne avdeling. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 28. juli 2013. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 4 

Store eksponeringer, krav til ansvarlig kapital, gjeldsgrad og 

Basel I-gulvet 

Artikkel 493 

Overgangsbestemmelser om store eksponeringer 

1. Bestemmelsene om store eksponeringer fastsatt i artikkel 

387–403 får ikke anvendelse på verdipapirforetak med en 

hovedvirksomhet som utelukkende består i å yte investerings-

tjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til de finansielle 

instrumentene som er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C i 

vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, og som 31. desember 2006 

ikke var omfattet av rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 

om investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(1). 

Dette unntaket gjelder fram til 31. desember 2017, eller fram til 

ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i henhold til nr. 2 

i denne artikkel, alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

2. Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen på grunnlag 

av offentlige høringer og i lys av drøftinger med vedkommende 

myndigheter framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet 

om 

a) en egnet ordning for tilsyn med verdipapirforetak med en 

hovedvirksomhet som utelukkende består i å yte 

investeringstjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til 

de varederivatene eller derivatkontraktene som er oppført i 

nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF, 

b) ønskeligheten av å endre direktiv 2004/39/EF for å opprette 

en ny kategori av verdipapirforetak med en hovedvirk-

somhet som utelukkende består i å yte investeringstjenester 

eller utøve virksomhet i tilknytning til de finansielle 

instrumentene som er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C 

i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, og som gjelder 

energiforsyning. 

På grunnlag av denne rapporten kan Kommisjonen framlegge 

forslag for å endre denne forordning. 

3. Som unntak fra artikkel 400 nr. 2 og 3 kan medlems-

statene i en overgangsperiode fram til ikrafttredelsen av en 

rettsakt som vedtas i forlengelsen av undersøkelsen i henhold til 

artikkel 507, men ikke etter 31. desember 2028, helt eller delvis 

unnta følgende eksponeringer fra anvendelsen av artikkel 395 

nr. 1: 

a) Obligasjoner med fortrinnsrett som omfattes av artikkel 129 

nr. 1, 3 og 6. 

b) Eiendeler som utgjør fordringer på medlemsstatenes 

regionale eller lokale myndigheter, der disse fordringene 

ville blitt gitt en risikovekt på 20 % i henhold til tredje del 

avdeling II kapittel 2, og andre eksponeringer mot eller 

garantert av regionale eller lokale myndigheter, der 

fordringer på disse ville blitt gitt en risikovekt på 20 % i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 2.  

  

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. 
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c) Eksponeringer, herunder deltakerinteresser eller andre typer 

eierandeler, som en institusjon inngår mot sitt morforetak, 

andre datterforetak av samme morforetak eller egne 

datterforetak, i den utstrekning disse foretakene er omfattet 

av det tilsynet på konsolidert grunnlag som kreditt -

institusjonen selv er underlagt, i samsvar med dette direktiv, 

direktiv 2002/87/EF eller med gjeldende tilsvarende 

standarder i en tredjestat. Eksponeringer som ikke oppfyller 

disse kriteriene, skal, uavhengig av om de er unntatt fra 

bestemmelsene i artikkel 395 nr. 1 i denne forordning, 

behandles som eksponeringer mot en tredjepart. 

d) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer, 

herunder deltakerinteresser og andre typer eierandeler, mot 

regionale eller sentrale kredittinstitusjoner som kreditt -

institusjonen er knyttet til gjennom et nettverk i henhold til 

lovbestemmelser, og som i henhold til disse bestemmelsene 

har ansvar for kontantoppgjørsvirksomheten i nettverket. 

e) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot kredittinstitusjoner, som er inngått av kreditt -

institusjoner, der den ene utøver virksomhet på et ikke-

konkurranseutsatt grunnlag og yter eller garanterer lån i 

henhold til regelverksprogrammer eller i henhold til sine 

vedtekter for å fremme bestemte økonomiske sektorer under 

en form for kontroll fra myndighetenes side og med 

restriksjoner på bruken av lånene, forutsatt at de respektive 

eksponeringene oppstår i forbindelse med slike lån som 

overføres til de begunstigede gjennom kredittinstitusjoner, 

eller i forbindelse med garantiene for disse lånene. 

f) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot institusjoner, forutsatt at disse eksponeringene ikke 

utgjør slike institusjoners ansvarlige kapital, ikke varer 

lenger enn til følgende bankdag og ikke er uttrykt i en større 

handelsvaluta. 

g) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralbanker i form av 

fastsatte minstereserver i disse sentralbankene, og som er 

uttrykt i deres nasjonale valutaer. 

h) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralmyndigheter i 

form av lovfestede likviditetskrav, som plasseres i 

statsobligasjoner, og som er uttrykt og finansiert i deres 

nasjonale valutaer, forutsatt at disse sentralmyndighetenes 

kredittvurdering, som er foretatt av en utpekt ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon, anses å tilsvare lav til moderat 

risiko av vedkommende myndigheter. 

i) 50 % av remburser med medium risiko/lav risiko utenfor 

balansen og uutnyttede kredittfasiliteter med medium 

risiko/lav risiko utenfor balansen i henhold til vedlegg I, og, 

etter godkjenning fra vedkommende myndigheter, 80 % av 

garantier som ikke er lånegarantier, som er basert på lov 

eller forskrift, og som gjensidige garantifond som har status 

som kredittinstitusjoner, tilbyr sine medlemmer. 

j) Lovpålagte garantier som anvendes når pantelån finansiert 

gjennom utstedelse av pantobligasjoner utbetales til 

låntakeren før den endelige registreringen av pantet i 

matrikkelen, forutsatt at garantien ikke anvendes for å 

begrense risikoen i forbindelse med beregningen av de 

risikovektede eksponeringsbeløpene. 

k) Eiendeler som utgjør fordringer på og andre eksponeringer 

mot anerkjente børser. 

Artikkel 494 

Overgangsbestemmelser om tellende kapital  

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 punkt 71 bokstav a) ii) og b) ii) 

kan tellende kapital omfatte tilleggskapital opp til følgende 

beløp: 

a) 100 % av kjernekapitalen i perioden fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2014. 

b) 75 % av kjernekapitalen i perioden fra 1. januar 2015 til  

31. desember 2015. 

c) 50 % av kjernekapitalen i perioden fra 1. januar 2016 til  

31. desember 2016. 

Artikkel 495 

Behandling av egenkapitalposisjoner i henhold til IRB-

metoden 

1. Fram til 31. desember 2017 kan vedkommende 

myndigheter som unntak fra tredje del kapittel 3 unnta fra 

behandling i henhold til IRB-metoden visse kategorier av 

egenkapitalposisjoner som innehas av institusjoner og EU-

datterforetak av institusjoner i vedkommende medlemsstat per 

31. desember 2007. Vedkommende myndighet skal 

offentliggjøre de kategoriene av egenkapitalposisjoner som 

omfattes av slik behandling i henhold til artikkel 143 i direktiv 

2013/36/EU. 

Den unntatte posisjonen skal måles som antallet aksjer per  

31. desember 2007 og eventuelle ytterligere aksjer som 

erverves som et direkte resultat av dette innehavet, forutsatt at 

de ikke øker den forholdsmessige eierandelen i et 

porteføljeforetak. 

Dersom et erverv øker den forholdsmessige eierandelen i en 

bestemt aksjeportefølje, skal den overskytende delen av denne 

ikke være omfattet av unntaket. Unntaket skal heller ikke gjelde 

for porteføljer som opprinnelig var omfattet av dette unntaket, 

men som siden er solgt og deretter kjøpt tilbake. 

Egenkapitalposisjoner som er omfattet av denne bestemmelsen, 

skal være omfattet av kapitalkravene beregnet i samsvar med 

standardmetoden i tredje del avdeling II kapittel 2 og i samsvar 

med kravene i tredje del avdeling IV, alt etter hva som er 

relevant.  
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Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen og 

EBA om gjennomføringen av dette nummer. 

2. Ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp i 

henhold til artikkel 114 nr. 4 fram til 31. desember 2017 skal 

samme risikovekt gis eksponeringer mot medlemsstatenes 

sentralmyndigheter eller sentralbanker som er uttrykt og 

finansiert i en hvilken som helst medlemsstats valuta, som 

eksponeringer uttrykt og finansiert i deres egen valuta. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi på hvilke vilkår vedkommende 

myndigheter kan tillate unntaket omhandlet i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 30. juni 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 496 

Krav til ansvarlig kapital for obligasjoner med fortrinnsrett 

1. Fram til 31. desember 2017 kan vedkommende 

myndigheter helt eller delvis unnlate å anvende grensen på  

10 % for andeler i transjer med best prioritet utstedt av franske 

«fonds communs de créances» eller tilsvarende verdipapir-

iseringsforetak, som presisert i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) og 

f), forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) De verdipapiriserte eksponeringene med sikkerhet i 

boligeiendom eller næringseiendom ble initiert av et medlem 

i samme konsoliderte gruppe som utstederen av 

obligasjonene med fortrinnsrett er medlem i, eller av en 

enhet som er tilknyttet samme sentralorgan som utstederen 

av obligasjonene som stilles som sikkerhet, der det felles 

gruppemedlemskapet eller den felles tilknytningen skal 

fastsettes på det tidspunktet andelene i transjene med best 

prioritet stilles som sikkerhet for obligasjoner med 

fortrinnsrett). 

b) Et medlem i samme konsoliderte gruppe som utstederen av 

obligasjonene med fortrinnsrett er medlem i, eller en enhet 

tilknyttet samme sentralorgan som utstederen av 

obligasjonene med fortrinnsrett er tilknyttet, beholder hele 

førstetapstransjen som understøtter de nevnte andelene i 

transjene med best prioritet. 

2. Fram til 31. desember 2014 skal institusjoners usikrede 

eksponeringer med best prioritet, som kunne gis en risikovekt 

på 20 % i henhold til nasjonal lovgivning før 28. juni 2013, ved 

anvendelsen av artikkel 129 nr. 1 bokstav c) anses å oppfylle 

kravene til risikoklasse 1. 

3. Fram til 31. desember 2014 skal institusjoners usikrede 

eksponeringer med best prioritet, som kunne gis en risikovekt 

på 20 % i henhold til nasjonal lovgivning før 28. juni 2013, ved 

anvendelsen av artikkel 129 nr. 5 anses som berettiget til en 

risikovekt på 20 %. 

Artikkel 497 

Krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter 

1. Inntil 15 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for den 

seneste av de tekniske reguleringsstandardene som er 

omhandlet i artikkel 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49 

i forordning (EU) No 648/2012, eller inntil det er truffet en 

beslutning i henhold til artikkel 14 i nevnte forordning om 

tillatelsen til den sentrale motparten, alt etter hvilken dato som 

inntreffer først, kan institusjonen anse den sentrale motparten 

som en kvalifisert sentral motpart forutsatt at den sentrale 

motparten fikk tillatelsen i sin etableringsstat for å yte 

clearingtjenester i samsvar med denne medlemsstatens 

nasjonale lovgivning før alle de tekniske regulerings-

standardene i artikkel 5, 8-11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 49, 56 og 81 i nevnte forordning er vedtatt. 

2. Inntil 15 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for den 

seneste av de tekniske reguleringsstandardene som er 

omhandlet i artikkel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, eller fram til det i henhold til 

artikkel 25 i nevnte forordning er truffet en beslutning om 

anerkjennelse av den sentrale motparten som er etablert i en 

tredjestat, alt etter hvilken dato som inntreffer først, kan 

institusjonen anse den sentrale motparten som en kvalifisert 

sentral motpart. 

3. Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsrettsakt i 

henhold til artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 for å 

forlenge overgangsbestemmelsene i nr. 1 og 2 i denne artikkel 

med ytterligere seks måneder i unntakstilfeller, dersom det er 

nødvendig og rimelig for å unngå forstyrrelser på internasjonale 

finansmarkeder. 

4. Dersom en sentral motpart verken har et misligholdsfond 

eller en bindende ordning med sine clearingmedlemmer som 

gjør det mulig for den å anvende hele eller en del av 

startmarginen som den har mottatt fra clearingmedlemmene, 

som om den var et forhåndsfinansierte bidrag, skal institusjoner 

fram til fristene som er fastsatt i nr. 1 og 2 og forlenget i 

henhold til nr. 3, alt etter hva som er relevant, erstatte den rette 

formelen for beregning av krav til ansvarlig kapital (Ki) i 

artikkel 308 nr. 2, med følgende: 

𝐾𝑖 = (1 +𝛽 ∙
𝑁

𝑁 −  2
) ∙
𝐼𝑀𝑖
𝐼𝑀

∙  𝐾 𝐶𝑀 

der 

IM i = startmarginen som clearingmedlem i plasserer hos den 

sentrale motparten. 

IM = den samlede startmarginen som den sentrale motparten 

har meddelt institusjonen. 

Artikkel 498 

Unntak for varehandlere 

1. Bestemmelsene om krav til ansvarlig kapital fastsatt i 

denne forordning får ikke anvendelse på verdipapirforetak med 

en hovedvirksomhet som utelukkende består i å yte 

investeringstjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til de 

finansielle instrumentene som er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i 

avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, og som ikke var 

omfattet av direktiv 93/22/EØF 31. desember 2006.  
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Dette unntaket skal gjelde fram til 31. desember 2017, eller 

fram til ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i henhold 

til nr. 2 og 3, alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

2. Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen på grunnlag 

av offentlige høringer og i lys av drøftinger med vedkommende 

myndigheter framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet 

om 

a) en egnet ordning for tilsyn med verdipapirforetak med en 

hovedvirksomhet som utelukkende består i å yte 

investeringstjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til 

de varederivatene eller derivatkontraktene som er oppført i 

nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF, 

b) ønskeligheten av å endre direktiv 2004/39/EF for å opprette 

en ny kategori av verdipapirforetak med en hoved-

virksomhet som utelukkende består i å yte investerings-

tjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til de 

finansielle instrumentene som er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 

i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, og som 

gjelder energiforsyning, herunder elektrisk kraft, kull, gass 

og olje. 

3. På grunnlag av rapporten omhandlet i nr. 2 kan Kommi-

sjonen framlegge forslag til endring av denne forordning. 

Artikkel 499 

Gjeldsgrad 

1. Som unntak fra artikkel 429 og 430 skal institusjonene i 

perioden mellom 1. januar 2014 og 31. desember 2021 beregne 

og rapportere uvektet kjernekapitalandel ved anvendelse av 

begge følgende tall som kapitalmål: 

a) Kjernekapital. 

b) Kjernekapital, med de unntakene som er fastsatt i kapittel 1 

og 2 i denne avdeling. 

2. Som unntak fra artikkel 451 nr. 1 kan institusjonene velge 

om de skal offentliggjøre opplysninger om uvektet kjerne-

kapitalandel på grunnlag av bare en av eller begge 

definisjonene av kapitalmål i henhold til nr. 1 bokstav a) og b) i 

denne artikkel. Dersom en institusjon endrer sin beslutning om 

hvilken uvektet kjernekapitalandel de skal offentliggjøre, skal 

den første offentliggjøringen etter en slik endring inneholde en 

avstemming av opplysningene om alle uvektede kjerne-

kapitalandeler som er offentliggjort fram til tidspunktet for 

endringen. 

3. Som unntak fra artikkel 429 nr. 2 kan vedkommende 

myndigheter i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017 

tillate at institusjonene beregner uvektet kjernekapitalandel ved 

kvartalets utgang dersom de anser at institusjonene ikke har 

data av tilstrekkelig god kvalitet til å beregne en uvektet 

kjernekapitalandel som er et aritmetisk gjennomsnitt av de 

månedlige uvektede kjernekapitalandelene i løpet av et kvartal. 

Artikkel 500 

Overgangsbestemmelser – Basel I-gulv 

1. Fram til 31. desember 2017 skal institusjoner som 

beregner risikovektede eksponeringsbeløp i samsvar med tredje 

del avdeling II kapittel 3, og institusjoner som benytter AMA-

metoder i henhold til tredje del avdeling III kapittel 4, for å 

beregne kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko 

oppfylle begge følgende krav: 

a) De skal ha den ansvarlige kapitalen som kreves i artikkel 92. 

b) De skal ha en ansvarlig kapital som til enhver tid er på minst 

80 % av det samlede minstebeløpet for ansvarlig kapital som 

det kreves at institusjonen har i henhold til artikkel 4 i 

direktiv 93/6/EØF, slik nevnte direktiv og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å 

starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(1) var 

utformet før 1. januar 2007. 

2. Med forbehold for vedkommende myndighets god-

kjenning kan beløpet omhandlet i nr. 1 bokstav b) erstattes med 

et krav om en ansvarlig kapital som til enhver tid er på minst  

80 % av den ansvarlige kapitalen som institusjonen skal ha i 

henhold til artikkel 92, med beregning av risikovektede 

eksponeringsbeløp i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 

2 og tredje del avdeling III kapittel 2 eller 3, i stedet for i 

samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3 eller tredje del 

avdeling III kapittel 4, alt etter hva som er relevant. 

3. En kredittinstitusjon kan anvende nr. 2 bare dersom den 

begynte å benytte IRB-metoden eller AMA-metoder for å 

beregne sine kapitalkrav tidligst 1. januar 2010. 

4. Kravene i nr. 1 bokstav b) skal oppfylles på grunnlag av 

beløp for ansvarlig kapital, fullt ut justert for å gjenspeile 

differanser i beregningen av ansvarlig kapital i henhold til 

direktiv 93/6/EØF og direktiv 2000/12/EF, slik disse 

direktivene var utformet før 1. januar 2007, og beregning av 

ansvarlig kapital i henhold til denne forordning, som følger av 

den separate behandlingen av forventet tap og uventet tap i 

henhold til tredje del avdeling II kapittel 3 i denne forordning.  

  

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. 
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5. Vedkommende myndigheter kan etter samråd med EBA 

unnlate å anvende nr. 1 bokstav b) på institusjoner, forutsatt at 

alle kravene til IRB-metoden som angis i tredje del avdeling II 

kapittel 3 avsnitt 6, eller kriteriene for anvendelse av AMA-

metoden som angis i tredje del avdeling III kapittel 4, alt etter 

hva som er relevant, er oppfylt. 

6. Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 oversende 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvorvidt det er 

hensiktsmessig å forlenge anvendelsen av Basel I-gulvet etter 

31. desember 2017 for å sikre at det finnes en sikkerhetsordning 

for interne modeller, idet det tas hensyn til den internasjonale 

utviklingen og internasjonalt avtalte standarder. Rapporten skal 

eventuelt følges av et forslag til regelverk. 

Artikkel 501 

Kapitalkravsfradrag for kredittrisikoeksponeringer mot 

SMB-er 

1. Kapitalkrav for kredittrisikoeksponeringer mot SMB-er 

skal multipliseres med en faktor på 0,7619. 

2. Ved anvendelsen av denne artikkel skal følgende gjelde: 

a) Eksponeringen skal tas med i enten massemarkeds- eller 

foretaksklassen eller sikres ved pant i fast eiendom. 

Misligholdte eksponeringer skal utelukkes. 

b) SMB-er skal defineres i samsvar med kommisjons-

rekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om defini-

sjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter(1). Blant 

kriteriene som er angitt i artikkel 2 i vedlegget til nevnte 

rekommandasjon, skal det bare tas hensyn til årsom-

setningen. 

c) Det samlede beløpet som motparten eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter skylder institusjonen eller 

dens morforetak og dettes datterforetak, herunder eventuelt 

misligholdte eksponeringer, men med unntak av fordringer 

eller betingede fordringer med sikkerhet i boligeiendom, 

skal, så vidt institusjonen kjenner til, ikke overstige  

1,5 million euro. Institusjonen skal treffe rimelige tiltak for å 

få kjennskap til dette. 

3. Institusjonene skal hver tredje måned framlegge rapport 

for vedkommende myndigheter om det samlede beløpet for 

eksponeringer mot SMB-er, beregnet i samsvar med nr. 2. 

4. Kommisjonen skal innen 28. juni 2016 utarbeide en 

rapport om virkningen av denne forordnings krav til ansvarlig 

kapital når det gjelder lån til SMB-er og fysiske personer, og 

skal oversende rapporten til Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

5. Ved anvendelsen av nr. 4 skal EBA framlegge rapport for 

Kommisjonen om følgende: 

a) En analyse av utviklingen i utlånstendenser og -vilkår for 

SMB-er i løpet av perioden angitt i nr. 4. 

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 

b) En analyse av effektiv risiko for SMB-er i Unionen i løpet 

av en fullstendig økonomisk konjunktursyklus. 

c) Samsvaret mellom krav til ansvarlig kapital som er fastsatt i 

denne forordning, for kredittrisikoeksponeringer mot SMB-

er, og resultatet av analysene i bokstav a) og b). 

AVDELING II 

RAPPO RTER O G REVISJO N 

Artikkel 502 

Kapitalkravenes sykliske virkninger 

Kommisjonen skal, i samarbeid med EBA, ESRB og 

medlemsstatene, og idet det tas hensyn til uttalelsen fra ESB, 

regelmessig overvåke om denne forordning sett under ett og 

sammen med direktiv 2013/36/EU har betydelige virkninger på 

den økonomiske konjunkturen, og skal i lys av denne under-

søkelsen vurdere om det er grunn til å iverksette korrigerende 

tiltak. 

Innen 31. desember 2013 skal EBA framlegge rapport for 

Kommisjonen om hvorvidt og eventuelt hvordan metodene for 

institusjoner som benytter IRB-metoden, bør samordnes med 

sikte på mer sammenlignbare kapitalkrav, samtidig som 

prosykliske virkninger begrenses. 

Med utgangspunkt i denne analysen og idet det tas hensyn til 

uttalelsen fra ESB, skal Kommisjonen hvert annet år utarbeide 

en rapport og oversende denne til Europaparlamentet og Rådet 

sammen med eventuelle egnede forslag. Når rapporten 

utarbeides, skal det tas behørig hensyn til bidrag fra låntakere 

og långivere. 

Senest 31. desember 2014 skal Kommisjonen gjennomgå og 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen av artikkel 33 nr. 1 bokstav c), eventuelt sammen 

med et forslag til regelverk. 

Når det gjelder en eventuell oppheving av artikkel 33 nr. 1 

bokstav c) og en eventuell anvendelse av den på unionsplan, 

skal gjennomgåelsen særlig sikre at det er truffet tilstrekkelige 

forholdsregler for å garantere finansiell stabilitet i alle 

medlemsstater. 

Artikkel 503 

Krav til ansvarlig kapital for eksponeringer i form av 

obligasjoner med fortrinnsrett 

1. Kommisjonen skal etter samråd med EBA innen  

31. desember 2014 oversende Europaparlamentet og Rådet en 

rapport, sammen med eventuelle egnede forslag, om hvorvidt 

risikovektene i artikkel 129 og kravene til ansvarlig kapital for 

spesifikk risiko i artikkel 336 nr. 3, er tilstrekkelige for alle 

instrumentene som er berettiget til denne behandlingen, og 

hvorvidt kriteriene i artikkel 129 er hensiktsmessige.  
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2. Rapporten og forslagene som er omhandlet i nr. 1, skal ta 

hensyn til følgende: 

a) I hvilket omfang det med de nåværende lovfestede kapital-

kravene som gjelder for obligasjoner med fortrinnsrett, 

skjelnes mellom avvik i kredittkvaliteten til obligasjoner 

med fortrinnsrett og den sikkerheten som er stilt for dem, 

herunder omfanget av avvikene mellom medlemsstatene. 

b) Gjennomsiktigheten i markedet for obligasjoner med 

fortrinnsrett og i hvilket omfang dette gjør det lettere for 

investorer å foreta omfattende interne analyser av 

kredittrisikoen knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett og 

den sikkerheten som er stilt for dem, og atskillelsen av 

eiendelene ved utstederens insolvens, herunder de 

begrensende virkningene som den underliggende strenge 

nasjonale lovgivningsrammen i henhold til artikkel 129 i 

denne forordning og artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF 

har på den samlede kredittkvaliteten til en obligasjon med 

fortrinnsrett, og dens virkninger på den gjennomsiktigheten 

som investorene har behov for. 

c) I hvilket omfang en kredittinstitusjons utstedelse av 

obligasjoner med fortrinnsrett påvirker den kredittrisikoen 

som den utstedende institusjonens andre kreditorer er 

eksponert for. 

3. Kommisjonen skal etter samråd med EBA innen  

31. desember 2014 framlegge rapport for Europaparlamentet og 

Rådet om hvorvidt lån med sikkerhet i luftfartøyer (panteret-

tigheter i luftfartøyer) og boliglån som er sikret med en garanti, 

men som ikke er sikret med et registrert pantelån, på visse 

vilkår bør anses som en godtakbar eiendel i henhold til artikkel 

129. 

4. Kommisjonen skal innen 31. desember 2016 vurdere om 

unntaket fastsatt i artikkel 496 er hensiktsmessig og, dersom det 

er relevant, om det er hensiktsmessig å utvide denne 

behandlingen til å omfatte alle andre typer obligasjoner med 

fortrinnsrett. I lys av denne gjennomgåelsen kan Kommisjonen, 

dersom det er hensiktsmessig, vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 462 for å gjøre unntaket permanent eller 

framlegge forslag til regelverk for å utvide det til å omfatte 

andre typer obligasjoner med fortrinnsrett. 

Artikkel 504 

Kapitalinstrumenter som tegnes av offentlige myndigheter i 

krisesituasjoner 

Kommisjonen skal etter samråd med EBA innen  

31. desember 2016 oversende en rapport til Europaparlamentet 

og Rådet, sammen med eventuelle egnede forslag om hvorvidt 

behandlingen i artikkel 31 bør endres eller utgå. 

Artikkel 505 

Tilsyn med langsiktig finansiering 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 oversende en 

rapport til Europaparlamentet og Rådet, sammen med 

eventuelle egnede forslag, om hvorvidt kravene i denne 

forordning er hensiktsmessige i lys av behovet for å sikre 

egnede finansieringsnivåer for alle former for langsiktig 

finansiering for økonomien, herunder kritiske infrastruktur-

prosjekter på transport-, energi- og kommunikasjonsområdet i 

Unionen. 

Artikkel 506 

Kredittrisiko – definisjon av mislighold 

Innen 31. desember 2017 skal EBA oversende Kommisjonen en 

rapport om hvordan det å erstatte 90 dager etter forfall med  

180 dager etter forfall i henhold til artikkel 178 nr. 1 bokstav b), 

påvirker risikovektede eksponeringsbeløp, og om hvorvidt en 

fortsatt anvendelse av denne bestemmelsen etter  

31. desember 2019 er hensiktsmessig. 

På grunnlag av denne rapporten kan Kommisjonen framlegge et 

forslag til regelverk for å endre denne forordning. 

Artikkel 507 

Store eksponeringer 

Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen gjennomgå og 

avlegge rapport om anvendelsen av artikkel 400 nr. 1 bokstav j) 

og artikkel 400 nr. 2, herunder spørsmålet om hvorvidt 

unntakene i artikkel 400 nr. 2 skal anvendes skjønnsmessig, og 

skal oversende Europaparlamentet og Rådet denne rapporten, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

Når det gjelder en eventuell oppheving av nasjonal 

skjønnsmyndighet i henhold til artikkel 400 nr. 2 bokstav c) og 

dens mulige anvendelse på unionsplan, skal det ved gjennom-

gåelsen tas særlig hensyn til effektiviteten i gruppens 

risikostyring, samtidig som det sikres at det er iverksatt 

tilstrekkelige beskyttelsestiltak for å sikre finansiell stabilitet i 

alle de medlemsstatene der et foretak som tilhører en gruppe, er 

registrert. 

Artikkel 508 

Anvendelsesnivå 

1. Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen gjennomgå 

og framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen av del 1 avdeling II og artikkel 113 nr. 6 og 7, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

2. Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen framlegge 

rapport om hvorvidt og hvordan kravet til likviditetsreserve i 

sjette del skal få anvendelse på verdipapirforetak, og skal etter 

samråd med EBA oversende rapporten til Europaparlamentet og 

Rådet, eventuelt sammen med et forslag til regelverk.  
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3. Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen etter samråd 

med EBA og ESMA og på bakgrunn av drøftinger med 

vedkommende myndigheter framlegge for Europaparlamentet 

og Rådet en rapport om en hensiktsmessig ordning for tilsyn 

med verdipapirforetak og med foretak omhandlet i artikkel 4  

nr. 1 punkt 2 bokstav b) og c). Dersom det er hensiktsmessig, 

skal rapporten følges av forslag til regelverk. 

Artikkel 509 

Likviditetskrav 

1. EBA skal overvåke og evaluere rapportene som utarbeides 

i henhold til artikkel 415 nr. 1, idet det tas hensyn til ulike 

valutaer og forretningsmodeller. EBA skal hvert år og første 

gang 31. desember 2013, etter samråd med ESRB, ikke-

finansielle sluttbrukere, banksektoren, vedkommende 

myndigheter og ESSB-sentralbankene, framlegge en rapport for 

Kommisjonen om hvorvidt en presisering av det generelle 

kravet til likviditetsreserve i sjette del basert på de postene som 

skal rapporteres i henhold til sjette del avdeling II og vedlegg 

III, enkeltvis eller samlet, kan forventes å ha en vesentlig 

negativ innvirkning på virksomheten og risikoprofilen til 

institusjoner som er etablert i Unionen, eller på 

finansmarkedenes stabilitet og ordnede virkemåte eller på 

økonomien og stabiliteten i bankenes utlånsvirksomhet, særlig 

med hensyn til lån til SMB-er og handelsfinansiering, herunder 

utlån i henhold til offisielle eksportkredittforsikringsordninger. 

I rapporten omhandlet i første ledd skal det tas behørig hensyn 

til markedene og utviklingen av regelverk på internasjonalt plan 

samt vekselvirkningen mellom kravet til likviditetsreserve og 

andre tilsynskrav i henhold til denne forordning, for eksempel 

den risikobaserte kapitaldekningen fastsatt i artikkel 92 og 

uvektet kjernekapitalandel. 

Europaparlamentet og Rådet skal ha mulighet til å uttale seg om 

rapporten omhandlet i første ledd. 

2. EBA skal i rapporten omhandlet i nr. 1 særlig vurdere 

følgende: 

a) Innføringen av ordninger for å begrense verdien av 

inngående pengestrømmer, særlig for å fastsette en egnet 

øvre grense for inngående pengestrøm og vilkårene for dens 

anvendelse, idet det tas hensyn til ulike forretningsmodeller, 

herunder «pass through»-finansiering, fordringskreditt, 

leasing, obligasjoner med fortrinnsrett, panterettigheter, 

utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, og i hvilket 

omfang den øvre grensen bør endres eller fjernes for å ta 

hensyn til særtrekkene ved spesialisert finansiering. 

b) Kalibreringen av de inngående og utgående kontant-

strømmene omhandlet i sjette del avdeling II, særlig i 

henhold til artikkel 422 nr. 7 og artikkel 425 nr. 2. 

c) Innføringen av ordninger for begrensning av likviditets-

reservekravene innenfor visse kategorier av likvide 

eiendeler, og særlig en vurdering av den egnede minste-

prosentdelen for likvide eiendeler i henhold til artikkel 416 

nr. 1 bokstav a)–c) i forhold til de samlede likvide 

eiendelene, ved prøving av en terskel på 60 % og idet det tas 

hensyn til den internasjonale utviklingen av regelverk. 

Fordringer som forfaller eller kan sies opp innen  

30 kalenderdager, skal ikke innregnes innenfor den fastsatte 

grensen med mindre eiendelene er anskaffet mot sikkerhet 

som også oppfyller kravene i artikkel 416 nr. 1 bokstav  

a)–c). 

d) Fastsettelse av spesifikke lavere uttaksfaktorer og/eller 

høyere inntaksfaktorer i forbindelse med gruppeinterne 

strømmer, med angivelse av på hvilke vilkår slike spesifikke 

inn- eller uttaksfaktorer vil være berettiget for tilsynsformål, 

og skissering av en overordnet metode som anvender 

objektive kriterier og parametrer for å fastsette spesifikke 

inn- og uttaksfaktorer mellom institusjonen og motparten, 

når disse ikke er etablert i samme medlemsstat. 

e) Kalibreringen av den utnyttelsesgraden som får anvendelse 

på uutnyttede bevilgede kreditt- og likviditetsfasiliteter som 

omfattes av artikkel 424 nr. 3 og 5. EBA skal særlig foreta 

prøving av en utnyttelsesgrad på 100 %. 

f) Definisjonen av massemarkedsinnskudd i artikkel 411 nr. 2, 

særlig om det er hensiktsmessig å innføre en terskel for 

fysiske personers innskudd. 

g) Behovet for å innføre en ny kategori for massemarkeds-

innskudd med en lavere utgående pengestrøm i lys av 

særtrekkene ved slike innskudd, som kunne berettige en 

lavere uttaksfaktor og ta hensyn til den internasjonale 

utviklingen. 

h) Unntak fra kravene til sammensetningen av de likvide 

eiendelene som institusjoner skal ha, dersom en institusjons 

samlede dokumenterte behov for likvide eiendeler i en gitt 

valuta overstiger de tilgjengelige likvide eiendelene, og 

vilkår for slike unntak. 

i) Definisjonen av finansielle produkter som er i samsvar med 

sharialovgivning, som et alternativ til eiendeler som kan 

anses som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416, til 

bruk i banker som følger sharialovgivning. 

j) Definisjonen av stressituasjoner, herunder prinsipper for 

anvendelse av beholdningen av likvide eiendeler og 

nødvendige tilsynsmessige reaksjoner som gjør det mulig 

for institusjoner å anvende sine likvide eiendeler for å dekke 

utgående pengestrømmer, og håndtering av manglende 

overholdelse. 

k) Definisjonen av etablert operasjonell forbindelse når det 

gjelder ikke-finansielle kunder som omhandlet i artikkel 422 

nr. 3 bokstav c).  
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l) Kalibreringen av den uttaksfaktoren som får anvendelse på 

korrespondentbank- eller meglertjenester som omhandlet i 

artikkel 422 nr. 4 første ledd. 

m) Ordninger for anvendelse minst fram til desember 2023 av 

overgangsregler for statsgaranterte obligasjoner som er 

utstedt til kredittinstitusjoner som ledd i statsstøttetiltak som 

er godkjent av Unionen, for eksempel obligasjoner utstedt av 

«National Asset Management Agency» (NAMA) i Irland og 

av «Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria» i Spania, utformet med sikte på 

å fjerne problematiske eiendeler fra kredittinstitusjonenes 

balanse, som eiendeler med svært høy likviditet og av svært 

høy kredittkvalitet. 

3. Etter samråd med ESMA og ESB skal EBA innen  

1. desember 2013 framlegge rapport for Kommisjonen om 

hensiktsmessige ensartede definisjoner av høy og svært høy 

likviditet og høy og svært høy kredittkvalitet i forbindelse med 

omsettelige eiendeler i henhold til artikkel 416 og egnede 

avkortinger for eiendeler som kan anses som likvide eiendeler i 

henhold til artikkel 416, med unntak av eiendeler omhandlet i 

artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–c). 

Europaparlamentet og Rådet skal ha mulighet til å uttale seg om 

rapporten. 

I rapporten omhandlet i første ledd skal det også tas hensyn til 

følgende: 

a) Andre kategorier av eiendeler, særlig verdipapirer som er 

sikret gjennom boliglån med høy likviditet og kreditt -

kvalitet. 

b) Andre kategorier av verdipapirer eller lån som kan godtas av 

sentralbankene, for eksempel obligasjoner utstedt av lokale 

myndigheter og sertifikater. 

c) Andre eiendeler som ikke kan godtas av sentralbankene, 

men kan omsettes, for eksempel aksjer notert på en 

anerkjent børs, gull, egenkapitalinstrumenter knyttet til en 

hovedindeks, garanterte obligasjoner, obligasjoner med 

fortrinnsrett, foretaksobligasjoner og midler basert på disse 

eiendelene. 

4. I rapporten omhandlet i nr. 3 skal det vurderes om, og 

eventuelt i hvilket omfang, bevilgede kredittfasiliteter 

omhandlet i artikkel 416 nr. 1 bokstav e) skal innregnes som 

likvide eiendeler i lys av den internasjonale utviklingen og idet 

det tas hensyn til europeiske særtrekk, herunder Unionens 

pengepolitikk. 

EBA skal særlig vurdere om følgende kriterier er hensikts-

messige og hvilke nivåer som er egnet i forbindelse med slike 

definisjoner: 

a) Minste handelsvolum for eiendelene. 

b) Minste utestående volum for eiendelene. 

c) Gjennomsiktige prisfastsettelses- og etterhandelsopplys-

ninger. 

d) Risikoklasse i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2. 

e) Dokumentert prisstabilitet. 

f) Gjennomsnittlig handelsvolum og gjennomsnittlig transak-

sjonsomfang. 

g) Største kjøpskurs-salgskurs-differanse. 

h) Gjenværende løpetid. 

i) Minste omsetningshastighet. 

5. Innen 31. januar 2014 skal EBA dessuten framlegge 

rapport om 

a) ensartede definisjoner av høy og svært høy likviditet og 

kredittkvalitet, 

b) eventuelle utilsiktede følger av definisjonen av likvide 

eiendeler for gjennomføringen av pengepolitiske tiltak, og i 

hvilket omfang, 

i) en liste over likvide eiendeler, som er atskilt fra listen 

over eiendeler som kan godtas av sentralbanker, kan 

oppmuntre institusjonene til å anvende godtakbare 

eiendeler som ikke inngår i definisjonen av likvide 

eiendeler, i refinansieringstransaksjoner, 

ii) regulering av likviditet kan avskrekke institusjonene fra 

å gi eller ta opp lån på det usikrede pengemarkedet, og 

om dette kan føre til at det settes spørsmålstegn ved 

anvendelsen av EONIA som mål for pengepolitiske 

tiltak, 

iii) innføringen av krav til likviditetsreserve kan gjøre det 

vanskeligere for sentralbankene å sikre prisstabilitet ved 

hjelp av eksisterende pengepolitiske rammer og 

instrumenter, 

c) de operative kravene for beholdninger av likvide eiendeler 

som omhandlet i artikkel 417 bokstav b)-f), i samsvar med 

den internasjonale utviklingen av regelverk. 

Artikkel 510 

Krav til stabil finansiering 

1. Innen 31. desember 2015 skal EBA på grunnlag av 

postene som skal rapporteres i henhold til sjette del avdeling III, 

framlegge rapport for Kommisjonen om hvorvidt og hvordan 

det bør sikres at institusjoner anvender stabile finansie-

ringskilder, herunder en vurdering av virkningen på forretnings- 

og risikoprofilen til institusjoner etablert i Unionen eller på 

finansmarkedene eller økonomien og bankenes utlånsvirk-

somhet, særlig når det gjelder utlån til SMB-er og hande-

lsfinansiering, herunder utlån innenfor rammen av offisielle 

eksportkredittforsikringsordninger og «pass through-finansie-

ringsmodeller», herunder pantelån finansiert med motsvarende 

løpetider. EBA skal særlig analysere virkningen av stabile 

finansieringskilder på ulike bankmodellers refinansierings-

strukturer i Unionen.  
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2. Innen 31. desember 2015 skal EBA også framlegge 

rapport for Kommisjonen på grunnlag av postene som skal 

rapporteres i samsvar med sjette del avdeling III og i samsvar 

med de ensartede rapporteringsformatene omhandlet i artikkel 

415 nr. 3 bokstav a), og etter samråd med ESRB, om metoder 

for fastsettelse av beløpet for den stabile finansieringen som 

institusjonene har tilgang til og behov for, og om hensikts-

messige ensartede definisjoner for beregning av et slikt krav til 

stabil finansiering, og skal særlig undersøke følgende: 

a) Kategoriene og vektingen som anvendes på stabile 

finansieringskilder i henhold til artikkel 427 nr. 1. 

b) Kategoriene og vektingen som anvendes for å fastsette 

kravet til stabil finansiering i artikkel 428 nr. 1. 

c) Metodene skal gi egnede positive eller negative incentiver til 

å fremme en mer stabil langsiktig finansiering av eiendeler, 

forretningsvirksomhet, investeringer og finansiering av 

institusjoner. 

d) Behovet for å utarbeide ulike metoder for ulike typer 

institusjoner. 

3. Innen 31. desember 2016 skal Kommisjonen, dersom det 

er hensiktsmessig, og idet det tas hensyn til rapportene 

omhandlet i nr. 1 og 2 samt til mangfoldet i banksektoren i 

Unionen, framlegge for Europaparlamentet og Rådet et forslag 

til regelverk for hvordan det kan sikres at institusjonene 

anvender stabile finansieringskilder. 

Artikkel 511 

Gjeldsgrad 

1. På grunnlag av resultatene av rapporten omhandlet i nr. 3 

skal Kommisjonen innen 31. desember 2016 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om virkningen og 

effektiviteten av uvektet kjernekapitalandel. 

2. Dersom det er hensiktsmessig, skal rapporten følges av et 

forslag til regelverk for innføring av et egnet antall nivåer for 

uvektet kjernekapitalandel som institusjoner med ulike 

forretningsmodeller skal overholde, med forslag til en egnet 

kalibrering av disse nivåene og eventuelle hensiktsmessige 

justeringer av kapitalmålet og det samlede eksponeringsmålet 

som omhandlet i artikkel 429, om nødvendig sammen med 

tilknyttede fleksibilitetstiltak, herunder egnede endringer av 

artikkel 458 for å innføre uvektet kjernekapitalandel innenfor 

rammen av tiltakene omhandlet i nevnte artikkel. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 skal EBA innen  

31. oktober 2016 framlegge rapport for Kommisjonen om minst 

følgende: 

a) Hvorvidt bestemmelsene om uvektet kjernekapitalandel som 

er fastsatt i denne forordning og i artikkel 87 og 98 i direktiv 

2013/36/EU, er et hensiktsmessig verktøy for å fjerne 

risikoen for overdreven gjeldsoppbygging i institusjonene på 

en tilfredsstillende og tilstrekkelig måte. 

b) Fastsettelse av forretningsmodeller som gjenspeiler insti-

tusjonenes generelle risikoprofiler, og innføring av ulike 

nivåer for uvektet kjernekapitalandel for disse forretnings-

modellene. 

c) Hvorvidt de kravene som er fastsatt i artikkel 76 og 87 i 

direktiv 2013/36/EU i samsvar med artikkel 73 og 97 i 

direktiv 2013/36/EU for å håndtere risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging, er tilstrekkelige til å sikre en forsvarlig 

styring av denne risikoen fra institusjonenes side, og hvis 

ikke, hvilke ytterligere forbedringer som er nødvendige for å 

nå disse målene. 

d) Hvorvidt det er nødvendig å endre beregningsmetoden i 

artikkel 429, og eventuelt hvilke endringer som er 

nødvendige, for å sikre at uvektet kjernekapitalandel kan 

anvendes som en egnet indikator for en institusjons risiko 

for overdreven gjeldsoppbygging. 

e) Hvorvidt det ved beregningen av det samlede ekspone-

ringsmålet i tilknytning til uvektet kjernekapitalandel er slik 

at eksponeringsverdien av kontrakter oppført i vedlegg II, 

som er fastsatt ved hjelp av opprinnelig eksponering-

metoden, avviker vesentlig fra eksponeringsverdien fastsatt 

ved hjelp av markedsverdimetoden. 

f) Hvorvidt anvendelse av enten ansvarlig kapital eller ren 

kjernekapital som kapitalmål ved beregning av uvektet 

kjernekapitalandel er mer hensiktsmessig for å fastslå en 

risiko for overdreven gjeldsoppbygging, og eventuelt 

hvilken kalibrering av uvektet kjernekapitalandel som ville 

være egnet. 

g) Hvorvidt konverteringsfaktoren omhandlet i artikkel 429  

nr. 10 bokstav a) for uutnyttede kredittfasiliteter som kan 

sies opp uten vilkår når som helst og uten varsel, er 

tilstrekkelig forsiktig i lys av dokumentasjonen som ble 

innsamlet i observasjonsperioden. 

h) Hvorvidt hyppigheten av og formatet for offentliggjøring av 

opplysninger omhandlet i artikkel 451 er egnet. 

i) Det egnede nivået for den uvektede kjernekapitalandelen for 

hver av forretningsmodellene som fastsettes i samsvar med 

bokstav b). 

j) Hvorvidt det bør fastsettes et intervall for hvert nivå av 

uvektet kjernekapitalandel.  
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k) Hvorvidt innføring av uvektet kjernekapitalandel som et 

krav til institusjonene vil kreve endringer av bestemmelsene 

om uvektet kjernekapitalandel som er fastsatt i denne 

forordning, og i så fall hvilke. 

l) Hvorvidt innføring av uvektet kjernekapitalandel som et 

krav til institusjonene effektivt vil begrense risikoen for 

overdreven gjeldsoppbygging fra disse institusjonenes side, 

og i så fall hvorvidt nivået for uvektet kjernekapitalandel bør 

være det samme for alle institusjoner eller bør bestemmes ut 

fra risikoprofilen og forretningsmodellen samt ut fra 

institusjonens størrelse, og eventuelt hvilke ytterligere 

kalibreringer eller overgangsperioder som vil være 

nødvendige. 

4. Rapporten omhandlet i nr. 3 skal minst omfatte perioden 

fra 1. januar 2014 til 30. juni 2016, og skal minst ta hensyn til 

følgende: 

a) Hvilken virkning kravet om at institusjonene skal innføre 

uvektet kjernekapitalandel som fastsatt i samsvar med 

artikkel 429, har på 

i. finansmarkedene generelt, og særlig markedene for 

gjenkjøpstransaksjoner, derivater og obligasjoner med 

fortrinnsrett, 

ii. institusjonenes soliditet, 

iii.  institusjonenes forretningsmodeller og balansestruktur; 

særlig når det gjelder forretningsområder med lav 

risiko, for eksempel støttelån gitt av offentlige 

utviklingsbanker, kommunale lån, finansiering av 

boligeiendom og andre lavrisikoområder som omfattes 

av nasjonal lovgivning, 

iv. flytting av eksponeringer til foretak som ikke er 

omfattet av tilsyn, 

v. finansiell innovasjon, særlig utviklingen av 

instrumenter med innebygd gjeldsgrad, 

vi. institusjoners risikoatferd, 

vii.  clearing-, oppgjørs- og deponeringsvirksomhet og 

anvendelsen av en sentral motpart, 

viii.  sykliske virkninger av kapitalmålet og det samlede 

eksponeringsmålet ved beregning av uvektet 

kjernekapitalandel, 

ix.  bankenes utlånsvirksomhet, særlig med hensyn til 

utlån til SMB-er, lokale og regionale myndigheter og 

offentlige foretak samt handelsfinansiering, herunder 

utlån i henhold til offisielle eksportkredittforsikrings-

ordninger. 

b) Vekselvirkningen mellom uvektet kjernekapitalandel og de 

risikobaserte kravene til ansvarlig kapital og likviditets-

kravene som er fastsatt i denne forordning. 

c) Den virkningen som forskjeller i regnskapspraksis mellom 

regnskapsstandarder som skal anvendes i henhold til 

forordning (EF) nr. 1606/2002, regnskapsstandarder som 

skal anvendes i henhold til direktiv 86/635/EØF, og annet 

gjeldende regnskapsregelverk og relevant regnskaps-

regelverk, har på muligheten til å sammenligne uvektet 

kjernekapitalandel. 

Artikkel 512 

Eksponeringer mot overført kredittrisiko 

Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen og 

effektiviteten av bestemmelsene i femte del i lys av den 

internasjonale markedsutviklingen. 

Artikkel 513 

Makrotilsynsregler 

1. Innen 30. juni 2014 skal Kommisjonen etter samråd med 

ESRB og EBA vurdere om makrotilsynsreglene i denne 

forordning og i direktiv 2013/36/EU er tilstrekkelige for å 

redusere systemrisikoen i sektorer, regioner og medlemsstater, 

og blant annet vurdere 

a) hvorvidt de nåværende makrotilsynsverktøyene i denne 

forordning og i direktiv 2013/36/EU er virkningsfulle, 

effektive og gjennomsiktige, 

b) hvorvidt dekningen og de mulige gradene av overlapping 

mellom de ulike makrotilsynsverktøyene for håndtering av 

lignende risikoer i denne forordning og i direktiv 

2013/36/EU er tilstrekkelige, eventuelt med forslag om nye 

makrotilsynsregler, 

c) hvilken vekselvirkning det er mellom internasjonalt avtalte 

standarder for systemviktige institusjoner og bestemmelsene 

i denne forordning og i direktiv 2013/36/EU, eventuelt med 

forslag til nye regler, idet det tas hensyn til disse 

internasjonalt avtalte standardene. 

2. Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen på grunnlag 

av samrådet med ESRB og EBA framlegge rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om vurderingen omhandlet i nr. 1 

og, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et forslag til 

regelverk for Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 514 

Motpartsrisiko og opprinnelig eksponering-metoden 

Innen 31. desember 2016 skal Kommisjonen gjennomgå og 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen av artikkel 275, eventuelt sammen med et egnet 

forslag til regelverk.  
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Artikkel 515 

Overvåking og evaluering 

1. EBA skal sammen med ESMA innen 28. juni 2014 

framlegge en rapport om hvordan denne forordning virker 

sammen med tilknyttede forpliktelser i forordning (EU)  

nr. 648/2012, særlig med hensyn til institusjoner som driver en 

sentral motpart, for å unngå overlapping av krav til 

derivattransaksjoner og dermed unngå økt reguleringsrisiko og 

økte kostnader for vedkommende myndigheters overvåking. 

2. EBA skal overvåke og evaluere anvendelsen av 

bestemmelsene om krav til ansvarlig kapital for eksponeringer 

mot en sentral motpart i samsvar med tredje del avdeling II 

kapittel 6 avsnitt 9. Innen 1. januar 2015 skal EBA framlegge 

for Kommisjonen en rapport om slike bestemmelsers virkning 

og effektivitet. 

3. Innen 31. desember 2016 skal Kommisjonen undersøke 

og framlegge rapport om denne forordnings forenlighet med 

tilknyttede forpliktelser i forordning (EU) nr. 648/2012 og 

kravene til ansvarlig kapital i tredje del avdeling II kapittel 6 

avsnitt 9, og skal framlegge denne rapporten for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med et forslag til 

regelverk. 

Artikkel 516 

Langsiktig finansiering 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2015 framlegge en 

rapport om virkningen av denne forordning når det gjelder å 

fremme langsiktige investeringer i vekstfremmende 

infrastruktur. 

Artikkel 517 

Definisjon av tellende kapital 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 undersøke og 

framlegge en rapport om hvorvidt definisjonen av tellende 

kapital som anvendes i andre del avdeling III og fjerde del, er 

hensiktsmessig, og skal framlegge denne rapporten for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med et forslag til 

regelverk. 

Artikkel 518 

Undersøkelse av kapitalinstrumenter som kan nedskrives 

eller konverteres når en institusjon ikke lenger har 

tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2015 undersøke og 

framlegge en rapport om hvorvidt denne forordning bør 

inneholde krav om at andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

eller tilleggskapitalinstrumenter skal nedskrives når det fastslås 

at institusjonen ikke lenger har tilstrekkelig økonomisk 

grunnlag for videre drift Rapporten skal framlegges for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag 

til regelverk. 

Artikkel 519 

Fradrag for nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning fra ren kjernekapital-poster 

EBA skal innen 30. juni 2014 utarbeide en rapport om hvorvidt 

den reviderte IAS 19 sammen med fradraget for nettoeiendeler i 

forbindelse med pensjonsordninger i henhold til artikkel 36  

nr. 1 bokstav e) og endringer i nettoforpliktelser i forbindelse 

med pensjonsordninger fører til for stor volatilitet i 

institusjonenes ansvarlige kapital. 

Kommisjonen skal, idet det tas hensyn til EBA-rapporten, innen 

31. desember 2014 utarbeide en rapport til Rådet og 

Europaparlamentet om spørsmålet omhandlet i nr. 1, eventuelt 

sammen med et forslag til regelverk for innføring av en 

behandling som justerer nettoeiendeler eller nettoforp liktelser i 

forbindelse med ytelsesbaserte pensjonsordninger ved 

beregning av ansvarlig kapital. 

AVDELING III 

ENDRINGER 

Artikkel 520 

Endring av forordning (EU) nr. 648/2012 

I forordning (EU) nr. 648/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I avdeling IV skal nytt kapittel 4 lyde: 

«KAPITTEL 4 

Beregning og rapportering i henhold til forordning (EU) 

nr. 575/2013 

Artikkel 50a 

Beregning av KCCP 

1. Ved anvendelsen av artikkel 308 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om 

tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(*) 

skal en sentral motpart beregne KCCP som angitt i nr. 2 i 

denne artikkel for alle kontrakter og transaksjoner som den 

clearer for alle clearingmedlemmer som er dekket av et 

bestemt misligholdsfond. 

2. En sentral motpart skal beregne den hypotetiske 

kapitalen (KCCP) på følgende måte: 

𝐾𝐶𝐶𝑃 =∑𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑖

{𝐸𝐵𝑅𝑀𝑖 −𝐼𝑀𝑖 − 𝐷𝐹𝑖;0 } ∙ 𝑅𝑊 ∙ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  

der 

EBRM i = eksponeringsverdi før risikoreduksjon, som 

tilsvarer den sentrale motpartens eksponerings-

beløp knyttet til clearingmedlem i, som oppstår i 

forbindelse med alle kontrakter og transaksjoner 

med det berørte clearingmedlemmet, beregnet uten 

å ta hensyn til nevnte clearingmedlems sikkerhets-

stillelse,  
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IM i = startmarginen som clearingmedlem i plasserer 

hos den sentrale motparten, 

DFi = det forhåndsfinansierte bidraget fra 

clearingmedlem i, 

RW = en risikovekt på 20 %, 

kapitalandel = 8 %. 

Alle verdier i formelen i første ledd skal gjelde verdsetting 

ved dagens slutt før marginkravet ved siste marginkrav for 

den dagen utveksles. 

3. En sentral motpart skal foreta beregningen som kreves 

i nr. 2, minst hvert kvartal eller oftere, dersom det kreves av 

vedkommende myndigheter for clearingmedlemmer som er 

institusjoner. 

4. Ved anvendelsen av nr. 3 EBA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å angi følgende: 

a) Hyppigheten av og datoene for beregningene fastsatt  i 

nr. 2. 

b) I hvilke situasjoner vedkommende myndighet for en 

institusjon som opptrer som clearingmedlem, kan kreve 

hyppigere beregninger og rapporter enn dem som er 

omhandlet i bokstav a). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 50b 

Alminnelige regler for beregning av KCCP 

Ved beregningen i henhold til artikkel 50a nr. 2 får 

følgende bestemmelser anvendelse: 

a) En sentral motpart skal beregne verdien av ekspo-

neringer som den har mot sine clearingmedlemmer, på 

følgende måte: 

 i) For eksponeringer som oppstår som følge av 

kontrakter og transaksjoner oppført i artikkel 301 

nr. 1 bokstav a) og d) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal den beregne dem i samsvar med 

markedsverdimetoden fastsatt i artikkel 274. 

 ii) For eksponeringer som oppstår som følge av 

kontrakter og transaksjoner oppført i artikkel 301 

nr. 1 bokstav b), c) og e) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal den beregnes i samsvar med den 

avanserte metoden for finansielle sikkerheter som 

er omhandlet i artikkel 223 i nevnte forordning, 

med tilsynsbaserte volatilitetsjusteringer omhandlet 

i artikkel 223 og 224 i nevnte forordning. Unntaket 

fastsatt i artikkel 285 nr. 3 bokstav a) i nevnte 

forordning får ikke anvendelse. 

 iii) For eksponeringer som oppstår som følge av 

transaksjoner som ikke er oppført i artikkel 301  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som bare 

innebærer oppgjørsrisiko, skal den beregnes i 

samsvar med tredje del avdeling V i nevnte 

forordning. 

b) For institusjoner som er omfattet av virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 575/2013, er motregningsgruppene 

de som er definert i tredje del avdeling II i nevnte 

forordning. 

c) Ved beregningen av verdiene omhandlet i bokstav a) 

skal den sentrale motparten fra sine eksponeringer 

trekke clearingmedlemmenes sikkerhetsstillelse som på 

egnet måte er redusert med de tilsynsbaserte volatili-

tetsjusteringene i samsvar med den avanserte metoden 

for finansielle sikkerheter angitt i artikkel 224 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

e) Dersom en sentral motpart har eksponeringer mot en 

eller flere sentrale motparter, skal den behandle slike 

eksponeringer som eksponeringer mot clearing-

medlemmer og ta med eventuelle marginer eller 

forhåndsfinansierte bidrag fra nevnte sentrale motparter 

i beregningen av KCCP. 

f) Dersom en sentral motpart har en bindende avtalefestet 

ordning med clearingmedlemmene som gjør at den kan 

anvende hele eller en del av startmarginen den har 

mottatt fra clearingmedlemmene som om den var et 

forhåndsfinansiert bidrag, skal den sentrale motparten 

anse denne startmarginen som et forhåndsfinansiert  

bidrag ved beregningen i nr. 1, og ikke som startmargin. 

h) Når markedsverdimetoden anvendes som fastsatt i 

artikkel 274 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal en 

sentral motpart erstatte formelen i artikkel 298 nr. 1 

bokstav c) ii) i nevnte forordning med følgende formel: 

𝑃𝐶𝐸𝑟𝑒𝑑 = 0.15 ∙ 𝑃𝐶𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 + 0.85 ∙ 𝑁𝐺𝑅 ∙ 𝑃𝐶𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 

der NGR-telleren beregnes i samsvar med artikkel 274 

nr. 1 i nevnte forordning og rett før variasjonsmarginen 

faktisk byttes ut på slutten av oppgjørsperioden, og 

nevneren er brutto gjenanskaffelseskost.  
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i) Dersom en sentral motpart ikke kan beregne NGR-

verdien som fastsatt i artikkel 298 nr. 1 bokstav c) ii) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal den gjøre følgende: 

i) Underrette de clearingmedlemmene som er 

institusjoner, og deres vedkommende myndigheter 

om sin manglende evne til å beregne NGR samt 

grunnene til at den ikke er i stand til å foreta 

beregningen. 

ii) I en periode på tre måneder kan den anvende en 

NGR-verdi på 0,3 for beregningen av PCEred angitt i 

bokstav h) i denne artikkel. 

j) Dersom den sentrale motparten ved utgangen av 

perioden omhandlet i bokstav i) ii) fortsatt ikke er i 

stand til å beregne verdien av NGR, skal den gjøre 

følgende: 

i) Slutte å beregne KCCP. 

ii) Underrette de clearingmedlemmene som er insti-

tusjoner, og deres vedkommende myndigheter om at 

den har sluttet å beregne KCCP. 

k) Ved beregningen av den potensielle framtidige 

eksponeringen for opsjoner og opsjoner på bytteavtaler i 

samsvar med markedsverdimetoden i artikkel 274 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal en sentral motpart 

multiplisere det nominelle kontraktsbeløpet med 

opsjonens absolutte deltaverdi (𝛿𝑉/ 𝛿𝑝) som angitt i 

artikkel 280 nr.1 bokstav a) i nevnte forordning. 

l) Dersom en sentral motpart har flere misligholdsfond, 

skal den foreta beregningen fastsatt i artikkel 50a nr. 2 

separat for hvert misligholdsfond. 

Artikkel 50c 

Rapportering av opplysninger 

1. Ved anvendelsen av artikkel 308 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal en sentral motpart opplyse de clearing-

medlemmene som er institusjoner, og deres vedkommende 

myndigheter om følgende: 

a) Den hypotetiske kapitalen (KCCP). 

b) Summen av forhåndsfinansierte bidrag (DFCM). 

c) De forhåndsfinansierte økonomiske midlene som den 

ved lov, eller på grunnlag av en kontraktsfestet avtale 

med clearingmedlemmene, er forpliktet til å anvende for 

å dekke tap som følge av ett eller flere clearing-

medlemmers mislighold, før den anvender de øvrige 

clearingmedlemmenes bidrag til misligholdsfondet 

(DFCCP). 

d) Samlet antall clearingmedlemmer (N). 

e) Konsentrasjonsfaktoren (β) som angitt i artikkel 50d. 

Dersom den sentrale motparten har flere enn ett 

misligholdsfond, skal den rapportere opplysningene oppført 

i første ledd separat for hvert misligholdsfond. 

2. Den sentrale motparten skal underrette de clearing-

medlemmene som er institusjoner, minst hvert kvartal eller 

oftere, dersom det kreves av vedkommende myndigheter 

for nevnte clearingmedlemmer. 

3. EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å angi følgende: 

a) Den ensartede malen for rapporteringen omhandlet i  

nr. 1. 

b) Hyppigheten av og datoene for rapporteringen 

omhandlet i nr. 2. 

c) I hvilke situasjoner vedkommende myndighet for en 

institusjon som opptrer som clearingmedlem, kan kreve 

hyppigere rapportering enn den som er angitt i  

bokstav b). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 50d 

Beregning av spesifikke poster som den sentrale 

motparten skal rapportere 

Ved anvendelsen av artikkel 50c får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a) Dersom en sentral motparts regler fastsetter at den skal 

anvende en del av eller alle sine finansielle midler 

parallelt med clearingmedlemmenes forhåndsfinansierte 

bidrag på en måte som gjør disse midlene likeverdige 

med et clearingmedlems forhåndsfinansierte bidrag med 

hensyn til hvordan de dekker tapene som den sentrale 

motparten påføres som følge av ett eller flere clearing-

medlemmers mislighold eller insolvens, skal den 

sentrale motparten legge et beløp som tilsvarer nevnte 

midler, til de samlede forhåndsfinansierte bidragene 

(DFCM).  
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b) Dersom en sentral motparts regler fastsetter at den skal 

anvende en del av eller alle sine finansielle midler til å 

dekke tap som følge av ett eller flere clearing-
medlemmers mislighold når den har brukt opp 

misligholdsfondet, men før den krever bidrag i henhold 

til avtalefestede forpliktelser fra clearingmedlemmene, 

skal den sentrale motparten legge de tilsvarende 

ytterligere finansielle midlene (𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃
𝑎 )til de samlede 

forhåndsfinansierte bidragene (DF) på følgende måte: 

𝐷𝐹 = 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 + 𝐷𝐹𝐶𝑀 + 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃
𝑎 . 

c) En sentral motpart skal beregne konsentrasjonsfaktoren 

(β) etter følgende formel: 

𝛽 =
𝑃𝐶𝐸𝑟𝑒𝑑,1 +𝑃𝐶𝐸𝑟𝑒𝑑,2

∑ 𝑃𝐶𝐸𝑟𝑒𝑑,𝑖𝑖

 

der 

PCEred,i = det reduserte tallet for potensiell 

framtidig kreditteksponering for alle 

kontrakter og transaksjoner som en 

sentral motpart har med clearingmedlem 

i, 

PCEred,1 = det reduserte tallet for potensiell 

framtidig kreditteksponering for alle 

kontrakter og transaksjoner som en 

sentral motpart har med det clearing-

medlemmet som har størst PCEred-verdi, 

PCEred,2 = det reduserte tallet for potensiell 

framtidig kreditteksponering for alle 

kontrakter og transaksjoner som en 

sentral motpart har med det clearing-

medlemmet som har nest størst PCEred-

verdi. 

  

(*) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1.» 

2) Artikkel 11 nr. 15 bokstav b) oppheves. 

3) I artikkel 89 skal nytt nummer lyde: 

«5a. Inntil 15 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for den 

seneste av de tekniske reguleringsstandardene som er 

omhandlet i artikkel 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 

49, eller fram til det i henhold til artikkel 14 er truffet en 

beslutning om tillatelse til en sentral motpart, alt etter 

hvilken dato som inntreffer først, skal den sentrale 

motparten anvende behandlingen angitt i tredje ledd i dette 

nummer. 

Inntil 15 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for den seneste 

av de tekniske reguleringsstandardene som er omhandlet i 

artikkel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49, eller fram 

til det i henhold til artikkel 25 er truffet en beslutning om 

anerkjennelse av en sentral motpart, alt etter hvilken dato 

som inntreffer først, skal den berørte sentrale motparten 

anvende behandlingen angitt i tredje ledd i dette nummer. 

Dersom en sentral motpart verken har et misligholdsfond 

eller en bindende ordning med clearingmedlemmene som 

gjør at den kan anvende hele eller en del av startmarginen 

som den har mottatt fra clearingmedlemmene, som om den 

var et forhåndsfinansiert bidrag, skal opplysningene som 

den skal rapportere i samsvar med artikkel 50c nr. 1, fram 

til fristene som er fastsatt i de to første leddene i dette 

nummer, omfatte det samlede beløpet for startmarginen 

som den har mottatt fra clearingmedlemmene. 

Fristene omhandlet i første og annet ledd i dette nummer 

kan forlenges med seks måneder i samsvar med en 

gjennomføringsrettsakt fra Kommisjonen vedtatt i henhold 

til artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.» . 

ELLEVTE DEL 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 521 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

1. Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2014, med 

unntak av 

a) artikkel 8 nr. 3, artikkel 21 og artikkel 451 nr. 1, som får 

anvendelse fra 1. januar 2015, 

b) artikkel 413 nr. 1, som får anvendelse fra 1. januar 2016, 

c) de bestemmelsene i denne forordning som pålegger de 

europeiske tilsynsmyndighetene å framlegge utkast til 

tekniske standarder for Kommisjonen, og de bestemmelsene 

i denne forordning som gir Kommisjonen myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter, 

som får anvendelse fra 28. juni 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. juni 2013. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

Formann 

For Rådet 

A. SHATTER 

Formann 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Klassifisering av poster utenfor balansen  

1. Fullrisikorisikoposter: 

a) Garantier i form av kredittsubstitutter (f.eks. garantier for rettidig betaling av kredittfasiliteter).  

b) Kredittderivater. 

c) Aksepter. 

d) Endossementer på veksler som ikke er forpliktende underskrevet av en annen institusjon. 

e) Transaksjoner med regress (f.eks. fordringskreditt , fakturabelåningsfasiliteter).  

f) Ugjenkallelige betalingsgarantier etter rembursregler (standby-remburs) som har preg av kredittsubstitutt . 

g) Eiendeler kjøpt i henhold til rene terminkjøpskontrakter 

h) Avtaler om framtidig innskudd (forward deposits). 

i) Ikke innbetalte andeler av delvis innbetalte aksjer og verdipapirer.  

j) Avtaler om salg og tilbakekjøp av eiendeler som omhandlet i artikkel 12 nr. 3 og 5 i direktiv 86/635/E ØF. 

k) Andre fullrisikoposter. 

2. Mediumrisikoposter: 

a) Handelsfinansieringsposter utenfor balansen, dvs. utstedte og bekreftede remburser (se også medium -

/lavrisikoposter). 

b) Andre poster utenfor balansen: 

 i) Fraktgarantier (shipping guarantees), toll- og skatte- og avgiftsgarantier. 

 ii) Uutnyttede kredittfasiliteter (forpliktelser til utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller aksept -

fasiliteter) med en opprinnelig løpetid på mer enn ett  år.  

iii) Sertifikatprogrammer (note issuance facilit ies – NIF) og programmer for løpende kreditt  (revolving 

underwriting facilit ies – RUF). 

iv) Andre mediumrisikoposter, som meddelt EBA. 

3. Mellom-/lavrisikoposter: 

a) Handelsfinansieringsposter utenfor balansen: 

 i) Remburser der den underliggende forsendelsen tjener som sikkerhet, samt andre selvavviklende 

transaksjoner. 

 ii) Garantier i form av «warranties» (herunder anbuds- og fullføringsgarantier og tilknyttede forskudds-

betalings- og tilbakeholdingsgarantier) samt garantier som ikke har preg av  kredittsubstitutt . 

iii) Ugjenkallelig standby-remburs som ikke har preg av kredittsubstitutt . 

b) Andre poster utenfor balansen: 

 i) Uutnyttede kredittfasiliteter som omfatter forpliktelser til utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller 

akseptfasiliteter, som har en opprinnelig løpetid på høyst ett  år og ikke kan sies opp uten vilkår når som 

helst og uten varsel, eller som ikke på en effektiv måte gir adgang til automatisk heving på grunn av 

svekkelse av en låntakers kredittverdighet. 

ii) Andre mellom-/lavrisikoposter, som meddelt EBA. 
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4. Lavrisikoposter: 

a) Uutnyttede kredittfasiliteter, herunder forpliktelser til utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller 

akseptfasiliteter, som kan sies opp uten vilkår når som helst og uten varsel, eller som på en effektiv måte gir 

adgang til automatisk heving på grunn av svekkelse av en låntakers kredittverdighet. Kredittfasiliteter til 

personkunder kan anses å kunne sies opp uten vilkår dersom avtalevilkårene tillater at inst itusjonen sier dem 

opp, i den utstrekning dette er tillatt i henhold til forbrukervernlovgivningen og annen tilknyttet lovgivning.  

b) Uutnyttede kredittfasiliteter for anbuds- og fullføringsgarantier som kan sies opp uten vilkår når som helst og 

uten varsel, eller som på en effektiv måte gir adgang til automatisk heving på grunn av svekkelse av en 

låntakers kredittverdighet. 

c) Andre lavrisikoposter. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Typer av derivater 

1. Rentekontrakter: 

a) Rentebytteavtaler i samme valuta. 

b) Ordinære rentebytteavtaler. 

c) Framtidige renteavtaler (FRA – forward rate agreements). 

d) Børsomsatte renteterminkontrakter. 

e) Kjøpte renteopsjoner. 

f) Andre kontrakter av tilsvarende art. 

2. Valuta- og gullkontrakter: 

a) Rentebytteavtaler mellom ulike valutaer. 

b) Valutaterminavtaler (FX forward). 

c) Børsomsatte valutaterminkontrakter. 

d) Kjøpte valutaopsjoner. 

e) Andre kontrakter av tilsvarende art. 

f) Gullkontrakter av samme art som bokstav a)–e). 

3. Kontrakter av samme art som dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a)–e) og i nr. 2 bokstav a)–d) i dette vedlegg, som 

gjelder andre referanseelementer eller indekser. Dette omfatter minst alle instrumenter som er angitt  i nr. 4–7 og  

nr. 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I t il direktiv 2004/39/EF, og som ellers ikke er omfattet  av nr. 1 eller 2 i dette 

vedlegg. 

 _____ 
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VEDLEGG III 

Poster som er omfattet av krav om utfyllende rapportering av likvide eiendeler  

1. Kontanter. 

2. Sentralbankeksponeringer, i den utstrekning disse eksponeringene kan utnyttes i stressperioder. 

3. Omsettelige verdipapirer som utgjør fordringer på eller fordringer garantert av stater, sentralbanker, ikke-statlige 

offentlige foretak, regioner med selvstendig myndighet til å fastsette og innkreve skatter samt lokale myndigheter, 

Den internasjonale oppgjørsbank, Det internasjonale valutafond, Den europeiske union, Det europeiske finansielle 

stabiliseringsfond, Den europeiske stabiliseringsordning eller multilaterale utviklingsbanker, og som oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a) De er gitt  en risikovekt på 0 % i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2.  

b) De utgjør ikke en forpliktelse for en institusjon eller et av dens tilknyttede foretak.  

4. Andre omsettelige verdipapirer enn dem som er omhandlet i nr. 3, som utgjør fordringer på eller fordringer 

garantert av stater eller sentralbanker, utstedt i nasjonale valutaer av staten eller sentralbanken i den valutaen og i 

den staten der likviditetsrisikoen finnes, eller utstedt i utenlandske valutaer, i den utstrekning innehavet av slik 

gjeld motsvarer likviditetsbehovene i forbindelse med bankens transaksjoner i denne tredjestaten.  

5. Omsettelige verdipapirer som utgjør fordringer på eller fordringer garantert av stater, sentralbanker, ikke-statlige 

offentlige foretak, regioner med selvstendig myndighet til å fastsette og innkreve skatter samt lokale myndigheter 

eller multilaterale utviklingsbanker, og som oppfyller alle følgende vilkår: 

a) De er gitt  en risikovekt på 20 % i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2.  

b) De utgjør ikke en forpliktelse for en institusjon eller et av dens tilknyttede foretak.  

6. Andre omsettelige verdipapirer enn dem som er omhandlet i nr. 3–5, som kan gis en risikovekt på 20 % eller bedre 

i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2, eller som er internt kredittvurdert t il å ha en tilsvarende 

kredittkvalitet, og som oppfyller minst ett  av følgende vilkår: 

a) De utgjør ikke en fordring på et spesialforetak for verdipapirisering, en institusjon eller et av dens tilknyttede 

foretak. 

b) De er obligasjoner som er berettiget til behandlingen i artikkel 129 nr. 4 eller 5. 

c) De er obligasjoner som er omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF, men ikke omhandlet i bokstav b) 

i dette nummer. 

7. Andre omsettelige verdipapirer enn dem som er omhandlet i nr. 3–6, som kan gis en risikovekt på 50 % eller bedre 

i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2, eller som er internt kredittvurdert til å ha en tilsvarende kredittkvalitet 

og ikke utgjør en fordring på et spesialforetak for verdipapirisering, en instit usjon eller et av dens tilknyttede 

foretak. 

8. Andre omsettelige verdipapirer enn dem som er omhandlet i nr. 3–7, som er sikret med eiendeler som kan gis en 

risikovekt på 35 % eller bedre i henhold til tredje del avdeling II kapittel 2, eller som er internt kredittvurdert t il å 

ha en tilsvarende kredittkvalitet, og som er fullt  ut sikret med pant i boligeiendom i samsvar med artikkel 125.  

9. Bevilgede kredittfasiliteter tilbudt av sentralbanker innenfor rammen av pengepolitikken, forutsatt  at disse 

fasilitetene ikke er sikret med likvide eiendeler, og med unntak av likviditetsstøtte i krisesituasjoner.  

10. Lovfestede minsteinnskudd hos den sentrale kredittinstitusjonen og annen lov- eller avtalefestet t ilgjengelig likvid 

finansiering fra den sentrale kredittinstitusjonen eller institusjoner som er medlemmer av nettverket omhandlet i 

artikkel 113 nr. 7, eller som er berettiget til unntaket fastsatt i artikkel 10, forutsatt at denne finansieringen ikke er 

sikret med likvide eiendeler, dersom kredittinstitusjonen tilhører et nettverk i henhold til lovbestemmelser. 
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11. Børsnoterte, sentralt clearede aksjer som inngår i ren kjernekapital og er del av en større aksjeindeks, uttrykt i 

medlemsstatens nasjonale valuta, og som ikke er utstedt av en institusjon eller et av dens tilknyttede foretak. 

12. Gull som er notert på en anerkjent børs, og som oppbevares hos en tredjepart.  

Alle poster, med unntak av dem som er omhandlet i nr. 1, 2 og 9, skal oppfylle alle følgende vilkår:  

a) De handles innenfor rammen av enkle gjenkjøpsavtaler eller på kontantmarkeder som er kjennetegnet ved lave 

konsentrasjonsnivåer. 

b) De har vist seg å være en pålitelig likviditetskilde enten gjennom gjenkjøpsavtaler eller salg, også under 

stressede markedsforhold. 

c) De er ubeheftede. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell  

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 1   

Artikkel 2   

Artikkel 3   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 1 Artikkel 4 nr. 1  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 2  Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 3  Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 4  Artikkel 3 nr. 1 bokstav p) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 5–7   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 8 Artikkel 4 nr. 18  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 9–12   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 13 Artikkel 4 nr. 41  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 14 Artikkel 4 nr. 42  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 15 Artikkel 4 nr. 12  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 16 Artikkel 4 nr. 13  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 17 Artikkel 4 nr. 3  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 18 Artikkel 4 nr. 21  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 19   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 Artikkel 4 nr. 19  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 21   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 22 Artikkel 4 nr. 20  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 23   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 24   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 25  Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 26 Artikkel 4 nr. 5  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 27   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 28 Artikkel 4 nr. 14  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 29 Artikkel 4 nr. 16  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 30 Artikkel 4 nr. 15  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 31 Artikkel 4 nr. 17  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 32–34   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 35 Artikkel 4 nr. 10  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 36   
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Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 37 Artikkel 4 nr. 9  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 38 Artikkel 4 nr. 46  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 39 Artikkel 4 nr. 45  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 40 Artikkel 4 nr. 4  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 41 Artikkel 4 nr. 48  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 42 Artikkel 4 nr. 2  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 43 Artikkel 4 nr. 7  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 44 Artikkel 4 nr. 8  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 45   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 46 Artikkel 4 nr. 23  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 47–49   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 50  Artikkel 3 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 51   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 52 Artikkel 4 nr. 22  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 53 Artikkel 4 nr. 24  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 54 Artikkel 4 nr. 25  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 55 Artikkel 4 nr. 27  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 56 Artikkel 4 nr. 28  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 57 Artikkel 4 nr. 30  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 58 Artikkel 4 nr. 31  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 59 Artikkel 4 nr. 32  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 60 Artikkel 4 nr. 35  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 61 Artikkel 4 nr. 36  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 62 Artikkel 4 nr. 40  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 63 Artikkel 4 nr. 40a  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 64 Artikkel 4 nr. 40b  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 65 Artikkel 4 nr. 43  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 66 Artikkel 4 nr. 44  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 67 Artikkel 4 nr. 39  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 68–71   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 72 Artikkel 4 nr. 47  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 73 Artikkel 4 nr. 49  

Artikkel 4 nr. 1 punkt 74–81   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 82  Artikkel 3 nr. 1 bokstav m) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 83 Artikkel 4 nr. 33  



Nr. 13/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 84–91   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 92  Artikkel 3 nr. 1 bokstav i) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 93–117   

Artikkel 4 nr. 1 punkt 118  Artikkel 3 nr. 1 bokstav r) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 119–128   

Artikkel 4 nr. 2   

Artikkel 4 nr. 3   

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 68 nr. 1  

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 68 nr. 2  

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 68 nr. 3  

Artikkel 6 nr. 4   

Artikkel 6 nr. 5   

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 69 nr. 1  

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 69 nr. 2  

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 69 nr. 3  

Artikkel 8 nr. 1   

Artikkel 8 nr. 2   

Artikkel 8 nr. 3   

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 70 nr. 1  

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 70 nr. 2  

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 70 nr. 3  

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1  

Artikkel 10 nr. 2   

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 71 nr. 1  

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 71 nr. 2  

Artikkel 11 nr. 3   

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 3 nr. 2  

Artikkel 11 nr. 5   

Artikkel 12   

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 72 nr. 1  

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 72 nr. 2  

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 72 nr. 3  

Artikkel 13 nr. 4   

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 73 nr. 3  

Artikkel 14 nr. 2   
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Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 14 nr. 3   

Artikkel 15  Artikkel 22 

Artikkel 16   

Artikkel 17 nr. 1  Artikkel 23 

Artikkel 17 nr. 2   

Artikkel 17 nr. 3   

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 133 nr. 1 første ledd  

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 133 nr. 1 annet ledd  

Artikkel 18 nr. 3 Artikkel 133 nr. 1 tredje ledd  

Artikkel 18 nr. 4 Artikkel 133 nr. 2  

Artikkel 18 nr. 5 Artikkel 133 nr. 3  

Artikkel 18 nr. 6 Artikkel 134 nr. 1  

Artikkel 18 nr. 7   

Artikkel 18 nr. 8 Artikkel 134 nr. 2  

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 73 nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 19 nr. 2 Artikkel 73 nr. 1  

Artikkel 19 nr. 3 Artikkel 73 nr. 1 annet ledd  

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 105 nr. 3, artikkel 129 nr. 2 

og vedlegg X tredje del nr. 30 og 31 

 

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 129 nr. 2 tredje ledd  

Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 129 nr. 2 fjerde ledd  

Artikkel 20 nr. 4 Artikkel 129 nr. 2 femte ledd  

Artikkel 20 nr. 5   

Artikkel 20 nr. 6 Artikkel 84 nr. 2  

Artikkel 20 nr. 7 Artikkel 129 nr. 2 sjette ledd  

Artikkel 20 nr. 8 Artikkel 129 nr. 2 sjuende og åttende 

ledd 

 

Artikkel 21 nr. 1   

Artikkel 21 nr. 2   

Artikkel 21 nr. 3   

Artikkel 21 nr. 4   

Artikkel 22 Artikkel 73 nr. 2  

Artikkel 23  Artikkel 3 nr. 1 punkt 2 Ledd 

Artikkel 24 Artikkel 74 nr. 1  

Artikkel 25   

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 57 bokstav a)  
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Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 26 nr. 1 bokstav b) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 26 nr. 1 bokstav c) Artikkel 57 bokstav b)  

Artikkel 26 nr. 1 bokstav d)   

Artikkel 26 nr. 1 bokstav e) Artikkel 57 bokstav b)  

Artikkel 26 nr. 1 bokstav f) Artikkel 57 bokstav c)  

Artikkel 26 nr. 1 første ledd Artikkel 61 annet ledd  

Artikkel 26 nr. 2 bokstav a) Artikkel 57 annet til fjerde ledd  

Artikkel 26 nr. 2 bokstav b) Artikkel 57 annet til fjerde ledd  

Artikkel 26 nr. 3   

Artikkel 26 nr. 4   

Artikkel 27   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav a)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav b) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 28 nr. 1 bokstav c) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 28 nr. 1 bokstav d)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav e)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav f)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav g)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav h)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav i) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 28 nr. 1 bokstav j) Artikkel 57 bokstav a)  

Artikkel 28 nr. 1 bokstav k)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav l)   

Artikkel 28 nr. 1 bokstav m)   

Artikkel 28 nr. 2   

Artikkel 28 nr. 3   

Artikkel 28 nr. 4   

Artikkel 28 nr. 5   

Artikkel 29   

Artikkel 30   

Artikkel 31   

Artikkel 32 nr. 1 bokstav a)   

Artikkel 32 nr. 1 bokstav b) Artikkel 57 fjerde ledd  

Artikkel 32 nr. 2   
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Artikkel 33 nr. 1 bokstav a) Artikkel 64 nr. 4  

Artikkel 33 nr. 1 bokstav b) Artikkel 64 nr. 4  

Artikkel 33 nr. 1 bokstav c)   

Artikkel 33 nr. 2   

Artikkel 33 nr. 3 bokstav a)   

Artikkel 33 nr. 3 bokstav b)   

Artikkel 33 nr. 3 bokstav c)   

Artikkel 33 nr. 3 bokstav d)   

Artikkel 33 nr. 4   

Artikkel 34 Artikkel 64 nr. 5  

Artikkel 35   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav a) Artikkel 57 bokstav k)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav b) Artikkel 57 bokstav j)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav c)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav d) Artikkel 57 bokstav q)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav e)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav f) Artikkel 57 bokstav i)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav g)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav h) Artikkel 57 bokstav n)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav i) Artikkel 57 bokstav m)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav j) Artikkel 66 nr. 2  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav k) i)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav k) ii) Artikkel 57 bokstav r)  

Artikkel 36 nr. 1 bokstav k) iii)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav k) iv)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav k) v)   

Artikkel 36 nr. 1 bokstav l) Artikkel 61 annet ledd  

Artikkel 36 nr. 2   

Artikkel 36 nr. 3   

Artikkel 37   

Artikkel 38   

Artikkel 39   

Artikkel 40   

Artikkel 41   

Artikkel 42   
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Artikkel 43   

Artikkel 44   

Artikkel 45   

Artikkel 46   

Artikkel 47   

Artikkel 48   

Artikkel 49 nr. 1 Artikkel 59  

Artikkel 49 nr. 2 Artikkel 60  

Artikkel 49 nr. 3   

Artikkel 49 nr. 4   

Artikkel 49 nr. 5   

Artikkel 49 nr. 6   

Artikkel 50 Artikkel 66, artikkel 57 bokstav ca), 

artikkel 63a 

 

Artikkel 51 Artikkel 66, artikkel 57 bokstav ca), 

artikkel 63a 

 

Artikkel 52 Artikkel 63a  

Artikkel 53   

Artikkel 54   

Artikkel 55   

Artikkel 56   

Artikkel 57   

Artikkel 58   

Artikkel 59   

Artikkel 60   

Artikkel 61 Artikkel 66, artikkel 57 bokstav ca), 

artikkel 63a 

 

Artikkel 62 bokstav a) Artikkel 64 nr. 3  

Artikkel 62 bokstav b)   

Artikkel 62 bokstav c)   

Artikkel 62 bokstav d) Artikkel 63 nr. 3  

Artikkel 63 Artikkel 63 nr. 1, artikkel 63 nr. 2, 

artikkel 64 nr. 3 

 

Artikkel 64 Artikkel 64 nr. 3 bokstav c)  

Artikkel 65   

Artikkel 66 Artikkel 57, artikkel 66 nr. 2  

Artikkel 67 Artikkel 57, artikkel 66 nr. 2  

Artikkel 68   
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Artikkel 69 Artikkel 57, artikkel 66 nr. 2  

Artikkel 70 Artikkel 57, artikkel 66 nr. 2  

Artikkel 71 Artikkel 66, artikkel 57 bokstav ca), 

artikkel 63a 

 

Artikkel 72 Artikkel 57, artikkel 66  

Artikkel 73   

Artikkel 74   

Artikkel 75   

Artikkel 76   

Artikkel 77 Artikkel 63a nr. 2  

Artikkel 78 nr. 1 Artikkel 63a nr. 2  

Artikkel 78 nr. 2   

Artikkel 78 nr. 3   

Artikkel 78 nr. 4 Artikkel 63a nr. 2 fjerde ledd  

Artikkel 78 nr. 5   

Artikkel 79 Artikkel 58  

Artikkel 80   

Artikkel 81 Artikkel 65  

Artikkel 82 Artikkel 65  

Artikkel 83   

Artikkel 84 Artikkel 65  

Artikkel 85 Artikkel 65  

Artikkel 86 Artikkel 65  

Artikkel 87 Artikkel 65  

Artikkel 88 Artikkel 65  

Artikkel 89 Artikkel 120  

Artikkel 90 Artikkel 122  

Artikkel 91 Artikkel 121  

Artikkel 92 Artikkel 66, artikkel 75  

Artikkel 93 nr. 1–4 Artikkel 10 nr. 1–4  

Artikkel 93 nr. 5   

Artikkel 94  Artikkel 18 nr. 2–4 

Artikkel 95   

Artikkel 96   

Artikkel 97   

Artikkel 98  Artikkel 24 



Nr. 13/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 99 nr. 1 Artikkel 74 nr. 2  

Artikkel 99 nr. 2   

Artikkel 100   

Artikkel 101 nr. 1   

Artikkel 101 nr. 2   

Artikkel 101 nr. 3   

Artikkel 102 nr. 1  Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 102 nr. 2  Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 102 nr. 3  Artikkel 11 nr. 4 

Artikkel 102 nr. 4  Vedlegg VII del C nr. 1 

Artikkel 103  Vedlegg VII del A nr. 1 

Artikkel 104 nr. 1  Vedlegg VII del D nr. 1 

Artikkel 104 nr. 2  Vedlegg VII del D nr. 2 

Artikkel 105 nr. 1  Artikkel 33 nr. 1 

Artikkel 105 nr. 2–10  Vedlegg VII del B nr. 1–9 

Artikkel 105 nr. 11–13  Vedlegg VII del B nr. 11-13 

Artikkel 106  Vedlegg VII del C nr. 1–3 

Artikkel 107 Artikkel 76, artikkel 78 nr. 4 og 

vedlegg III del 2 nr. 6 

 

Artikkel 108 nr. 1 Artikkel 91  

Artikkel 108 nr. 2   

Artikkel 109 Artikkel 94  

Artikkel 110   

Artikkel 111 Artikkel 78 nr. 1–3  

Artikkel 112 Artikkel 79 nr. 1  

Artikkel 113 nr. 1 Artikkel 80 nr. 1  

Artikkel 113 nr. 2 Artikkel 80 nr. 2  

Artikkel 113 nr. 3 Artikkel 80 nr. 4  

Artikkel 113 nr. 4 Artikkel 80 nr. 5  

Artikkel 113 nr. 5 Artikkel 80 nr. 6  

Artikkel 113 nr. 6 Artikkel 80 nr. 7  

Artikkel 113 nr. 7 Artikkel 80 nr. 8  

Artikkel 114 Vedlegg VI del I nr. 1–5  

Artikkel 115 nr. 1 punkt 4 Vedlegg VI del I nr. 8-11  

Artikkel 115 nr. 5   
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Artikkel 116 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 14  

Artikkel 116 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 14  

Artikkel 116 nr. 3   

Artikkel 116 nr. 4 Vedlegg VI del I nr. 15  

Artikkel 116 nr. 5 Vedlegg VI del I nr. 17  

Artikkel 116 nr. 6 Vedlegg VI del I nr. 17  

Artikkel 117 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 18 og 19  

Artikkel 117 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 20  

Artikkel 117 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 21  

Artikkel 118 Vedlegg VI del I nr. 22  

Artikkel 119 nr. 1   

Artikkel 119 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 37 og 38  

Artikkel 119 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 40  

Artikkel 119 nr. 4   

Artikkel 119 nr. 5   

Artikkel 120 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 29  

Artikkel 120 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 31  

Artikkel 120 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 33-36  

Artikkel 121 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 26  

Artikkel 121 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 25  

Artikkel 121 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 27  

Artikkel 122 Vedlegg VI del I nr. 41 og 42  

Artikkel 123 Artikkel 79 nr. 2, artikkel 79 nr. 3 og 

vedlegg VI del I nr. 43 

 

Artikkel 124 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 44  

Artikkel 124 nr. 2   

Artikkel 124 nr. 3   

Artikkel 125 nr. 1–3 Vedlegg VI del I nr. 45-49  

Artikkel 125 nr. 4   

Artikkel 126 nr. 1 og 2 Vedlegg VI del I nr. 51-55  

Artikkel 126 nr. 3 og 4 Vedlegg VI del I nr. 58 og 59  

Artikkel 127 nr. 1 og 2 Vedlegg VI del I nr. 61 og 62  

Artikkel 127 nr. 3 og 4 Vedlegg VI del I nr. 64 og 65  

Artikkel 128 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 66 og 76  

Artikkel 128 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 66  



Nr. 13/534 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 128 nr. 3   

Artikkel 129 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 68 punkt 1 og 2  

Artikkel 129 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 69  

Artikkel 129 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 71  

Artikkel 129 nr. 4 Vedlegg VI del I nr. 70  

Artikkel 129 nr. 5   

Artikkel 130 Vedlegg VI del I nr. 72  

Artikkel 131 Vedlegg VI del I nr. 73  

Artikkel 132 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 74  

Artikkel 132 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 75  

Artikkel 132 nr. 3 Vedlegg VI del I nr. 77 og 78  

Artikkel 132 nr. 4 Vedlegg VI del I nr. 79  

Artikkel 132 nr. 5 Vedlegg VI del I nr. 80 og 81  

Artikkel 133 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 86  

Artikkel 133 nr. 2   

Artikkel 133 nr. 3   

Artikkel 134 nr. 1–3 Vedlegg VI del I nr. 82-84  

Artikkel 134 nr. 4–7 Vedlegg VI del I nr. 87-90  

Artikkel 135 Artikkel 81 nr. 1, 2 og 4  

Artikkel 136 nr. 1 Artikkel 82 nr. 1  

Artikkel 136 nr. 2 Vedlegg VI del 2 nr. 12–16  

Artikkel 136 nr. 3 Artikkel 150 nr. 3  

Artikkel 137 nr. 1 Vedlegg VI del I nr. 6  

Artikkel 137 nr. 2 Vedlegg VI del I nr. 7  

Artikkel 137 nr. 3   

Artikkel 138 Vedlegg VI del III nr. 1–7  

Artikkel 139 Vedlegg VI del III nr. 8-17  

Artikkel 140 nr. 1   

Artikkel 140 nr. 2   

Artikkel 141   

Artikkel 142 nr. 1   

Artikkel 142 nr. 2   

Artikkel 143 nr. 1 Artikkel 84 nr. 1 og vedlegg VII del 4 

nr. 1 
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Artikkel 143 nr. 1 Artikkel 84 nr. 2  

Artikkel 143 nr. 1 Artikkel 84 nr. 3  

Artikkel 143 nr. 1 Artikkel 84 nr. 4  

Artikkel 143 nr. 1   

Artikkel 144   

Artikkel 145   

Artikkel 146   

Artikkel 147 nr. 1 Artikkel 86 nr. 9  

Artikkel 147 nr. 2–9 Artikkel 86 nr. 1–8  

Artikkel 148 nr. 1 Artikkel 85 nr. 1  

Artikkel 148 nr. 2 Artikkel 85 nr. 2  

Artikkel 148 nr. 3   

Artikkel 148 nr. 4 Artikkel 85 nr. 3  

Artikkel 148 nr. 5   

Artikkel 148 nr. 1   

Artikkel 149 Artikkel 85 nr. 4 og 5  

Artikkel 150 nr. 1 Artikkel 89 nr. 1  

Artikkel 150 nr. 2 Artikkel 89 nr. 2  

Artikkel 150 nr. 3   

Artikkel 150 nr. 4   

Artikkel 151 Artikkel 87 nr. 1–10  

Artikkel 152 nr. 1 og 2 Artikkel 87 nr. 11  

Artikkel 152 nr. 3 og 4 Artikkel 87 nr. 12  

Artikkel 152 nr. 5   

Artikkel 153 nr. 1 Vedlegg VII del I nr. 3  

Artikkel 153 nr. 2   

Artikkel 153 nr. 3–8 Vedlegg VII del I nr. 4–9  

Artikkel 153 nr. 9   

Artikkel 154 Vedlegg VII del I nr. 10-16  

Artikkel 155 nr. 1 Vedlegg VII del I nr. 17 og 18  

Artikkel 155 nr. 2 Vedlegg VII del I nr. 19–21  

Artikkel 155 nr. 3 Vedlegg VII del I nr. 22–24  

Artikkel 155 nr. 4 Vedlegg VII del I nr. 25–26  

Artikkel 156   
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Artikkel 156 Vedlegg VII del I nr. 27  

Artikkel 157 nr. 1 Vedlegg VII del I nr. 28  

Artikkel 157 nr. 2–5   

Artikkel 158 nr. 1 Artikkel 88 nr. 2  

Artikkel 158 nr. 2 Artikkel 88 nr. 3  

Artikkel 158 nr. 3 Artikkel 88 nr. 4  

Artikkel 158 nr. 4 Artikkel 88 nr. 6  

Artikkel 158 nr. 5 Vedlegg VII del I nr. 30  

Artikkel 158 nr. 6 Vedlegg VII del I nr. 31  

Artikkel 158 nr. 7 Vedlegg VII del I nr. 32  

Artikkel 158 nr. 8 Vedlegg VII del I nr. 33  

Artikkel 158 nr. 9 Vedlegg VII del I nr. 34  

Artikkel 158 nr. 10 Vedlegg VII del I nr. 35  

Artikkel 158 nr. 11   

Artikkel 159 Vedlegg VII del I nr. 36  

Artikkel 160 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 2  

Artikkel 160 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 3  

Artikkel 160 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 4  

Artikkel 160 nr. 4 Vedlegg VII del II nr. 5  

Artikkel 160 nr. 5 Vedlegg VII del II nr. 6  

Artikkel 160 nr. 6 Vedlegg VII del II nr. 7  

Artikkel 160 nr. 7 Vedlegg VII del II nr. 7  

Artikkel 161 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 8  

Artikkel 161 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 9  

Artikkel 161 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 10  

Artikkel 161 nr. 4 Vedlegg VII del II nr. 11  

Artikkel 162 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 12  

Artikkel 162 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 13  

Artikkel 162 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 14  

Artikkel 162 nr. 4 Vedlegg VII del II nr. 15  

Artikkel 162 nr. 5 Vedlegg VII del II nr. 16  

Artikkel 163 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 17  

Artikkel 163 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 18  

Artikkel 163 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 19  

Artikkel 163 nr. 4 Vedlegg VII del II nr. 20  

Artikkel 164 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 21  
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Artikkel 164 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 22  

Artikkel 164 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 23  

Artikkel 164 nr. 4   

Artikkel 165 nr. 1 Vedlegg VII del II nr. 24  

Artikkel 165 nr. 2 Vedlegg VII del II nr. 25 og 26  

Artikkel 165 nr. 3 Vedlegg VII del II nr. 27  

Artikkel 166 nr. 1 Vedlegg VII del III nr. 1  

Artikkel 166 nr. 2 Vedlegg VII del III nr. 2  

Artikkel 166 nr. 3 Vedlegg VII del III nr. 3  

Artikkel 166 nr. 4 Vedlegg VII del III nr. 4  

Artikkel 166 nr. 5 Vedlegg VII del III nr. 5  

Artikkel 166 nr. 6 Vedlegg VII del III nr. 6  

Artikkel 166 nr. 7 Vedlegg VII del III nr. 7  

Artikkel 166 nr. 8 Vedlegg VII del III nr. 9  

Artikkel 166 nr. 9 Vedlegg VII del III nr. 10  

Artikkel 166 nr. 10 Vedlegg VII del III nr. 11  

Artikkel 167 nr. 1 Vedlegg VII del III nr. 12  

Artikkel 167 nr. 2   

Artikkel 168 Vedlegg VII del III nr. 13  

Artikkel 169 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 2  

Artikkel 169 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 3  

Artikkel 169 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 4  

Artikkel 170 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 5–11  

Artikkel 170 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 12  

Artikkel 170 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 13–15  

Artikkel 170 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 16  

Artikkel 171 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 17  

Artikkel 171 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 18  

Artikkel 172 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 19-23  

Artikkel 172 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 24  

Artikkel 172 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 25  

Artikkel 173 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 26-28  

Artikkel 173 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 29  

Artikkel 173 nr. 3   

Artikkel 174 Vedlegg VII del IV nr. 30  
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Artikkel 175 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 31  

Artikkel 175 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 32  

Artikkel 175 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 33  

Artikkel 175 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 34  

Artikkel 175 nr. 5 Vedlegg VII del IV nr. 35  

Artikkel 176 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 36  

Artikkel 176 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 37 første ledd  

Artikkel 176 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 37 annet ledd  

Artikkel 176 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 38  

Artikkel 176 nr. 5 Vedlegg VII del IV nr. 39  

Artikkel 177 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 40  

Artikkel 177 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 41  

Artikkel 177 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 42  

Artikkel 178 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 44  

Artikkel 178 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 44  

Artikkel 178 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 45  

Artikkel 178 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 46  

Artikkel 178 nr. 5 Vedlegg VII del IV nr. 47  

Artikkel 178 nr. 6   

Artikkel 178 nr. 7   

Artikkel 179 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 43 og 49–56  

Artikkel 179 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 57  

Artikkel 180 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 59-66  

Artikkel 180 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 67-72  

Artikkel 180 nr. 3   

Artikkel 181 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 73-81  

Artikkel 181 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 82  

Artikkel 181 nr. 3   

Artikkel 182 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 87-92  

Artikkel 182 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 93  

Artikkel 182 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 94 og 95  

Artikkel 182 nr. 4   

Artikkel 183 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 98-100  
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Artikkel 183 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 101 og 102  

Artikkel 183 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 103 og 104  

Artikkel 183 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 96  

Artikkel 183 nr. 5 Vedlegg VII del IV nr. 97  

Artikkel 183 nr. 6   

Artikkel 184 nr. 1   

Artikkel 184 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 105  

Artikkel 184 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 106  

Artikkel 184 nr. 4 Vedlegg VII del IV nr. 107  

Artikkel 184 nr. 5 Vedlegg VII del IV nr. 108  

Artikkel 184 nr. 6 Vedlegg VII del IV nr. 109  

Artikkel 185 Vedlegg VII del IV nr. 110-114  

Artikkel 186 Vedlegg VII del IV nr. 115  

Artikkel 187 Vedlegg VII del IV nr. 116  

Artikkel 188 Vedlegg VII del IV nr. 117-123  

Artikkel 189 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 124  

Artikkel 189 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 125 og 126  

Artikkel 189 nr. 3 Vedlegg VII del IV nr. 127  

Artikkel 190 nr. 1 Vedlegg VII del IV nr. 128  

Artikkel 190 nr. 2 Vedlegg VII del IV nr. 129  

Artikkel 190 nr. 3 punkt 4 Vedlegg VII del IV nr. 130  

Artikkel 191 Vedlegg VII del IV nr. 131  

Artikkel 192 Artikkel 90 og vedlegg VIII del 1 nr. 

2 

 

Artikkel 193 nr. 1 Artikkel 93 nr. 2  

Artikkel 193 nr. 2 Artikkel 93 nr. 3  

Artikkel 193 nr. 3 Artikkel 93 nr. 1 og vedlegg VIII 

tredje del nr. 1 

 

Artikkel 193 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 2  

Artikkel 193 nr. 5 Vedlegg VIII del 5 nr. 1  

Artikkel 193 nr. 6 Vedlegg VIII del 5 nr. 2  

Artikkel 194 nr. 1 Artikkel 92 nr. 1  

Artikkel 194 nr. 2 Artikkel 92 nr. 2  

Artikkel 194 nr. 3 Artikkel 92 nr. 3  

Artikkel 194 nr. 4 Artikkel 92 nr. 4  

Artikkel 194 nr. 5 Artikkel 92 nr. 5  



Nr. 13/540 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 194 nr. 6 Artikkel 92 nr. 5  

Artikkel 194 nr. 7 Artikkel 92 nr. 6  

Artikkel 194 nr. 8 Vedlegg VIII del 2 nr. 1  

Artikkel 194 nr. 9 Vedlegg VIII del 2 nr. 2  

Artikkel 194 nr. 10   

Artikkel 195 Vedlegg VIII del 1 nr. 3 og 4  

Artikkel 196 Vedlegg VIII del 1 nr. 5  

Artikkel 197 nr. 1 Vedlegg VIII del 1 nr. 7  

Artikkel 197 nr. 2 Vedlegg VIII del 1 nr. 7  

Artikkel 197 nr. 3 Vedlegg VIII del 1 nr. 7  

Artikkel 197 nr. 4 Vedlegg VIII del 1 nr. 8  

Artikkel 197 nr. 5 Vedlegg VIII del 1 nr. 9  

Artikkel 197 nr. 6 Vedlegg VIII del 1 nr. 9  

Artikkel 197 nr. 7 Vedlegg VIII del 1 nr. 10  

Artikkel 197 nr. 8   

Artikkel 198 nr. 1 Vedlegg VIII del 1 nr. 11  

Artikkel 198 nr. 2 Vedlegg VIII del 1 nr. 11  

Artikkel 199 nr. 1 Vedlegg VIII del 1 nr. 12  

Artikkel 199 nr. 2 Vedlegg VIII del 1 nr. 13  

Artikkel 199 nr. 3 Vedlegg VIII del 1 nr. 16  

Artikkel 199 nr. 4 Vedlegg VIII del 1 nr. 17 og 18  

Artikkel 199 nr. 5 Vedlegg VIII del 1 nr. 20  

Artikkel 199 nr. 6 Vedlegg VIII del 1 nr. 21  

Artikkel 199 nr. 7 Vedlegg VIII del 1 nr. 22  

Artikkel 199 nr. 8   

Artikkel 200 Vedlegg VIII del 1 nr. 23–25  

Artikkel 201 nr. 1 Vedlegg VIII del 1 nr. 26 og 28  

Artikkel 201 nr. 2 Vedlegg VIII del 1 nr. 27  

Artikkel 202 Vedlegg VIII del 1 nr. 29  

Artikkel 203   

Artikkel 204 nr. 1 Vedlegg VIII del 1 nr. 30 og 31  

Artikkel 204 nr. 2 Vedlegg VIII del 1 nr. 32  

Artikkel 205 Vedlegg VIII del 2 nr. 3  

Artikkel 206 Vedlegg VIII del 2 nr. 4 og 5  

Artikkel 207 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 6  
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Artikkel 207 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 6 bokstav a)  

Artikkel 207 nr. 3 Vedlegg VIII del 2 nr. 6 bokstav b)  

Artikkel 207 nr. 4 Vedlegg VIII del 2 nr. 6 bokstav c)  

Artikkel 207 nr. 5 Vedlegg VIII del 2 nr. 7  

Artikkel 208 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 8  

Artikkel 208 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 8 bokstav a)  

Artikkel 208 nr. 3 Vedlegg VIII del 2 nr. 8 bokstav b)  

Artikkel 208 nr. 4 Vedlegg VIII del 2 nr. 8 bokstav c)  

Artikkel 208 nr. 5 Vedlegg VIII del 2 nr. 8 bokstav d)  

Artikkel 209 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 9  

Artikkel 209 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 9 bokstav a)  

Artikkel 209 nr. 3 Vedlegg VIII del 2 nr. 9 bokstav b)  

Artikkel 210 Vedlegg VIII del 2 nr. 10  

Artikkel 211 Vedlegg VIII del 2 nr. 11  

Artikkel 212 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 12  

Artikkel 212 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 13  

Artikkel 213 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 14  

Artikkel 213 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 15  

Artikkel 213 nr. 3   

Artikkel 214 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 16 bokstav a)–

c) 

 

Artikkel 214 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 16  

Artikkel 214 nr. 3 Vedlegg VIII del 2 nr. 17  

Artikkel 215 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 18  

Artikkel 215 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 19  

Artikkel 216 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 20  

Artikkel 216 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 21  

Artikkel 217 nr. 1 Vedlegg VIII del 2 nr. 22  

Artikkel 217 nr. 2 Vedlegg VIII del 2 nr. 22 bokstav c)  

Artikkel 217 nr. 3 Vedlegg VIII del 2 nr. 22 bokstav c)  

Artikkel 218 Vedlegg VIII del 3 nr. 3  

Artikkel 219 Vedlegg VIII del 3 nr. 4  

Artikkel 220 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 5  

Artikkel 220 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 6 og 8–10  

Artikkel 220 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 11  

Artikkel 220 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 22 og 23  
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Artikkel 220 nr. 5 Vedlegg VIII del 3 nr. 9  

Artikkel 221 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 12  

Artikkel 221 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 12  

Artikkel 221 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 13–15  

Artikkel 221 nr. 4 Vedlegg VIII tredje del nr. 16  

Artikkel 221 nr. 5 Vedlegg VIII del 3 nr. 18 og 19  

Artikkel 221 nr. 6 Vedlegg VIII del 3 nr. 20 og 21  

Artikkel 221 nr. 7 Vedlegg VIII del 3 nr. 17  

Artikkel 221 nr. 8 Vedlegg VIII del 3 nr. 22 og 23  

Artikkel 221 nr. 9   

Artikkel 222 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 24  

Artikkel 222 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 25  

Artikkel 222 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 26  

Artikkel 222 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 27  

Artikkel 222 nr. 5 Vedlegg VIII del 3 nr. 28  

Artikkel 222 nr. 6 Vedlegg VIII del 3 nr. 29  

Artikkel 222 nr. 7 Vedlegg VIII del 3 nr. 28 og 29  

Artikkel 223 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 30–32  

Artikkel 223 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 33  

Artikkel 223 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 33  

Artikkel 223 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 33  

Artikkel 223 nr. 5 Vedlegg VIII del 3 nr. 33  

Artikkel 223 nr. 6 Vedlegg VIII del 3 nr. 34 og 35  

Artikkel 223 nr. 7 Vedlegg VIII del 3 nr. 35  

Artikkel 224 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 36  

Artikkel 224 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 37  

Artikkel 224 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 38  

Artikkel 224 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 39  

Artikkel 224 nr. 5 Vedlegg VIII del 3 nr. 40  

Artikkel 224 nr. 6 Vedlegg VIII del 3 nr. 41  

Artikkel 225 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 42–46  

Artikkel 225 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 47–52  

Artikkel 225 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 53–56  

Artikkel 226 Vedlegg VIII del 3 nr. 57  

Artikkel 227 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 58  
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Artikkel 227 nr. 2 Vedlegg VIII tredje del nr. 58 bokstav 

a)–h) 

 

Artikkel 227 nr. 3 Vedlegg VIII tredje del nr. 58 bokstav 

h) 

 

Artikkel 228 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 60  

Artikkel 228 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 61  

Artikkel 229 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 62–65  

Artikkel 229 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 66  

Artikkel 229 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 63 og 67  

Artikkel 230 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 68–71  

Artikkel 230 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 72  

Artikkel 230 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 73 og 74  

Artikkel 231 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 76  

Artikkel 231 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 77  

Artikkel 231 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 78  

Artikkel 231 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 79  

Artikkel 231 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 80  

Artikkel 231 nr. 3 Vedlegg VIII tredje del nr. 80a  

Artikkel 231 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 81 og 82  

Artikkel 232 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 83  

Artikkel 232 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 83  

Artikkel 232 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 84  

Artikkel 232 nr. 4 Vedlegg VIII del 3 nr. 85  

Artikkel 234 Vedlegg VIII del 3 nr. 86  

Artikkel 235 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 87  

Artikkel 235 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 88  

Artikkel 235 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 89  

Artikkel 236 nr. 1 Vedlegg VIII del 3 nr. 90  

Artikkel 236 nr. 2 Vedlegg VIII del 3 nr. 91  

Artikkel 236 nr. 3 Vedlegg VIII del 3 nr. 92  

Artikkel 237 nr. 1 Vedlegg VIII del 4 nr. 1  

Artikkel 237 nr. 2 Vedlegg VIII del 4 nr. 2  

Artikkel 238 nr. 1 Vedlegg VIII del 4 nr. 3  

Artikkel 238 nr. 2 Vedlegg VIII del 4 nr. 4  

Artikkel 238 nr. 3 Vedlegg VIII del 4 nr. 5  

Artikkel 239 nr. 1 Vedlegg VIII del 4 nr. 6  

Artikkel 239 nr. 2 Vedlegg VIII del 4 nr. 7  
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Artikkel 239 nr. 3 Vedlegg VIII del 4 nr. 8  

Artikkel 240 Vedlegg VIII del 6 nr. 1  

Artikkel 241 Vedlegg VIII del 6 nr. 2  

Artikkel 242 nr. 1–9 Vedlegg IX del I nr. 1  

Artikkel 242 nr. 10 Artikkel 4 nr. 37  

Artikkel 242 nr. 11 Artikkel 4 nr. 38  

Artikkel 242 nr. 12   

Artikkel 242 nr. 13   

Artikkel 242 nr. 14   

Artikkel 242 nr. 15   

Artikkel 243 nr. 1 Vedlegg IX del II nr. 1  

Artikkel 243 nr. 2 Vedlegg IX del II nr. 1 bokstav a)  

Artikkel 243 nr. 3 Vedlegg IX del II, nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 243 nr. 4 Vedlegg IX del II nr. 1 bokstav c)  

Artikkel 243 nr. 5 Vedlegg IX del II nr. 1 bokstav d)  

Artikkel 243 nr. 6   

Artikkel 244 nr. 1 Vedlegg IX del II nr. 2  

Artikkel 244 nr. 2 Vedlegg IX del II nr. 2 bokstav a)  

Artikkel 244 nr. 3 Vedlegg IX del II nr. 2 bokstav b)  

Artikkel 244 nr. 4 Vedlegg IX del II nr. 2 bokstav c)  

Artikkel 244 nr. 5 Vedlegg IX del II nr. 2 bokstav d)  

Artikkel 244 nr. 6   

Artikkel 245 nr. 1 Artikkel 95 nr. 1  

Artikkel 245 nr. 2 Artikkel 95 nr. 2  

Artikkel 245 nr. 3 Artikkel 96 nr. 2  

Artikkel 245 nr. 4 Artikkel 96 nr. 4  

Artikkel 245 nr. 5   

Artikkel 245 nr. 6   

Artikkel 246 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 2 og 3  

Artikkel 246 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 5  

Artikkel 246 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 5  

Artikkel 247 nr. 1 Artikkel 96 nr. 3, vedlegg IX del IV 

nr. 60 

 

Artikkel 247 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 61  

Artikkel 247 nr. 3   

Artikkel 247 nr. 4   
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Artikkel 248 nr. 1 Artikkel 101 nr. 1  

Artikkel 248 nr. 2   

Artikkel 248 nr. 3 Artikkel 101 nr. 2  

Artikkel 249 Vedlegg IX del II nr. 3 og 4  

Artikkel 250 Vedlegg IX del II nr. 5–7  

Artikkel 251 Vedlegg IX del IV nr. 6-7  

Artikkel 252 Vedlegg IX del IV nr. 8  

Artikkel 253 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 9  

Artikkel 253 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 10  

Artikkel 254 Vedlegg IX del IV nr. 11-12  

Artikkel 255 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 13  

Artikkel 255 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 15  

Artikkel 256 nr. 1 Artikkel 100 nr. 1  

Artikkel 256 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 17–20  

Artikkel 256 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 21  

Artikkel 256 nr. 4 Vedlegg IX del IV nr. 22-23  

Artikkel 256 nr. 5 Vedlegg IX del IV nr. 24-25  

Artikkel 256 nr. 6 Vedlegg IX del IV nr. 26-29  

Artikkel 256 nr. 7 Vedlegg IX del IV nr. 30  

Artikkel 256 nr. 8 Vedlegg IX del IV nr. 32  

Artikkel 256 nr. 9 Vedlegg IX del IV nr. 33  

Artikkel 257 Vedlegg IX del IV nr. 34  

Artikkel 258 Vedlegg IX del IV nr. 35-36  

Artikkel 259 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 38–41  

Artikkel 259 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 42  

Artikkel 259 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 43  

Artikkel 259 nr. 4 Vedlegg IX del IV nr. 44  

Artikkel 259 nr. 5   

Artikkel 260 Vedlegg IX del IV nr. 45  

Artikkel 261 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 46–47 og 49  

Artikkel 261 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 51  

Artikkel 262 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 52 og 53  

Artikkel 262 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 53  

Artikkel 262 nr. 3   

Artikkel 262 nr. 4 Vedlegg IX del IV nr. 54  

Artikkel 263 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 57  
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Artikkel 263 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 58  

Artikkel 263 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 59  

Artikkel 264 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 62  

Artikkel 264 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 63-65  

Artikkel 264 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 66 og 67  

Artikkel 264 nr. 4   

Artikkel 265 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 68  

Artikkel 265 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 70  

Artikkel 265 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 71  

Artikkel 266 nr. 1 Vedlegg IX del IV nr. 72  

Artikkel 266 nr. 2 Vedlegg IX del IV nr. 73  

Artikkel 266 nr. 3 Vedlegg IX del IV nr. 74-75  

Artikkel 266 nr. 4 Vedlegg IX del IV nr. 76  

Artikkel 267 nr. 1 Artikkel 97 nr. 1  

Artikkel 267 nr. 3 Artikkel 97 nr. 3  

Artikkel 268 Vedlegg IX del III nr. 1  

Artikkel 269 Vedlegg IX del III nr. 2–7  

Artikkel 270 Artikkel 98 nr. 1 og vedlegg IX del III 

nr. 8 og 9 

 

Artikkel 271 nr. 1 Vedlegg III del II nr. 1 

Vedlegg VII del III nr. 5 

 

Artikkel 271 nr. 2 Vedlegg VII del III nr. 7  

Artikkel 272 nr. 1 Vedlegg III del I nr. 1  

Artikkel 272 nr. 2 Vedlegg III del I nr. 3  

Artikkel 272 nr. 3 Vedlegg III del I nr. 4  

Artikkel 272 nr. 4 Vedlegg III del I nr. 5  

Artikkel 272 nr. 5 Vedlegg III del I nr. 6  

Artikkel 272 nr. 6 Vedlegg III del I nr. 7  

Artikkel 272 nr. 7 Vedlegg III del I nr. 8  

Artikkel 272 nr. 8 Vedlegg III del I nr. 9  

Artikkel 272 nr. 9 Vedlegg III del I nr. 10  

Artikkel 272 nr. 10 Vedlegg III del I nr. 11  

Artikkel 272 nr. 11 Vedlegg III del I nr. 12  

Artikkel 272 nr. 12 Vedlegg III del I nr. 13  

Artikkel 272 nr. 13 Vedlegg III del I nr. 14  

Artikkel 272 nr. 14 Vedlegg III del I nr. 15  
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Artikkel 272 nr. 15 Vedlegg III del I nr. 16  

Artikkel 272 nr. 16 Vedlegg III del I nr. 17  

Artikkel 272 nr. 17 Vedlegg III del I nr. 18  

Artikkel 272 nr. 18 Vedlegg III del I nr. 19  

Artikkel 272 nr. 19 Vedlegg III del I nr. 20  

Artikkel 272 nr. 20 Vedlegg III del I nr. 21  

Artikkel 272 nr. 21 Vedlegg III del I nr. 22  

Artikkel 272 nr. 22 Vedlegg III del I nr. 23  

Artikkel 272 nr. 23 Vedlegg III del I nr. 26  

Artikkel 272 nr. 24 Vedlegg III del VII bokstav a)  

Artikkel 272 nr. 25 Vedlegg III del VII bokstav a)  

Artikkel 272 nr. 26 Vedlegg III del V nr. 2  

Artikkel 273 nr. 1 Vedlegg III del II nr. 1  

Artikkel 273 nr. 2 Vedlegg III del II nr. 2  

Artikkel 273 nr. 3 Vedlegg III del II nr. 3 første og annet 

ledd 

 

Artikkel 273 nr. 4 Vedlegg III del II nr. 3 tredje ledd  

Artikkel 273 nr. 5 Vedlegg III del II nr. 4  

Artikkel 273 nr. 6 Vedlegg III del II nr. 5  

Artikkel 273 nr. 7 Vedlegg III del II nr. 7  

Artikkel 273 nr. 8 Vedlegg III del II nr. 8  

Artikkel 274 nr. 1 Vedlegg III del III  

Artikkel 274 nr. 2 Vedlegg III del III  

Artikkel 274 nr. 3 Vedlegg III del III  

Artikkel 274 nr. 4 Vedlegg III del III  

Artikkel 275 nr. 1 Vedlegg III del IV  

Artikkel 275 nr. 2 Vedlegg III del IV  

Artikkel 276 nr. 1 Vedlegg III del V nr. 1  

Artikkel 276 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 1  

Artikkel 276 nr. 3 Vedlegg III del V nr. 1 og 2  

Artikkel 277 nr. 1 Vedlegg III del V nr. 3 og 4  

Artikkel 277 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 5  

Artikkel 277 nr. 3 Vedlegg III del V nr. 6  

Artikkel 277 nr. 4 Vedlegg III del V nr. 7  

Artikkel 278 nr. 1   

Artikkel 278 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 8  
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Artikkel 278 nr. 3 Vedlegg III del V nr. 9  

Artikkel 279 Vedlegg III del V nr. 10  

Artikkel 280 nr. 1 Vedlegg III del V nr. 11  

Artikkel 280 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 12  

Artikkel 281 nr. 1   

Artikkel 281 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 13  

Artikkel 281 nr. 3 Vedlegg III del V nr. 14  

Artikkel 282 nr. 1   

Artikkel 282 nr. 2 Vedlegg III del V nr. 15  

Artikkel 282 nr. 3 Vedlegg III del V nr. 16  

Artikkel 282 nr. 4 Vedlegg III del V nr. 17  

Artikkel 282 nr. 5 Vedlegg III del V nr. 18  

Artikkel 282 nr. 6 Vedlegg III del V nr. 19  

Artikkel 282 nr. 7 Vedlegg III del V nr. 20  

Artikkel 282 nr. 8 Vedlegg III del V nr. 21  

Artikkel 283 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 1  

Artikkel 283 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 2  

Artikkel 283 nr. 3 Vedlegg III del VI nr. 2  

Artikkel 283 nr. 4 Vedlegg III del VI nr. 3  

Artikkel 283 nr. 5 Vedlegg III del VI nr. 4  

Artikkel 283 nr. 6 Vedlegg III del VI nr. 4  

Artikkel 284 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 5  

Artikkel 284 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 6  

Artikkel 284 nr. 3   

Artikkel 284 nr. 4 Vedlegg III del VI nr. 7  

Artikkel 284 nr. 5 Vedlegg III del VI nr. 8  

Artikkel 284 nr. 6 Vedlegg III del VI nr. 9  

Artikkel 284 nr. 7 Vedlegg III del VI nr. 10  

Artikkel 284 nr. 8 Vedlegg III del VI nr. 11  

Artikkel 284 nr. 9 Vedlegg III del VI nr. 12  

Artikkel 284 nr. 10 Vedlegg III del VI nr. 13  

Artikkel 284 nr. 11 Vedlegg III del VI nr. 9  

Artikkel 284 nr. 12   

Artikkel 284 nr. 13 Vedlegg III del VI nr. 14  

Artikkel 285 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 15  

Artikkel 285 nr. 2–8   
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Artikkel 286 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 18 og 25  

Artikkel 286 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 19  

Artikkel 286 nr. 3   

Artikkel 286 nr. 4 Vedlegg III del VI nr. 20  

Artikkel 286 nr. 5 Vedlegg III del VI nr. 21  

Artikkel 286 nr. 6 Vedlegg III del VI nr. 22  

Artikkel 286 nr. 7 Vedlegg III del VI nr. 23  

Artikkel 286 nr. 8 Vedlegg III del VI nr. 24  

Artikkel 287 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 17  

Artikkel 287 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 17  

Artikkel 287 nr. 3   

Artikkel 287 nr. 4   

Artikkel 288 Vedlegg III del VI nr. 26  

Artikkel 289 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 27  

Artikkel 289 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 28  

Artikkel 289 nr. 3 Vedlegg III del VI nr. 29  

Artikkel 289 nr. 4 Vedlegg III del VI nr. 29  

Artikkel 289 nr. 5 Vedlegg III del VI nr. 30  

Artikkel 289 nr. 6 Vedlegg III del VI nr. 31  

Artikkel 290 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 32  

Artikkel 290 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 32  

Artikkel 290 nr. 3–10   

Artikkel 291 nr. 1 Vedlegg I del I nr. 27 og 28  

Artikkel 291 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 34  

Artikkel 291 nr. 3   

Artikkel 291 nr. 4 Vedlegg III del VI nr. 35  

Artikkel 291 nr. 5   

Artikkel 291 nr. 6   

Artikkel 292 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 36  

Artikkel 292 nr. 2 Vedlegg III del VI nr. 37  

Artikkel 292 nr. 3   

Artikkel 292 nr. 4   

Artikkel 292 nr. 5   

Artikkel 292 nr. 6 Vedlegg III del VI nr. 38  

Artikkel 292 nr. 7 Vedlegg III del VI nr. 39  

Artikkel 292 nr. 8 Vedlegg III del VI nr. 40  
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Artikkel 292 nr. 9 Vedlegg III del VI nr. 41  

Artikkel 292 nr. 10   

Artikkel 293 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 42  

Artikkel 293 nr. 2–6   

Artikkel 294 nr. 1 Vedlegg III del VI nr. 42  

Artikkel 294 nr. 2   

Artikkel 294 nr. 3 Vedlegg III del VI nr. 42  

Artikkel 295 Vedlegg III del VII bokstav a)  

Artikkel 296 nr. 1 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 296 nr. 2 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 296 nr. 3 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 297 nr. 1 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 297 nr. 2 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 297 nr. 3 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 297 nr. 4 Vedlegg III del VII bokstav b)  

Artikkel 298 nr. 1 Vedlegg III del VII bokstav c)  

Artikkel 298 nr. 2 Vedlegg III del VII bokstav c)  

Artikkel 298 nr. 3 Vedlegg III del VII bokstav c)  

Artikkel 298 nr. 4 Vedlegg III del VII bokstav c)  

Artikkel 299 nr. 1  Vedlegg II nr. 7 

Artikkel 299 nr. 2  Vedlegg II nr. 7–11 

Artikkel 300   

Artikkel 301 Vedlegg III del 2 nr. 6  

Artikkel 302   

Artikkel 303   

Artikkel 304   

Artikkel 305   

Artikkel 306   

Artikkel 307   

Artikkel 308   

Artikkel 309   

Artikkel 310   

Artikkel 311   

Artikkel 312 nr. 1 Artikkel 104 nr. 3 og 6 og vedlegg X 

del 2 nr. 2, 5 og 8 

 

Artikkel 312 nr. 2 Artikkel 105 nr. 1, artikkel 105 nr. 2 

og vedlegg X del 3 nr. 1 

 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/551 

 

Denne forordning Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 312 nr. 3   

Artikkel 312 nr. 4 Artikkel 105 nr. 1  

Artikkel 313 nr. 1 Artikkel 102 nr. 2  

Artikkel 313 nr. 2 Artikkel 102 nr. 3  

Artikkel 313 nr. 3   

Artikkel 314 nr. 1 Artikkel 102 nr. 4  

Artikkel 314 nr. 2 Vedlegg X del 4 nr. 1  

Artikkel 314 nr. 3 Vedlegg X del 4 nr. 2  

Artikkel 314 nr. 4 Vedlegg X del 4 nr. 3 og 4  

Artikkel 314 nr. 5   

Artikkel 315 nr. 1 Artikkel 103 og vedlegg X del 1  

nr. 1–3 

 

Artikkel 315 nr. 2   

Artikkel 315 nr. 3   

Artikkel 315 nr. 4 Vedlegg X del 1 nr. 4  

Artikkel 316 nr. 1 Vedlegg X del 1 nr. 5–8  

Artikkel 316 nr. 2 Vedlegg X del 1 nr. 9  

Artikkel 316 nr. 3   

Artikkel 317 nr. 1 Artikkel 104 nr. 1  

Artikkel 317 nr. 2 Artikkel 104 nr. 2 og 4 og vedlegg X 

del 2 nr. 1 

 

Artikkel 317 nr. 3 Vedlegg X del 2 nr. 1  

Artikkel 317 nr. 4 Vedlegg X del 2 nr. 2  

Artikkel 318 nr. 1 Vedlegg X del 2 nr. 4  

Artikkel 318 nr. 2 Vedlegg X del 2 nr. 4  

Artikkel 318 nr. 3   

Artikkel 319 nr. 1 Vedlegg X del 2 nr. 6 og 7  

Artikkel 319 nr. 2 Vedlegg X del 2 nr. 10 og 11  

Artikkel 320 Vedlegg X del 2 nr. 9 og 12  

Artikkel 321 Vedlegg X del 3 nr. 2–7  

Artikkel 322 nr. 1   

Artikkel 322 nr. 2 Vedlegg X del 3 nr. 8–12  

Artikkel 322 nr. 3 Vedlegg X del 3 nr. 13–18  

Artikkel 322 nr. 4 Vedlegg X del 3 nr. 19  

Artikkel 322 nr. 5 Vedlegg X del 3 nr. 20  

Artikkel 322 nr. 6 Vedlegg X del 3 nr. 21–24  

Artikkel 323 nr. 1 Vedlegg X del 3 nr. 25  
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Artikkel 323 nr. 2 Vedlegg X del 3 nr. 26  

Artikkel 323 nr. 3 Vedlegg X del 3 nr. 27  

Artikkel 323 nr. 4 Vedlegg X del 3 nr. 28  

Artikkel 323 nr. 5 Vedlegg X del 3 nr. 29  

Artikkel 324 Vedlegg X del 5  

Artikkel 325 nr. 1  Artikkel 26 

Artikkel 325 nr. 2  Artikkel 26 

Artikkel 325 nr. 3   

Artikkel 326   

Artikkel 327 nr. 1  Vedlegg I nr. 1 

Artikkel 327 nr. 2  Vedlegg I nr. 2 

Artikkel 327 nr. 3  Vedlegg I nr. 3 

Artikkel 328 nr. 1  Vedlegg I nr. 4 
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/2395 

av 12. desember 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til overgangsordninger for å redusere 

virkningen av innføringen av IFRS 9 på ansvarlig kapital og for behandlingen av visse eksponeringer i 

offentlig sektor som er angitt i en medlemsstats nasjonale valuta, som store eksponeringer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET  FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 24. juli 2014 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 9 Finansielle instrumenter (IFRS 9). IFRS 9 har til formål å forbedre den finansielle 

rapporteringen for finansielle instrumenter ved å håndtere p roblemer som oppsto på dette området under finanskrisen. 

IFRS 9 er særlig en reaksjon på G20-landenes oppfordring om å gå over til en mer fremadskuende modell for 

innregning av forventede kredittap på finansielle eiendeler. Når det gjelder innregning av forventede kredittap på 

finansielle eiendeler, erstatter IFRS 9 internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39. 

2) Kommisjonen vedtok IFRS 9 ved kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(4). I samsvar med nevnte forordning skal 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak («institusjoner») som benytter IFRS ved utarbeiding av sitt finansregnskap, 

anvende IFRS 9 fra første dag i det første regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

3) Anvendelsen av IFRS 9 kan føre til en plutselig betydelig økning i avsetninger for forventede kredittap og dermed en 

plutselig reduksjon i institusjonenes rene kjernekapital. Selv om Basel-komiteen for banktilsyn for tiden vurderer den 

langsiktige reguleringen av avsetninger for forventede kredittap, bør det innføres overgangsordninger i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(5) for å redusere den mulige negative innvirkningen som 

innregningen av forventede kredittap kan ha på ren kjernekapital. 

4) I sin resolusjon av 6. oktober 2016 om internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(6) oppfordret 

Europaparlamentet til at det innføres en gradvis innfasingsordning for å redusere virkningen av den nye nedskrivnings -

modellen i IFRS 9.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 99 av 

12.12.2019, s. 1. 

(1) Uttalelse avgitt  8. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) EUT C 209 av 30.6.2017, s. 36. 

(3) Europaparlamentets holdning av 30. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. desember 2017.  

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF)  nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1).  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(6) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

2022/EØS/13/06 
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5) Dersom en institusjons åpningsbalanse på den dagen da den første gang anvender IFRS 9, gjenspeiler en reduksjon i den 

rene kjernekapitalen som følge av økte avsetninger for forventede kredittap, herunder tapsavsetningen for forventede 

kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert i vedlegg A til IFRS 9 som fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(1) («vedlegget som gjelder IFRS 9»), sammenlignet med 

sluttbalansen for foregående dag, bør institusjonen i en overgangsperiode kunne innregne en del av de økte avsetningene 

for forventede kredittap i sin rene kjernekapital. Denne overgangsperioden bør ha en lengste varighet på fem år og 

begynne i 2018. Den delen av avsetningene for forventede kredittap som kan innregnes i den rene kjernekapitalen, bør 

med tiden falle til null for å sikre full gjennomføring av IFRS 9 på dagen umiddelbart etter utløpet av 

overgangsperioden. Virkningen av avsetningene for forventede kredittap på den rene kjernekapitalen bør ikke fullt ut 

nøytraliseres i overgangsperioden. 

6) Institusjonene bør avgjøre om de vil anvende disse overgangsordningene, og de bør underrette vedkommende 

myndighet om dette. I overgangsperioden bør en institusjon ha mulighet til å endre sin opprinnelige beslutning én gang, 

men bare med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet, som bør sikre at en slik beslutning ikke er motivert av 

regelverksarbitrasje. 

7) Ettersom avsetninger for forventede kredittap som følge av en forverring av de makroøkonomiske utsiktene uventet kan 

øke etter den dagen en institusjon første gang anvender IFRS 9, bør institusjonene i slike tilfeller gis ytterligere lettelser. 

8) Institusjoner som beslutter å anvende overgangsordninger, bør være forpliktet til å justere beregningen av lovregulerte 

poster som er direkte påvirket av avsetninger for forventede kredittap, for å sikre at de ikke får en uforholdsmessig 

lettelse av kapitalkravene. For eksempel bør de spesifikke kredittrisikojusteringene som eksponeringsverdien reduseres 

med i henhold til standardmetoden for kredittrisiko, reduseres med en faktor som fører til at eksponeringsverdien øker. 

Dette vil sikre at en institusjon ikke vil nyte godt av både en økning av sin rene kjernekapital som følge av 

overgangsordningene og en reduksjon av eksponeringsverdien. 

9) Institusjoner som beslutter å anvende de overgangsordningene for IFRS 9 som er fastsatt i denne forordningen, bør 

offentliggjøre sin ansvarlige kapital, sin kapitaldekning og sin uvektede kjernekapitalandel både med og uten anvendelse 

av disse ordningene, slik at offentligheten får mulighet til å bedømme virkningen av ordningene. 

10) Det er også hensiktsmessig å fastsette overgangsordninger for unntak fra grensen for store eksponeringer som gjelder for 

eksponeringer mot visse typer av offentlig sektors gjeld i medlemsstatene, angitt i en hvilken som helst medlemsstats 

nasjonale valuta. Overgangsperioden bør ha en varighet på tre år fra 1. januar 2018 for eksponeringer av denne typen 

som har oppstått 12. desember 2017 eller senere, mens eksponeringer av denne typen som har oppstått før nevnte dato, 

bør være omfattet av overgangsbestemmelser og fortsatt kunne omfattes av unntaket for store eksponeringer. 

11) For at overgangsordningene fastsatt i denne forordningen skal kunne anvendes fra 1. januar 2018, bør denne 

forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

12) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 473a 

Innføring av IFRS 9 

1. Som unntak fra artikkel 50 og fram til utløpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 6 i denne artikkelen kan følgende 

institusjoner innregne beløpet beregnet i samsvar med dette nummeret i sin rene kjernekapital: 

a) Institusjoner som utarbeider sine regnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder som er vedtatt etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

b) Institusjoner som i henhold til artikkel 24 nr. 2 i denne forordningen foretar verdsettingen av eiendeler og poster utenfor 

balansen og fastsettelsen av ansvarlig kapital i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene vedtatt etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

c) Institusjoner som foretar verdsettingen av eiendeler og poster utenfor balansen i samsvar med regnskapsstandardene i 

henhold til direktiv 86/635/EØF, og som anvender den samme modellen for forventet kredittap som den som anvendes i 

internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1606/2002. 

Beløpet nevnt i første ledd skal beregnes som summen av følgende: 

a) For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, beløpet  (ABSA) 

beregnet etter følgende formel: 

ABSA = (A2,SA +  A4,SA −  t) · f 

der 

A2,SA = beløpet beregnet i samsvar med nr. 2, 

A4,SA = beløpet beregnet i samsvar med nr. 4 på grunnlag av beløpene beregnet i samsvar med nr. 3, 

f = gjeldende faktor fastsatt i nr. 6, 

t = økningen av den rene kjernekapitalen som skyldes skattemessig fradragsrett for beløpene A2,SA og A4,SA. 

b) For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3, beløpet (AB IRB) 

beregnet etter følgende formel: 

ABIRB = (A2,IRB +  A4,IRB −  t) · f 

der 

A2,IRB = beløpet beregnet i samsvar med nr. 2 og justert i samsvar med nr. 5 bokstav a), 

A4,IRB = beløpet beregnet i samsvar med nr. 4 på grunnlag av beløpene beregnet i samsvar med nr. 3 og justert i samsvar 

med nr. 5 bokstav b) og c), 

f = gjeldende faktor fastsatt i nr. 6, 

t = økningen av den rene kjernekapitalen som skyldes skattemessig fradragsrett for beløpene A2,IRB og A4,IRB. 
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2. Institusjonene skal beregne beløpene A2,SA og A2,IRB nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav a) og b) som det største av 

beløpene nevnt i bokstav a) og b) i dette nummeret separat for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar 

med tredje del avdeling II kapittel 2, og for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del 

avdeling II kapittel 3: 

a) Null. 

b) Det beløpet som er beregnet i samsvar med punkt i), redusert med beløpet beregnet i samsvar med punkt ii): 

i) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i IFRS 9 som fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 («vedlegget som gjelder IFRS 9») og beløpet for 

tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS  

9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

ii) Det samlede beløpet for tap ved verdifall på finansielle eiendeler som er klassifisert som lån og fordringer, 

investeringer som holdes til forfall, og finansielle eiendeler som er t ilgjengelige for salg, som definert i nr. 9 i IAS 

39, unntatt egenkapitalinstrumenter og andeler eller aksjer i innretninger for kollektiv investering fastsatt i samsvar 

med nr. 63, 64, 65, 67, 68 og 70 i IAS 39 som fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008, per  

31. desember 2017 eller dagen før tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

3. Institusjonene skal beregne det beløpet som beløpet nevnt i bokstav a) overstiger beløpet nevnt i bokstav b) med, 

separat for sine eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, og for sine 

eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3: 

a) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder  

IFRS 9, og beløpet for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget 

som gjelder IFRS 9, unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er 

kredittforringet, som definert i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, på rapporteringsdatoen. 

b) Summen av de forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder  

IFRS 9, og beløpet for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget 

som gjelder IFRS 9, unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er 

kredittforringet, som definert i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

4. For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 2, og der beløpet angitt 

i samsvar med nr. 3 bokstav a) overstiger beløpet angitt i nr. 3 bokstav b), skal institusjonene fastsette A4,SA til forskjellen 

mellom disse beløpene, ellers fastsetter de A4,SA til null. 

For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kap ittel 3, og der beløpet angitt i 

samsvar med nr. 3 bokstav a) etter anvendelse av nr. 5 bokstav b) overstiger beløpet for disse eksponeringene som angitt i 

nr. 3 bokstav b) etter anvendelse av nr. 5 bokstav c), skal institusjonene fastsette A4,IRB til forskjellen mellom disse 

beløpene, ellers fastsetter de A4,IRB til null. 

5. For eksponeringer som omfattes av risikovekting i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 3, skal institusjonene 

anvende nr. 2–4 som følger: 

a) Ved beregning av A2,IRB skal institusjonene redusere hvert av de beløpene som er beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav 

b) i) og ii) i denne artikkelen, med summen av de forventede tapsbeløpene beregnet i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 

og 10 per 31. desember 2017 eller dagen før tidspunktet  for førstegangsanvendelse av IFRS 9. Dersom beregningen 
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resulterer i et negativt tall for beløpet nevnt i nr. 2 bokstav b) i) i denne artikkelen, skal institusjonen fastsette verdien av 

det beløpet til null. Dersom beregningen resulterer i et negativt tall for beløpet nevnt i nr. 2 bokstav b) ii) i denne 

artikkelen, skal institusjonen fastsette verdien av det beløpet til null. 

b) Institusjonene skal erstatte beløpet beregnet i samsvar med nr. 3 bokstav a) i denne artikkelen med summen av de 

forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder IFRS 9, og beløpet 

for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS 9, 

unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert 

i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, redusert med summen av tilknyttede forventede tapsbeløp for samme 

eksponeringer beregnet i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 og 10, på rapporteringstidspunktet. Dersom beregningen 

resulterer i et negativt tall, skal institusjonen fastsette verdien av beløpet nevnt i nr. 3 bokstav a) i denne artikkelen til 

null. 

c) Institusjonene skal erstatte beløpet beregnet i samsvar med nr. 3 bokstav b) i denne artikkelen med summen av de 

forventede kredittapene over tolv måneder fastsatt i samsvar med nr. 5.5.5 i vedlegget som gjelder IFRS 9, og beløpet 

for tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden fastsatt i samsvar med nr. 5.5.3 i vedlegget som gjelder IFRS 9, 

unntatt tapsavsetningen for forventede kredittap i levetiden for finansielle eiendeler som er kredittforringet, som definert 

i vedlegg A til vedlegget som gjelder IFRS 9, per 1. januar 2018 eller på tidspunktet for førstegangsanvendelse av  

IFRS 9, redusert med summen av tilknyttede forventede tapsbeløp for samme eksponeringer beregnet i samsvar med 

artikkel 158 nr. 5, 6 og 10. Dersom beregningen resulterer i et negativt tall, skal institusjonen fastsette verdien av 

beløpet nevnt i nr. 3 bokstav b) i denne artikkelen til null. 

6. Institusjonene skal anvende følgende faktorer for å beregne beløpene ABSA og ABIRB nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav 

a) og b): 

a) 0,95 i perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018. 

b) 0,85 i perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. 

c) 0,7 i perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 

d) 0,5 i perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021. 

e) 0,25 i perioden fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022. 

Institusjoner hvis regnskapsår begynner etter 1. januar 2018, men før 1. januar 2019, skal justere datoene i første ledd 

bokstav a)–e) slik at de tilsvarer deres regnskapsår, og skal rapportere de justerte datoene til sin vedkommende myndighet 

og offentliggjøre dem. 

Institusjoner som begynner å anvende regnskapsstandarder som nevnt i nr. 1 den 1. januar 2019 eller senere, skal anvende 

de relevante faktorene i samsvar med første ledd bokstav b)–e) og begynne med den faktoren som tilsvarer året for 

førstegangsanvendelse av disse regnskapsstandardene. 

7. Dersom en institusjon i sin rene kjernekapital innregner et beløp i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal den 

foreta en ny beregning av alle kravene fastsatt i denne forordningen og i direktiv 2013/36/EU der noen av følgende poster 

brukes, ved ikke å ta hensyn til den innvirkningen som avsetningene for forventede kredittap har på disse postene: 

a) Beløpet for eiendeler ved utsatt skatt som trekkes fra ren kjernekapital i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav c) eller 

risikovektes i samsvar med artikkel 48 nr. 4.  
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b) Eksponeringsverdien som beregnet i samsvar med artikkel 111 nr. 1, der de spesifikke kredittrisikojusteringene som 

eksponeringsverdien skal reduseres med, skal multipliseres med følgende skaleringsfaktor (sf): 

sf = 1 − (ABSA/RASA) 

der 

ABSA = beløpet beregnet i samsvar nr. 1 annet ledd bokstav a), 

RASA = det samlede beløpet for spesifikke kredittrisikojusteringer. 

c) Beløpet for tilleggskapitalposter beregnet i samsvar med artikkel 62 bokstav d). 

8. Foruten å offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til åttende del, skal de institusjonene som har besluttet å 

anvende overgangsordningene fastsatt i denne artikkelen, i perioden angitt i nr. 6 i denne artikkelen offentliggjøre de 

beløpene for ansvarlig kapital, ren kjernekapital og kjernekapital, ren kjernekapital-dekning, kjernekapitaldekning, samlet 

kapitaldekning og uvektet kjernekapitalandel som de ville ha hatt dersom de ikke anvendte denne artikkelen. 

9. En institusjon skal beslutte om den vil anvende ordningene fastsatt i denne artikkelen i overgangsperioden, og den 

skal underrette vedkommende myndighet om sin beslutning innen 1. februar 2018. Dersom en institusjon har fått 

forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet, kan den én gang i løpet av overgangsperioden endre sin opprinnelige 

beslutning. Institusjonene skal offentliggjøre enhver beslutning som treffes i samsvar med dette leddet. 

En institusjon som har besluttet å anvende overgangsordningene fastsatt i denne artikkelen, kan beslutte ikke å anvende  

nr. 4, og den skal i så fall underrette vedkommende myndighet om sin beslutning innen 1. februar 2018. I slike tilfeller skal 

institusjonen fastsette beløpet A4 nevnt i nr. 1 til null. Dersom en institusjon har fått forhåndstillatelse fra vedkommende 

myndighet, kan den én gang i løpet av overgangsperioden endre sin opprinnelige beslutning. Institusjonene skal 

offentliggjøre enhver beslutning som treffes i samsvar med dette leddet. 

10. I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal EBA innen 30. juni 2018 utstede retningslinjer om de 

offentliggjøringskravene som er fastsatt i denne artikkelen.» 

2) I artikkel 493 skal nye numre lyde: 

«4. Som unntak fra artikkel 395 nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate institusjoner å inngå enhver eksponering 

fastsatt i nr. 5 i denne artikkelen som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 6 i denne artikkelen, opp til følgende grenser: 

a) 100 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2018. 

b) 75 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2019. 

c) 50 % av institusjonens kjernekapital fram til 31. desember 2020. 

Grensene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) får anvendelse på eksponeringsverdiene etter at det er tatt hensyn til 

virkningen av kredittrisikoreduksjonen i samsvar med artikkel 399–403. 

5. Overgangsordningene fastsatt i nr. 4 får anvendelse på følgende eksponeringer: 

a) Eiendeler som utgjør fordringer på sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak i medlemsstatene. 
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b) Eiendeler som utgjør fordringer med uttrykkelige garantier fra sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak 

i medlemsstatene. 

c) Andre eksponeringer mot eller garantert av sentralmyndigheter, sentralbanker eller offentlige foretak i medlemsstatene. 

d) Eiendeler som utgjør fordringer på regionale eller lokale myndigheter i medlemsstatene, som behandles som 

eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2. 

e) Andre eksponeringer mot eller garantert av regionale eller lokale myndigheter i medlemsstatene som behandles som 

eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav a), b) og c) får overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen anvendelse 

bare på eiendeler og andre eksponeringer mot eller garantert av offentlige foretak som behandles som eksponeringer mot en 

sentralmyndighet eller en regional eller lokal myndighet i samsvar med artikkel 116 nr. 4. Når eiendeler og andre 

eksponeringer mot eller garantert av offentlige foretak behandles som eksponeringer mot en regional eller lokal myndighet i 

samsvar med artikkel 116 nr. 4, får overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen anvendelse bare dersom 

eksponeringer mot den regionale eller lokale myndigheten behandles som eksponeringer mot en sentralmyndighet i samsvar 

med artikkel 115 nr. 2. 

6. Overgangsordningene fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen får anvendelse bare dersom en eksponering nevnt i nr. 5 i 

denne artikkelen oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Eksponeringen ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i samsvar med den versjonen av artikkel 495 nr. 2 som var i kraft  

31. desember 2017. 

b) Eksponeringen ble inngått 12. desember 2017 eller senere. 

7. En eksponering som nevnt i nr. 5 i denne artikkelen som ble inngått før 12. desember 2017, og som  

31. desember 2017 ble gitt en risikovekt på 0 % i samsvar med artikkel 495 nr. 2, skal unntas fra anvendelsen av artikkel 

395 nr. 1.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____ 
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV 2013/36/EU 

av 26. juni 2013 

om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner  

og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av  

direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HARunder henvisning til traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av  

14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon(2) og europaparlaments- og råds-

direktiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapir-

foretaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(3) 

er blitt betydelig endret en rekke ganger. Mange 

bestemmelser i direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF får 

anvendelse på både kredittinstitusjoner og verdipapir-

foretak. Av klarhetshensyn og for å sikre ensartet 

anvendelse av disse bestemmelsene bør de samles i nye 

regelverksakter som får anvendelse på både kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak, dvs. dette direktivet 

og europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 av 26. juni 2013(4). For at de skal bli mer 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 27.6.2013,  

s. 338, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansi-

elle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 99 av 12.12.2019, s. 1. 

(1) EUT C 105 av 11.4.2012, s. 1. 

(2) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 

(3) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

(4) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

tilgjengelige, bør bestemmelsene i vedleggene til 

direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF innarbeides i den 

dispositive delen av dette direktivet og nevnte 

forordning. 

2) Dette direktivet bør blant annet inneholde bestemmelser 

om tillatelse til å utøve virksomhet, erverv av kvalifise-

rende eierandeler, utøvelse av etableringsadgangen og 

adgangen til å yte tjenester, hvilken myndighet 

tilsynsmyndighetene i hjemstaten og vertsstaten har i 

denne forbindelse samt bestemmelser om startkapital og 

om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

Hovedformålet med dette direktivet er å samordne 

nasjonale bestemmelser om adgang til å utøve 

virksomhet som kredittinstitusjon og verdipapirforetak 

samt deres styringsformer og tilsynsrammer. Direktiv 

2006/48/EF og 2006/49/EF inneholdt også bestemmel-

ser om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapir-

foretak. Disse kravene bør inngå i forordning (EU)  

nr. 575/2013, som fastsetter ensartede tilsynskrav som 

får anvendelse umiddelbart på kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak, ettersom slike krav er nært knyttet til 

finansmarkedenes virkemåte når det gjelder en rekke 

eiendeler som innehas av kredittinstitusjoner og verdi-

papirforetak. Dette direktivet bør derfor leses sammen 

med forordning (EU) nr. 575/2013 og bør, sammen med 

nevnte forordning, utgjøre den rettslige rammen for 

bankvirksomheten, tilsynsrammen samt tilsynsreglene 

for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

3) De generelle tilsynskravene som er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 575/2013, utfylles av individuelle ordninger 

som vedkommende myndigheter fastsetter på grunnlag 

av sitt løpende tilsyn med de enkelte kredittinstitusjo-

nene og verdipapirforetakene. Omfanget av slike 

tilsynsordninger bør blant annet fastsettes i dette 

direktivet, og vedkommende myndigheter bør selv 

kunne vurdere hvilke ordninger som bør innføres. Når 

det gjelder individuelle likviditetsordninger, bør 

vedkommende myndigheter blant annet ta hensyn til 

prinsippene fastsatt i Den europeiske banktil-

synskomités retningslinjer for likviditet (Guidelines on 

Liquidity Cost Benefit Allocation) av 27. oktober 2010.  

2022/EØS/13/07 
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4) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansi-

elle instrumenter(1) kan verdipapirforetak som har fått 

tillatelse fra vedkommende myndighet i hjemstaten og 

er underlagt tilsyn av samme myndigheter, fritt etablere 

filialer og yte tjenester i andre medlemsstater. Nevnte 

direktiv inneholder derfor bestemmelser om samordning 

av reglene for tillatelse til verdipapirforetak og utøvelse 

av deres virksomhet. Det fastsetter imidlertid verken de 

beløpene som disse foretakene må ha som startkapital, 

eller noen felles ramme for overvåking av de risikoene 

de påtar seg, noe som bør inngå i dette direktivet. 

5) Dette direktivet børe utgjøre det grunnleggende 

instrumentet for gjennomføringen av det indre marked 

både når det gjelder etableringsadgangen og adgangen 

til å yte finansielle tjenester for kredittinstitusjoner. 

6) For at det indre marked skal kunne virke på en 

tilfredsstillende måte, kreves det ikke bare rettsregler, 

men også et nært og regelmessig samarbeid og en 

vesentlig bedre tilnærming av regulerings- og 

tilsynspraksis mellom vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. 

7) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010 ble Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA)(2) 

opprettet. Dette direktivet bør ta hensyn til EBAs rolle 

og funksjon i henhold til nevnte forordning og de 

framgangsmåtene som skal følges når EBA tildeles 

oppgaver. 

8) Med tanke på at EBA får flere oppgaver i henhold til 

dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013, bør 

Europaparlamentet og Rådet sikre at det  stilles 

tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til 

rådighet. 

9) Som et første skritt i retning av en bankunion bør en 

felles tilsynsordning sikre at Unionens politikk for tilsyn 

med kredittinstitusjoner gjennomføres på en ensartet og 

effektiv måte, at det ensartede regelverket for finansielle 

tjenester anvendes på samme måte på kredittinstitu-

sjoner i alle berørte medlemsstater, og at de aktuelle 

kredittinstitusjonene underlegges tilsyn av beste 

kvalitet, uavhengig av andre hensyn som ikke gjelder 

tilsyn. En felles tilsynsordning er grunnlaget for de 

neste skrittene i retning av en bankunion. Dette 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

gjenspeiler prinsippet om at enhver innføring av felles 

ordninger for inngripen i krisesituasjoner bør bygge på 

felles kontroller for å redusere sannsynligheten for at det 

blir behov for å bruke slike ordninger. Det europeiske 

råd uttrykte i sine konklusjoner av 14. desember 2012 at 

«Kommisjonen i løpet av 2013 ville framlegge et 

forslag om en felles krisehåndteringsordning for 

medlemsstater som deltar i den felles tilsynsordningen, 

slik at medregelgiverne kan prioritere med sikte på 

vedtakelse i Europaparlamentets inneværende 

valgperiode.». Integreringen av den finansielle rammen 

kan styrkes ytterligere ved at det opprettes en felles 

krisehåndteringsordning, herunder hensiktsmessige og 

effektive støtteordninger for å sikre at beslutninger om 

krisehåndtering av banker treffes raskt, upartisk og i alle 

berørte parters beste interesse. 

10) Overføringen av tilsynsoppgaver til Den europeiske 

sentralbank (ESB) for visse medlemsstater bør være 

forenlig med rammene for Det europeiske finanstilsyns-

system (ESFS) som ble opprettet i 2010, og målet som 

lå til grunn for det, om å utvikle et felles regelverk og 

øke tilnærmingen av tilsynspraksis i hele Unionen. ESB 

bør utføre sine oppgaver med forbehold for og i samsvar 

med Unionens traktater og den avledede unionsretten, 

kommisjonsbeslutninger innenfor statsstøtte, kon-

kurranseregler og tilsyn med fusjoner samt det felles 

regelverket som gjelder for alle medlemsstatene. EBA 

har fått i oppgave å utarbeide utkast til tekniske 

standarder og retningslinjer og anbefalinger for å sikre 

en tilsynsmessig tilnærming og en ensartet anvendelse 

av tilsynsresultatene innenfor Unionen. ESB bør ikke 

utføre disse oppgavene, men bør ha myndighet til å 

vedta forordninger i henhold til artikkel 132 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) i samsvar 

med rettsakter vedtatt av Kommisjonen på grunnlag av 

utkast utarbeidet av EBA, og med retningslinjer og 

anbefalinger i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010. 

11) EBAs rettslig bindende meklerrolle er et viktig element 

for å fremme samordning, ensartet tilsyn og tilnærming 

av tilsynspraksis. Mekling innenfor rammen av EBA 

kan innledes enten på EBAs eget initiativ, når dette er 

fastsatt særskilt, eller på anmodning fra en eller flere 

vedkommende myndigheter ved uenighet. Dette 

direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 bør utvide 

omfanget av situasjoner der EBA kan utøve sin rettslig 

bindende meklerrolle for å bidra til konsekvent 

tilsynspraksis. EBA har ikke på eget initiativ noen 

meklerrolle når det gjelder å utpeke betydelige filialer 

og fastsette institusjonsspesifikke tilsynskrav i henhold 

til dette direktivet. For å fremme samordning og gjøre 

tilsynspraksisen mer ensartet på disse følsomme 

områdene bør imidlertid vedkommende myndigheter 

ved uenighet kunne benytte seg av EBAs mekling på et 

tidlig tidspunkt i prosessen. En slik tidlig EBA-mekling 

bør bidra til en løsning på uenigheten.  
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12) For å verne oppsparte midler og for å skape like kon-

kurransevilkår for kredittinstitusjonene bør tiltak for å 

samordne tilsynet med kredittinstitusjoner gjelde for 

samtlige av dem. Det bør imidlertid tas behørig hensyn 

til de objektive forskjellene i deres vedtekter og mål, 

som fastsatt i nasjonal rett. 

13) For å sikre at det indre marked virker på en tilfreds-

stillende måte, er gjennomsiktige, forutsigbare og 

harmoniserte tilsynspraksiser og tilsynsbeslutninger 

nødvendige for å kunne utøve virksomhet og styre 

grupper av kredittinstitusjoner som driver grense-

kryssende virksomhet. EBA bør derfor bedre 

harmoniseringen av tilsynspraksis. Tilsynsprosesser og 

tilsynsbeslutninger bør ikke innvirke på det indre 

markeds virkemåte med hensyn til fri bevegelighet for 

kapital. Tilsynskollegiene bør sikre at det foreligger et 

felles og sammenhengende arbeidsprogram og harmoni-

serte tilsynsbeslutninger. Samarbeidet mellom ved-

kommende myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten 

bør styrkes gjennom en høyere grad av gjennom-

siktighet og økt utveksling av opplysninger. 

14) Virkeområdet for disse tiltakene bør derfor være så vidt 

som mulig og omfatte alle institusjoner hvis virksomhet 

består i å motta midler som skal tilbakebetales, fra 

allmennheten, enten som innskudd eller i andre former, 

for eksempel løpende utstedelse av obligasjoner og 

andre tilsvarende verdipapirer, samt å yte kreditt for 

egen regning. Det bør fastsettes unntak for visse 

kredittinstitusjoner som dette direktivet ikke får 

anvendelse på. Dette direktivet bør ikke berøre anven-

delsen av nasjonale lover som inneholder bestemmelser 

om særlige supplerende tillatelser som gjør det mulig 

for kredittinstitusjoner å utøve en bestemt virksomhet 

eller gjennomføre visse typer transaksjoner. 

15) Det er hensiktsmessig å begrense harmoniseringen til 

det som er nødvendig og tilstrekkelig for å sikre 

gjensidig anerkjennelse av tillatelser og tilsynsordninger 

som gjør det mulig å gi en enkelt tillatelse som er gyldig 

i hele Unionen, og å anvende prinsippet om tilsyn ved 

hjemstatens tilsynsmyndigheter. 

16) Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn ved 

hjemstatens tilsynsmyndigheter innebærer at medlems-

statenes vedkommende myndigheter bør avslå å gi 

tillatelse eller tilbakekalle tillatelsen når innholdet i 

virksomhetsplanen, den geografiske fordelingen av 

virksomheten eller den virksomheten som faktisk er 

utøvd, klart viser at en kredittinstitusjon har valgt en 

medlemsstats rettssystem for å unngå strengere 

standarder som gjelder i en annen medlemsstat der 

kredittinstitusjonen utøver eller har til hensikt å utøve 

størstedelen av sin virksomhet. Dersom det ikke er noe 

som tyder på dette, men størstedelen av de samlede 

eiendelene til foretakene i en bankgruppe befinner seg i 

en annen medlemsstat hvis vedkommende myndigheter 

har ansvar for å føre tilsyn på konsolidert grunnlag, bør 

ansvaret for å føre tilsyn på konsolidert grunnlag endres 

bare med samtykke fra disse vedkommende 

myndighetene. 

17) Vedkommende myndigheter bør ikke gi en kreditt-

institusjon tillatelse eller opprettholde tillatelsen dersom 

de kan bli hindret i å utøve sine tilsynsfunksjoner 

effektivt på grunn av nære forbindelser mellom nevnte 

vedkommende institusjon og andre fysiske eller 

juridiske personer. Kredittinstitusjoner som allerede har 

fått tillatelse, bør også oppfylle vedkommende 

myndigheters krav med hensyn til slike nære 

forbindelser. 

18) Henvisningen til tilsynsmyndighetenes effektive 

utøvelse av sine tilsynsfunksjoner omfatter det tilsynet 

på konsolidert grunnlag som bør føres med en kreditt-

institusjon eller et verdipapirforetak når dette er fastsatt 

i unionsretten. I slike tilfeller bør de myndighetene som 

mottar søknaden om tillatelse, kunne fastsette hvilke 

vedkommende myndigheter som skal føre tilsyn på 

konsolidert grunnlag med kredittinstitusjonen eller 

verdipapirforetaket. 

19) Kredittinstitusjoner med tillatelse i sin hjemstat, bør 

kunne utøve en hvilken som helst eller all virksomhet 

som er oppført på listen over virksomhet, og som 

omfattes av gjensidig anerkjennelse, i hele Unionen, ved 

å etablere filialer eller ved å yte tjenester. 

20) Prinsippet om gjensidig anerkjennelse bør utvides til å 

omfatte denne virksomheten når den utøves av 

finansinstitusjoner som er datterforetak av kredittinstitu-

sjoner, forutsatt at slike datterforetak omfattes av det 

konsoliderte tilsynet med morforetaket og oppfyller 

visse strenge vilkår. 

21) En vertsstat bør i forbindelse med utøvelse av 

etableringsretten og adgangen til å yte tjenester kunne 

kreve at særlige bestemmelser i dens nasjonale lover 

eller forskrifter overholdes av enheter som ikke har 

tillatelse som kredittinstitusjon i hjemstaten, og med 

hensyn til virksomhet som ikke er oppført på listen over 

virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse, 

forutsatt på den ene side at disse bestemmelsene ikke 

allerede er fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, er 

forenlige med unionsretten og er begrunnet i hensynet 

til allmennhetens interesse, og på den annen side at 

disse enhetene eller denne virksomheten ikke er 

underlagt tilsvarende regler i lover eller forskrifter i 

hjemstaten. 

22) Ut over forordning (EU) nr. 575/2013, der det er fastsatt 

tilsynskrav som får anvendelse umiddelbart på kreditt -

institusjoner og verdipapirforetak, bør medlemsstatene 

påse at det ikke er noe til hinder for at den virksomheten 

som omfattes av den gjensidige anerkjennelsen, kan 

utøves på samme måte som i hjemstaten, så lenge 

virksomheten ikke er i strid med lovbestemmelser om 

vern av allmennhetens interesse i vertsstaten.  
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23) De reglene som gjelder for filialer av kredittinstitusjoner 

som har sitt hovedkontor i en tredjestat, bør være 

ensartede i alle medlemsstater. Det er viktig å fastsette 

at slike regler ikke kan være gunstigere enn regler som 

gjelder for filialer av kredittinstitusjoner fra en annen 

medlemsstat. Unionen bør kunne inngå avtaler med 

tredjestater om anvendelse av regler som gir slike 

filialer samme behandling på hele Unionens territorium. 

Filialer av kredittinstitusjoner med tillatelse i tredje-

stater, bør ikke omfattes av adgangen til å yte tjenester 

eller etableringsadgangen i andre medlemsstater enn der 

de er etablert. 

24) Det bør inngås avtaler mellom Unionen og tredjestater 

for å gjøre det mulig å føre konsolidert tilsyn over et 

størst mulig geografisk område. 

25) Ansvaret for tilsyn med en institusjons økonomiske 

soliditet, og særlig med dens solvens på konsolidert 

grunnlag, bør ligge hos institusjonens hjemstat. Tilsynet 

med Unionens bankgrupper bør utøves i nært samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten. 

26) Vedkommende myndigheter i vertsstatene bør ha 

myndighet til i enkelttilfeller å foreta stedlige kontroller 

av og tilsyn med den virksomheten som utøves av 

filialer av institusjoner på deres territorium og kreve 

opplysninger fra en filial om dens virksomhet, samt for 

statistikkformål, opplysningsformål eller tilsynsformål, 

dersom vertsstaten anser det som relevant av hensyn til 

finanssystemets stabilitet. 

27) Vertsstatenes vedkommende myndigheter bør få 

opplysninger om virksomhet som utøves på deres 

territorium. Vedkommende myndigheter i hjemstaten 

bør treffe tilsynstiltak med mindre vedkommende 

myndigheter i vertsstaten må treffe forebyggende 

hastetiltak. 

28) For at det indre bankmarked skal kunne virke på en 

tilfredsstillende måte, kreves det ikke bare rettsregler, 

men også et nært og regelmessig samarbeid og en 

vesentlig bedre tilnærming av regulerings- og tilsyns-

praksis mellom vedkommende myndigheter i medlems-

statene. For dette formålet bør problemer som gjelder 

enkelte kredittinstitusjoner og gjensidig utveksling av 

opplysninger, behandles gjennom EBA. Den nevnte 

framgangsmåten for gjensidig utveksling av opplys-

ninger bør ikke erstatte tosidig samarbeid. Ved-

kommende myndigheter i vertsstaten bør i krisesitua-

sjoner på eget initiativ eller på initiativ fra ved-

kommende myndigheter i hjemstaten alltid kunne 

kontrollere at virksomheten til en kredittinstitusjon som 

er etablert på vedkommende vertsstats territorium, 

utøves i samsvar med gjeldende lovgivning og med 

prinsippene for god forvaltnings- og regnskapspraksis 

og forsvarlig internkontroll. 

29) Det bør tillates utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter og myndigheter eller 

organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke 

finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes 

fortrolige karakter bør antallet mottakere være strengt 

begrenset. 

30) Visse former for atferd, som bedrageri eller innsidehan-

del, vil kunne påvirke finanssystemets stabilitet og 

integritet. Det er nødvendig å fastsette på hvilke vilkår 

utveksling av opplysninger kan tillates i slike tilfeller. 

31) Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare 

med vedkommende myndigheters uttrykkelige 

samtykke, bør vedkommende myndigheter kunne gjøre 

sitt samtykke betinget av at strenge krav blir overholdt. 

32) Utveksling av opplysninger bør tillates mellom 

vedkommende myndigheter og sentralbanker og andre 

organer med lignende funksjon i deres egenskap av 

monetære myndigheter og, når det er nødvendig for å 

føre tilsyn med, treffe forebyggende tiltak for og 

krisehåndtere kriserammede institusjoner samt i 

krisesituasjoner, dersom det er relevant, andre offentlige 

myndigheter og sentralmyndigheter med ansvar for å 

utarbeide lovgivning om tilsyn med kredittinstitusjoner, 

finansinstitusjoner, investeringstjenester og forsikrings-

foretak, samt offentlige myndigheter med ansvar for 

tilsyn med betalingssystemer. 

33) For å styrke tilsynet med institusjoner og vernet av 

deres kunder bør revisorer ha plikt til omgående å 

underrette vedkommende myndigheter dersom de ved 

utførelsen av sine oppgaver får kjennskap til visse 

forhold som vil kunne få alvorlige følger for en 

institusjons finansielle stilling eller dens administrative 

og regnskapsmessige organisering. Av samme grunn 

bør medlemsstatene også fastsette at en slik plikt gjelder 

under alle omstendigheter der en revisor ved utførelsen 

av sine oppgaver oppdager slike forhold i et foretak som 

har nære forbindelser til en kredittinstitusjon. 

Revisorenes plikt til eventuelt å underrette ved-

kommende myndigheter om visse forhold og 

beslutninger med hensyn til en institusjon som de 

oppdager ved utførelsen av sine oppgaver i et ikke-

finansielt foretak, bør i seg selv verken endre arten av 

deres oppgaver i vedkommende foretak eller den måten 

de bør utføre sine oppgaver på i foretaket.  
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34) Målet med dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013 er å sikre institusjoners solvens. Dersom 

det, på tross av solvenskrav, skulle oppstå en krise, er 

det nødvendig å sikre at institusjoner kan bli gjenstand 

for krisehåndtering på en ordnet måte, at den negative 

virkningen for realøkonomien begrenses, og at det 

unngås at skattebetalerne må bidra. For dette formålet 

og i påvente av bedre samordning på unionsplan bør 

EBA i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010 

vurdere og samordne initiativer som gjelder gjenoppret-

tings- og krisehåndteringsplaner med sikte på å fremme 

tilnærming på dette området. For dette formålet bør 

EBA på forhånd holdes fullt underrettet om møter om 

gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner og bør ha 

rett til å delta på slike møter. Visse medlemsstaters 

myndigheter har allerede innført en plikt for institu-

sjoner og myndigheter til å utarbeide gjenopprettings- 

og krisehåndteringsplaner. Det er derfor hensiktsmessig 

at institusjonene pålegges å samarbeide med 

myndighetene om dette. Når en gjenopprettings- eller 

krisehåndteringsplan utarbeides, bør EBA bidra til og 

delta aktivt i utviklingen og samordningen av effektive 

og ensartede gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner 

i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010. Planer 

som omfatter systemviktige institusjoner, bør priori-

teres. 

35) For å sikre at institusjonene, de personene som faktisk 

kontrollerer en institusjons virksomhet, og medlemmene 

av institusjonens ledelsesorgan overholder de forpliktel-

sene som følger av dette direktivet og av forordning 

(EU) nr. 575/2013, og for å sikre lignende behandling i 

hele Unionen bør medlemsstatene ha plikt til å innføre 

administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og 

virker avskrekkende. Administrative sanksjoner og 

andre administrative tiltak som fastsettes av medlems-

statene, bør derfor oppfylle visse grunnleggende krav 

med hensyn til mottakere, kriterier som det bør tas 

hensyn til når de anvendes, offentliggjøringen av dem, 

de viktigste fullmaktene til å ilegge sanksjoner og 

størrelsen på administrative overtredelsesgebyrer. 

36) Vedkommende myndigheter bør særlig ha myndighet til 

å ilegge administrative overtredelsesgebyrer som er 

tilstrekkelig høye til å utligne de fordelene som kan 

forventes, og som virker avskrekkende selv for større 

institusjoner og deres ledere. 

37) For å sikre en ensartet anvendelse av administrative 

sanksjoner eller andre administrative tiltak i alle 

medlemsstater bør medlemsstatene ved fastsettelse av 

typen av administrative sanksjoner eller andre admini-

strative tiltak og størrelsen på administrative overtredel-

sesgebyrer sikre at vedkommende myndigheter tar 

hensyn til alle relevante omstendigheter. 

38) For å sikre at administrative sanksjoner virker 

avskrekkende, bør de normalt offentliggjøres, unntatt i 

visse klart definerte tilfeller. 

39) For å vurdere om ledelsen og medlemmene av ledelses-

organet har godt omdømme, kreves det et effektivt 

system for utveksling av opplysninger der EBA, med 

forbehold for krav om taushetsplikt og vern av 

personopplysninger, bør ha rett til å ha en sentral 

database med opplysninger om administrative 

sanksjoner, herunder eventuelle klager i denne 

forbindelse, som bare vedkommende myndigheter har 

tilgang til. Under alle omstendigheter bør opplysninger 

om straffbare forhold utveksles i samsvar med 

rammebeslutning 2009/315/JIS(1) og beslutning 

2009/316/JIS(2), som innarbeidet i nasjonal rett, og med 

andre relevante internrettslige bestemmelser. 

40) For å kunne avdekke mulige overtredelser av nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktivet i nasjonal 

rett, og av forordning (EU) nr. 575/2013, bør ved-

kommende myndigheter ha den nødvendige granskings-

myndigheten og innføre effektive ordninger for å 

oppmuntre til rapportering av mulige og faktiske 

overtredelser. Disse ordningene bør ikke berøre retten til 

forsvar for enhver som er anklaget for en overtredelse. 

41) Dette direktivet bør fastsette administrative sanksjoner 

og andre administrative tiltak for å sikre størst mulig 

handlingsrom etter en overtredelse og for å bidra til å 

forebygge nye overtredelser, uansett om tiltakene utgjør 

administrative sanksjoner eller andre administrative 

tiltak i henhold til nasjonal rett. Medlemsstatene bør 

kunne fastsette ytterligere sanksjoner og høyere 

administrative overtredelsesgebyrer enn dem som er 

fastsatt i dette direktivet. 

42) Dette direktivet bør ikke påvirke bestemmelser om 

strafferettslige sanksjoner i medlemsstatenes lovgiv-

ning. 

43) Medlemsstatene bør sikre at kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak har en ansvarlig kapital som, sett i 

forhold til den risikoen de er eller kan bli eksponert for, 

er tilstrekkelig med hensyn til mengde, kvalitet og 

fordeling. Medlemsstatene bør derfor sikre at kreditt -

institusjoner og verdipapirforetak har strategier og 

framgangsmåter for å vurdere og opprettholde en 

tilstrekkelig ansvarlig kapital.  

  

(1) Rådets rammebeslutning 2009/315/JIS av 26. februar 2009 om 

organisering av medlemsstatenes utveksling av opplysninger fra 

strafferegisteret og om opplysningenes innhold (EUT L 93 av 

7.4.2009, s. 23). 

(2) Rådsbeslutning 2009/316/JIS av 6. april 2009 om innføring av et 

europeisk system for opplysninger om st rafferegistre (ECRIS) i 

henhold til artikkel 11 i rammebeslutning 2009/315/JIS (EUT L 93 

av 7.4.2009, s. 33). 
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44) Vedkommende myndigheter bør få i oppgave å sikre at 

institusjonene er godt organisert og har tilstrekkelig 

ansvarlig kapital, idet det tas hensyn til den risikoen 

som institusjonene er eller kan bli eksponert for. 

45) For å sikre at institusjoner som driver virksomhet i flere 

medlemsstater, ikke pålegges uforholdsmessig store 

byrder som et resultat av at de enkelte medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter fortsatt har ansvar for 

tillatelser og tilsyn, er det viktig at samarbeidet mellom 

vedkommende myndigheter blir vesentlig bedre. EBA 

bør fremme og styrke dette samarbeidet. 

46) For å sikre en overordnet markedsdisiplin i hele 

Unionen bør vedkommende myndigheter offentliggjøre 

opplysninger om den virksomheten som utøves av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Slike opplys-

ninger bør være tilstrekkelige til at det kan foretas en 

sammenligning av de metodene som benyttes av de 

forskjellige vedkommende myndighetene i medlems-

statene, og de bør utfylle kravene i forordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til institusjoners offentliggjø-

ring av tekniske opplysninger. 

47) Tilsyn med institusjoner på konsolidert grunnlag tar 

sikte på å verne innskyternes og investorenes interesser 

og sikre finanssystemets stabilitet. For å være effektivt 

bør tilsyn på konsolidert grunnlag derfor kunne 

anvendes på alle bankgrupper, herunder bankgrupper 

der morforetaket ikke er en kredittinstitusjon eller et 

verdipapirforetak. Medlemsstatene bør stille de 

nødvendige juridiske virkemidlene til rådighet for 

vedkommende myndigheter, slik at de kan føre et slikt 

tilsyn. 

48) Når det gjelder grupper med blandet virksomhet, der 

morforetaket kontrollerer minst ett datterforetak, bør 

vedkommende myndigheter kunne vurdere den 

finansielle stillingen for hver kredittinstitusjon eller 

hvert verdipapirforetak innenfor en slik gruppe. 

Vedkommende myndigheter bør minst ha mulighet til å 

innhente fra samtlige foretak i gruppen de opplys-

ningene som er nødvendige for å føre tilsyn. Det bør 

opprettes et samarbeid mellom myndigheter med ansvar 

for tilsyn i ulike finanssektorer når det gjelder grupper 

av foretak som driver flere typer finansvirksomhet. 

49) Medlemsstatene bør kunne avslå eller tilbakekalle en 

kredittinstitusjons tillatelse dersom visse strukturer i en 

foretaksgruppe vurderes som uegnede til å utøve 

bankvirksomhet fordi det ikke er mulig å føre effektivt 

tilsyn med dem. Vedkommende myndigheter bør derfor 

ha den myndigheten som er nødvendig for å sikre en 

sunn og forsvarlig ledelse av kredittinstitusjoner. For å 

sikre en bærekraftig og mangfoldig bankkultur i 

Unionen som først og fremst tjener unionsborgernes 

interesser, bør det oppmuntres til bankvirksomhet i 

mindre målestokk, som for eksempel kredittforeninger 

og samvirkebanker. 

50) I vedkommende myndigheters mandat bør det på en 

hensiktsmessig måte tas hensyn til unionsdimensjonen. 

Vedkommende myndigheter bør derfor behørig vurdere 

den virkningen deres beslutninger vil få, ikke bare på 

finanssystemets stabilitet i deres jurisdiksjon, men også 

i alle øvrige berørte medlemsstater. Med forbehold for 

nasjonal rett bør dette prinsippet kunne fremme den 

finansielle stabiliteten i hele Unionen og bør ikke binde 

vedkommende myndigheter rettslig til å oppnå et 

bestemt resultat. 

51) Finanskrisen avdekket forbindelser mellom bank-

sektoren og såkalte skyggebanker. En viss skyggebank-

virksomhet er nyttig i den forstand at den holder 

risikoene atskilt fra banksektoren og på den måten 

unngår mulige negative virkninger for skattebetalerne 

og systemet. Ikke desto mindre er en bedre forståelse av 

skyggebankvirksomheten og dens forbindelser til 

foretak i finanssektoren og strengere bestemmelser for å 

sikre gjennomsiktighet, minske systemrisikoen og 

avskaffe enhver uhensiktsmessig praksis, nødvendig for 

finanssystemets stabilitet. Institusjonene kan bidra til 

dette gjennom ytterligere rapportering, men det er også 

nødvendig med nye særlige bestemmelser. 

52) Økt gjennomsiktighet når det gjelder institusjonenes 

virksomhet, særlig med hensyn til overskudd, betalte 

skatter og mottatte tilskudd, er avgjørende for å 

gjenvinne unionsborgernes tillit til finanssektoren. 

Obligatorisk rapportering på dette området kan derfor 

ses som en viktig del av institusjonenes foretaksansvar 

overfor berørte parter og samfunnet. 

53) Svakheter i foretaksstyringen i et visst antall insti-

tusjoner har bidratt til en overdreven og uforsvarlig 

risikotaking i banksektoren som har ført til flere 

kriserammede enkeltinstitusjoner og systemproblemer i 

medlemsstatene og på verdensplan. De svært generelle 

bestemmelsene om styring av institusjonene og det 

faktum at en stor del av rammene for foretaksstyring 

ikke er bindende, men hovedsakelig bygger på frivillige 

atferdsregler, har ikke i tilstrekkelig grad fremmet en 

effektiv gjennomføring av sunne metoder for foretaks-

styring i institusjonene. I visse tilfeller har manglende 

effektiv kontroll internt i institusjonene medført at det 

ikke har vært noe effektivt tilsyn med ledelsens 

beslutningstaking, noe som har fremmet kortsiktige og 

altfor risikable ledelsesstrategier. Vedkommende 

myndigheters uklare rolle i tilsynet med foretaks-

styringen i institusjonene har ikke gitt mulighet til 

tilstrekkelig kontroll med hvor effektive de interne 

styringsprosessene er.  
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54) For å demme opp for den mulige negative innvirkningen 

uheldig utformede foretaksstyringsordninger kan få på 

forsvarlig risikostyring, bør medlemsstatene innføre 

prinsipper og standarder for å sikre effektiv kontroll fra 

ledelsesorganets side, fremme en sunn risikokultur på 

alle nivåer i kredittinstitusjonene og verdipapir-

foretakene og gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter å føre tilsyn med at de interne styrings-

ordningene er tilstrekkelige. Disse prinsippene og 

standardene bør få anvendelse samtidig som det tas 

hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av institu-

sjonenes virksomhet. Medlemsstatene bør kunne 

pålegge prinsipper og standarder for foretaksstyring ut 

over dem som er fastsatt i dette direktivet. 

55) Det brukes forskjellige styringsstrukturer i medlems-

statene. I de fleste tilfellene brukes en ledelseskultur på 

ett nivå eller på to nivåer. Definisjonene i dette 

direktivet er ment å omfatte alle eksisterende strukturer 

uten å anbefale noen av dem. Deres praktiske formål er 

fastsettelse av regler for å oppnå et bestemt resultat 

uansett hvilken nasjonal selskapslovgivning som får 

anvendelse på en institusjon i hver medlemsstat. 

Definisjonene bør derfor ikke påvirke den alminnelige 

kompetansefordelingen i samsvar med nasjonal 

selskapsrett. 

56) Et ledelsesorgan bør forstås som et organ som har en 

ledelsesfunksjon og en tilsynsfunksjon. Et ledelses-

organs fullmakter og struktur varierer fra medlemsstat 

til medlemsstat. I medlemsstater der ledelsesorganer har 

en ettnivåstruktur, utfører ett styre både ledelses- og 

tilsynsoppgaver. I medlemsstater med tonivåsystem 

utøves tilsynsfunksjonen av et atskilt tilsynsorgan som 

ikke har noen ledelsesfunksjoner, og ledelsesfunksjonen 

utøves av et særskilt styre som er ansvarlig for den 

daglige ledelsen av foretaket. I samsvar med dette 

tildeles de ulike enhetene innenfor ledelsesorganet 

forskjellige oppgaver. 

57) Rollen til medlemmer uten ledelsesansvar i en 

institusjons ledelsesorgan bør omfatte konstruktiv 

kritikk av institusjonens strategi for å bidra til dens 

utvikling, kontroll med ledelsens innsats for å nå de 

avtalte målene, kontroll av at den finansielle informa-

sjonen er korrekt og at den finansielle styringen og 

risikostyringssystemene er solide og forsvarlige, 

kontroll av utformingen og gjennomføringen av insti-

tusjonens godtgjøringspolitikk og objektive synspunkter 

på ressurser, utnevnelser og atferdsnormer. 

58) For å kunne overvåke ledelsens tiltak og beslutninger på 

en effektiv måte bør en institusjons ledelsesorgan sette 

av tilstrekkelig tid til å kunne ivareta sine funksjoner og 

til å forstå institusjonens virksomhet, dens viktigste 

risikoeksponeringer og virkningene av dens virksomhet 

og risikostrategi. Et medlem av ledelsesorganet som har 

for mange funksjoner i ledelsesorganer samtidig, vil 

ikke kunne bruke tilstrekkelig tid på tilsynsfunksjonen. 

Det er derfor nødvendig å begrense antall funksjoner et 

medlem av en institusjons ledelsesorgan kan ha 

samtidig i forskjellige enheter. Funksjoner i ledelses-

organer i organisasjoner som ikke hovedsakelig har et 

kommersielt formål, som ideelle eller veldedige 

organisasjoner, bør imidlertid ikke tas i betraktning ved 

anvendelse av en slik begrensning. 

59) Når en institusjons aksjeeiere eller deltakere utnevner 

medlemmene i ledelsesorganet, bør de vurdere om 

kandidatene har de kunnskapene, kvalifikasjonene og 

ferdighetene som er nødvendige for å sikre en korrekt 

og forsvarlig ledelse av institusjonen. Disse prinsippene 

bør, når det gjelder medlemmene i ledelsesorganet, 

følges og komme til uttrykk gjennom gjennomsiktige og 

åpne framgangsmåter for utnevning. 

60) Ledelsesorganers manglende overvåking av ledelses-

beslutninger skyldes delvis fenomenet «gruppetenkning». 

Dette fenomenet oppstår blant annet som følge av 

manglende mangfold i sammensetningen av ledelses-

organer. For å fremme selvstendige meninger og 

kritiske innvendinger bør sammensetningen av institu-

sjonenes ledelsesorganer være tilstrekkelig mangfoldig 

når det gjelder alder, kjønn, geografisk opprinnelse og 

utdannings- og yrkesbakgrunn til at ulike synspunkter 

og erfaringer kommer til uttrykk. En jevn kjønns-

fordeling er særlig viktig for å sikre en passende 

gjenspeiling av befolkningen. Særlig bør institusjoner 

som ligger under terskelverdien for representasjon av 

det underrepresenterte kjønnet, prioritere å treffe egnede 

tiltak. Gjennom sin representasjon i ledelsesorganer kan 

arbeidstakerne også bidra med et viktig perspektiv og 

genuin kunnskap om institusjonenes interne virksomhet, 

og arbeidstakerrepresentasjon kan derfor anses som en 

positiv måte å fremme mangfold på. Ledelsesorganer 

med større mangfold bør være bedre i stand til å 

overvåke ledelsen og dermed bidra til bedre 

risikokontroll og motstandsdyktighet i institusjonene. 

Derfor bør mangfold være et av kriteriene ved sammen-

setning av ledelsesorganene. Institusjonene bør også ta 

hensyn til mangfold i sin ansettelsespolitikk i 

alminnelighet. En slik politikk bør for eksempel 

innebære at institusjonene oppmuntres til å velge 

kandidater fra innstillingslister som omfatter begge 

kjønn. 

61) For å bedre overholdelsen av gjeldende lovgivning og 

styrke foretaksstyringen bør medlemsstatene innføre 

effektive og pålitelige ordninger for å oppmuntre til 

rapportering til vedkommende myndigheter av mulige 

eller faktiske overtredelser av nasjonale bestemmelser 

som innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, og av 

forordning (EU) nr. 575/2013. Arbeidstakere som 

rapporterer om overtredelser innenfor sin egen 

institusjon, bør ha fullt vern.  
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62) En godtgjøringspolitikk som oppmuntrer til overdreven 

risikoatferd, kan undergrave en forsvarlig og effektiv 

risikostyring i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

Medlemmene i G-20 forpliktet seg til å gjennomføre 

Rådet for finansiell stabilitets (FSB) prinsipper for 

forsvarlig godtgjøringspraksis og tilhørende gjennom-

føringsstandarder, som gjelder den mulige negative 

innvirkningen uheldig utformede godtgjøringsstrukturer 

kan få på forsvarlig risikostyring og kontroll med 

fysiske personers risikoatferd. Målet med dette 

direktivet er å gjennomføre internasjonale prinsipper og 

standarder på unionsplan ved å innføre en uttrykkelig 

forpliktelse for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

til å innføre og opprettholde en godtgjøringspolitikk og -

praksis som er forenlig med effektiv risikostyring, for 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en 

vesentlig innvirkning på kredittinstitusjonenes og 

verdipapirforetakenes risikoprofil. 

63) For å sikre at institusjonene har en forsvarlig godt-

gjøringspolitikk, bør det angis klare prinsipper for 

styring og godtgjøringsstruktur. Godtgjøringspolitikken 

bør særlig være tilpasset kredittinstitusjonens eller 

verdipapirforetakets risikovillighet, verdier og lang-

siktige interesser. Derfor bør vurderingen av den 

resultatavhengige bestanddelen av godtgjøringen bygge 

på resultatene på lang sikt og ta hensyn til aktuelle og 

framtidige risikoer forbundet med disse resultatene. 

64) Når en politikk med variabel godtgjøring overveies, bør 

det skjelnes mellom fast godtgjøring, som omfatter 

utbetalinger, forholdsmessige og regelmessige pensjons-

bidrag eller ytelser (dersom slike ytelser ikke er knyttet 

til eventuelle resultatkriterier), og variabel godtgjøring, 

som omfatter tilleggsutbetalinger, eller ytelser som 

avhenger av resultater, eller, i unntakstilfeller, andre 

avtaleregulerte elementer, men ikke slike som inngår i 

vanlige ansettelsesvilkår (som helsetjenester, barnepass 

eller forholdsmessige og regelmessige pensjonsbidrag). 

Både økonomiske og andre ytelser bør omfattes. 

65) For å unngå overdreven risikoatferd bør det under alle 

omstendigheter fastsettes en maksimumssats for 

forholdet mellom den faste og den variable bestanddelen 

av den samlede godtgjøringen. Det er i den forbindelse 

hensiktsmessig at institusjoners aksjeeiere, eiere eller 

deltakere får en viss rolle. Medlemsstatene bør kunne 

fastsette strengere krav når det gjelder forholdet mellom 

de faste og de variable bestanddelene av den samlede 

godtgjøringen. For å oppmuntre til bruk av egenkapital- 

eller gjeldsinstrumenter som utbetales i henhold til 

langsiktige utsettelsesordninger som en variabel 

bestanddel av godtgjøringen, bør medlemsstatene 

innenfor visse grenser kunne tillate at institusjoner 

anvender en nominell diskonteringssats når de beregner 

disse instrumentenes verdi, med henblikk på å anvende 

maksimumssatsen. Medlemsstatene bør imidlertid ikke 

ha plikt til å sørge for en slik mulighet og bør kunne 

beslutte at muligheten gjelder for en lavere maksimal 

prosentsats av den samlede variable godtgjøringen enn 

den som er fastsatt i dette direktivet. For å sikre bruk av 

en harmonisert og ensartet metode som garanterer like 

vilkår i hele det indre marked, bør EBA gi egnet 

veiledning om den gjeldende nominelle diskonterings-

satsen som skal brukes. 

66) For å sikre at utformingen av godtgjøringspolitikken er 

en del av institusjonens risikostyring, bør ledelses-

organet vedta og regelmessig gjennomgå godtgjørings-

politikken. Bestemmelsene i dette direktivet om godt-

gjøring bør avspeile de ulike typene institusjoner på en 

forholdsmessig måte, idet det tas hensyn til deres 

størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, 

omfang og kompleksitet. Særlig ville det ikke være 

rimelig å kreve at visse typer verdipapirforetak over-

holder alle disse prinsippene. 

67) For å verne og fremme finansiell stabilitet i Unionen og 

unngå enhver omgåelse av kravene fastsatt i dette 

direktivet, bør vedkommende myndigheter sikre at 

prinsippene og reglene for godtgjøring følges av 

institusjonene på konsolidert grunnlag, dvs. på gruppe-, 

morforetaks- eller datterforetaksnivå, herunder filialer 

og datterforetak som er etablert i tredjestater. 

68) Ettersom godtgjøringspolitikk og insitamentordninger 

som er uheldig utformet, kan føre til en uakseptabel 

økning av de risikoene som kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak eksponeres for, bør det raskt treffes 

utbedringstiltak og ved behov egnede korrigerende 

tiltak. Det er derfor hensiktsmessig å sikre at ved-

kommende myndigheter har den nødvendige 

myndigheten til å pålegge de relevante institusjonene å 

gjennomføre kvalitative eller kvantitative tiltak for å 

håndtere problemer med godtgjøringspolitikken som er 

påvist i forbindelse med tilsynskontrollen. 

69) Bestemmelsene om godtgjøring skal ikke berøre den 

fulle utøvelsen av de grunnleggende rettighetene som er 

garantert ved artikkel 153 nr. 5 i TEUV, de allmenne 

prinsippene i nasjonal avtale- og arbeidsrett, unions-

retten og nasjonal rett om aksjeeieres rettigheter og 

deltakelse og det generelle ansvaret til den berørte 

institusjonens ledelsesorganer samt, dersom det er 

relevant, den retten partene i arbeidslivet har til å inngå 

og håndheve tariffavtaler i samsvar med nasjonal rett og 

praksis.  
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70) Kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko og 

markedsrisiko bør bare i den grad det er nødvendig, 

baseres på eksterne kredittvurderinger. Dersom kreditt -

risikoen er vesentlig, bør institusjonene derfor i 

alminnelighet forsøke å bruke interne kredittvur-

deringsmetoder eller interne modeller. Standardiserte 

metoder som bygger på eksterne kredittvurderinger, kan 

imidlertid brukes dersom kredittrisikoen ikke er så 

vesentlig, noe som generelt er tilfellet for mindre 

avanserte institusjoner, for ubetydelige eksponerings-

kategorier eller i tilfeller der det vil medføre for stor 

belastning å bruke interne metoder. 

71) Direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF er en av de 

viktigste grunnene til den overdrevne avhengigheten av 

eksterne kredittvurderinger. I dette direktivet bør det tas 

hensyn til konklusjonene fra G-20-møtet og FSB-

prinsippene om å redusere avhengigheten av eksterne 

kredittvurderinger. Institusjoner bør derfor oppmuntres 

til å bruke interne framfor eksterne kredittvurderinger 

selv ved beregning av krav til ansvarlig kapital. 

72) Den overdrevne avhengigheten av eksterne kredittvur-

deringer bør reduseres, og alle automatiske virkninger 

av dem bør gradvis fjernes. Institusjoner bør derfor ha 

plikt til å innføre forsvarlige kriterier og beslutnings-

prosesser for kredittgiving. Institusjoner bør kunne 

bruke eksterne kredittvurderinger som en av flere 

faktorer i denne prosessen, men de bør ikke utelukkende 

eller automatisk støtte seg til dem. 

73) Anerkjennelsen av et kredittvurderingsbyrå som en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) bør ikke 

øke avskjermingen av et marked som allerede domi-

neres av tre foretak. EBA, medlemsstatenes 

sentralbanker og ESB bør, uten å gjøre prosessen 

enklere eller mindre krevende, sørge for at flere kredit-

tvurderingsbyråer anerkjennes som eksterne kredit-

tvurderingsinstitusjoner for å åpne markedet for andre 

foretak. 

74) På bakgrunn av de mange forskjellige strategiene som 

vedtas av institusjoner som bruker metoden med interne 

modeller, er det viktig at vedkommende myndigheter og 

EBA har god oversikt over de forskjellige risikovektede 

eiendelene og kravene til ansvarlig kapital som oppstår 

for tilsvarende eksponeringer i forbindelse med slike 

metoder. For dette formålet bør institusjoner pålegges å 

framlegge for vedkommende myndigheter resultatene av 

interne modeller som brukes på EBA-utviklede 

referanseporteføljer, som omfatter et stort antall ekspo-

neringer. På grunnlag av de opplysningene som mottas, 

bør vedkommende myndigheter treffe egnede tiltak for å 

sikre at likheter eller forskjeller i resultater for samme 

eksponering er velbegrunnet sett i forhold til de 

risikoene som oppstår. Mer generelt bør vedkommende 

myndigheter og EBA sikre at valget mellom metoden 

med interne modeller og en standardisert metode ikke 

fører til en undervurdering av kravene til ansvarlig 

kapital. Selv om kravene til ansvarlig kapital for 

operasjonell risiko er vanskeligere å fastsette for hver 

enkelt eksponering, og det derfor er hensiktsmessig å 

utelukke denne risikokategorien fra referansemålings-

prosessen, bør vedkommende myndigheter følge med på 

utviklingen innenfor metodene med interne modeller for 

operasjonell risiko for å overvåke forskjellene i praksis 

og bedre tilsynsmetodene. 

75) Det bør oppmuntres til utvikling av utlånsvirksomhet 

basert på forretningsforbindelser, der de opplysningene 

som samles gjennom løpende forretningsforbindelser 

med kunder, brukes til å oppnå bedre kvalitet på 

aktsomhets- og risikovurderingen enn det som kan 

oppnås ved utelukkende å basere seg på standard-

opplysninger og kredittvurderinger. 

76) Når det gjelder likviditetstilsyn, bør ansvaret ligge hos 

hjemstatene så snart detaljerte kriterier for kravet til 

likviditetsreserve får anvendelse. Det er derfor nød-

vendig å fullføre samordningen av tilsynet på dette 

området for å kunne innføre hjemstatstilsyn innen den 

tid. For å sikre effektivt tilsyn bør hjemstatens og 

vertsstatens vedkommende myndigheter utvide 

samarbeidet på likviditetsområdet. 

77) Dersom de likvide midlene i en institusjon innenfor en 

gruppe i en krisesituasjon dekker likviditetsbehovet hos 

et annet medlem av gruppen, bør vedkommende 

myndigheter kunne unnta en institusjon fra kravene til 

likviditetsreserve og isteden anvende disse kravene på 

konsolidert grunnlag. 

78) Tiltak som treffes på grunnlag av dette direktivet, bør 

ikke påvirke tiltak truffet i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av  

4. april 2001 om sanering og avvikling av kredittinstitu-

sjoner(1). Tilsynstiltak bør ikke føre til diskriminering 

av kreditorer fra forskjellige medlemsstater. 

79) I lys av finanskrisen og de konjunkturforsterkende 

mekanismene som bidro til at den oppsto, og som 

forsterket dens virkninger, utarbeidet FSB, Basel-

komiteen for banktilsyn og G-20 anbefalinger for å 

dempe de konjunkturforsterkende virkningene av 

finansreguleringen. I desember 2010 utstedte Basel-

komiteen nye internasjonale reguleringsstandarder for 

bankkapitalkrav (Basel III-reglene), herunder regler som 

innebærer krav til opprettholdelse av kapitalbevarings-

buffere og motsykliske kapitalbuffere.  

  

(1) EFT L 125 av 5.5.2001, s. 15. 
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80) Det er derfor hensiktsmessig å stille krav om at 

kredittinstitusjoner og relevante verdipapirforetak i 

tillegg til andre krav til ansvarlig kapital har en 

kapitalbevaringsbuffer og en motsyklisk buffer for å 

sikre at de i perioder med økonomisk vekst bygger opp 

et tilstrekkelig kapitalgrunnlag til å dekke tap i 

kriseperioder. Den motsykliske kapitalbufferen bør 

bygges opp når den samlede veksten i kreditter og andre 

kategorier av eiendeler med en betydelig innvirkning på 

disse kredittinstitusjonenes og verdipapirforetakenes 

risikoprofil, anses for å bidra til oppbygging av system-

risiko, og senere utnyttes i kriseperioder. 

81) For å sikre at motsykliske kapitalbuffere virkelig 

avspeiler den risikoen som banksektoren utsettes for ved 

en altfor høy utlånsvekst, bør kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak beregne sine institusjonsspesifikke 

buffere som et vektet gjennomsnitt av de motsykliske 

buffersatsene som gjelder i de statene der de har sine 

kreditteksponeringer. Hver medlemsstat bør derfor 

utpeke en myndighet med ansvar for kvartalsvis å 

fastsette den motsykliske buffersatsen for eksponeringer 

i nevnte medlemsstat. Denne buffersatsen bør ta hensyn 

til utlånsvekstnivåene og endringer i kredittgivingen 

som andel av BNP i nevnte medlemsstat samt alle andre 

variabler som påvirker risikoene for finanssystemets 

stabilitet. 

82) For å fremme samsvar internasjonalt ved fastsettelse av 

motsykliske buffersatser har Basel-komiteen utviklet en 

metode på grunnlag av forholdet mellom kredittgiving 

og BNP. Metoden bør tjene som et felles utgangspunkt 

for berørte nasjonale myndigheters beslutninger om 

buffersatser, men bør ikke gi opphav til automatisk 

fastsettelse av buffere eller være bindende for den 

utpekte myndigheten. Buffersatsen bør på en menings-

full måte gjenspeile kredittsyklusen og risikoene som 

følge av altfor høy utlånsvekst i medlemsstaten, og bør 

ta behørig hensyn til den nasjonale økonomiens 

særtrekk. 

83) Det er viktig at variabel godtgjøring begrenses slik at 

det kan sikres at kredittinstitusjoner og verdipapir-

foretak bygger opp igjen sine kapitalnivåer når de driver 

virksomhet innenfor bufferområdet. Kredittinstitusjoner 

og verdipapirforetak omfattes allerede av prinsippet om 

at bonuser og skjønnsmessige utbetalinger av variabel 

godtgjøring til de kategoriene av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 

institusjonens risikoprofil, må være bærekraftige med 

hensyn til institusjonens finansielle stilling. For å sikre 

at en institusjon raskt gjenoppretter sine nivåer for 

ansvarlig kapital, bør tildelingen av variabel godtgjøring 

og skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser tilpasses 

institusjonens overskuddssituasjon i perioder der det 

kombinerte bufferkravet ikke oppfylles, idet det tas 

hensyn til institusjonens soliditet på lang sikt. 

84) Institusjoner bør behandle og kontrollere all konsentra-

sjonsrisiko ved hjelp av skriftlige retningslinjer og 

framgangsmåter. På grunn av arten av eksponeringer 

mot offentlig sektor er det mer effektivt å kontrollere 

konsentrasjonsrisikoene enn å foreta en risikovekting av 

disse eksponeringene, med tanke på deres størrelse og 

vanskelighetene med å kalibrere kravene til ansvarlig 

kapital. Kommisjonen bør på et passende tidspunkt 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

om eventuelle ønskede endringer av den tilsynsmessige 

behandlingen av konsentrasjonsrisiko. 

85) Medlemsstatene bør kunne kreve at visse institusjoner i 

tillegg til en kapitalbevaringsbuffer og en motsyklisk 

kapitalbuffer har en systemrisikobuffer for å forebygge 

og minske langsiktige ikke-sykliske systemrisikoer eller 

makrotilsynsrisikoer som ikke er omfattet av forordning 

(EU) nr. 575/2013, dersom det er risiko for forstyrrelse 

av finanssystemet som kan få alvorlige negative 

konsekvenser for finanssystemet og realøkonomien i en 

bestemt medlemsstat. Systemrisikobuffersatsen bør få 

anvendelse på alle institusjoner, eller på en eller flere 

deler av disse institusjonene, dersom institusjonene 

oppviser lignende risikoprofiler i sin forretnings-

virksomhet. 

86) For å sikre ensartet tilsyn på makronivå i hele Unionen 

bør Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) utvikle 

prinsipper som er tilpasset Unionens økonomi, og være 

ansvarlig for å overvåke anvendelsen av dem. Dette 

direktivet bør ikke hindre ESRB i å treffe tiltak som det 

anser som nødvendige i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av  

24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet 

i Den europeiske union og om opprettelse av et 

europeisk råd for systemrisiko(1). 

87) Medlemsstatene bør kunne anerkjenne den system-

risikobuffersatsen som er fastsatt av en annen medlems-

stat, og anvende denne buffersatsen på nasjonalt 

godkjente institusjoner for eksponeringer i den med-

lemsstaten som har fastsatt buffersatsen. Den medlems-

staten som fastsetter buffersatsen, bør kunne anmode 

ESRB om å utstede en anbefaling som nevnt i artikkel 

16 i forordning (EU) nr. 1092/2010 som rettes til en 

eller flere medlemsstater som kan anerkjenne system-

risikobuffersatsen, der de anbefaler dem å gjøre dette. 

En slik anbefaling er underlagt vilkårene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 og artikkel 17 i nevnte forordning (følg 

anbefalingen eller forklar hvorfor det ikke gjøres). 

88) Medlemsstatenes beslutninger om motsykliske buffer-

satser bør samordnes så langt som mulig. I den forbin-

delse kan ESRB på anmodning fra vedkommende 

myndigheters eller de utpekte myndighetenes anmod-

ning lette diskusjonene mellom disse myndighetene om 

fastsettelse av de foreslåtte buffersatsene, herunder 

relevante variabler.  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1. 
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89) Når en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak ikke 

fullt ut oppfyller det kombinerte bufferkravet, bør 

institusjonen eller foretaket pålegges tiltak som skal 

sikre at deres nivå for ansvarlig kapital gjenopprettes 

innen rimelig tid. For å bevare kapital bør det innføres 

egnede begrensninger på skjønnsmessig utdeling av 

overskudd, herunder utbetaling av utbytte og variabel 

godtgjøring. For å sikre at slike institusjoner eller 

foretak har en troverdig strategi for å gjenopprette 

nivåene for ansvarlig kapital, bør de pålegges å 

utarbeide og bli enige med vedkommende myndigheter 

om en kapitalbevaringsplan der det fastsettes hvordan 

begrensningene på utdeling skal anvendes, samt andre 

tiltak som institusjonen eller foretaket har til hensikt å 

treffe for å sikre at bufferkravene oppfylles fullt ut. 

90) Myndighetene forventes å innføre høyere krav til 

ansvarlig kapital for globalt systemviktige institusjoner 

(G-SII) for å kompensere for den høye risikoen som 

denne typen institusjoner utgjør for finanssystemet, og 

den virkningen det kan få for skattebetalerne dersom de 

bryter sammen. Dersom en myndighet innfører en 

systemrisikobuffer, og bufferen for globalt system-

viktige institusjoner får anvendelse, bør den høyeste av 

de to gjelde. Dersom systemrisikobufferen får 

anvendelse bare på nasjonale eksponeringer, bør den 

komme i tillegg til bufferen for globalt systemviktige 

institusjoner eller bufferen for andre systemviktige 

institusjoner (O-SII) som får anvendelse i samsvar med 

dette direktivet. 

91) Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre 

konsekvent harmonisering og tilstrekkelig vern av 

innskytere, investorer og forbrukere i hele Unionen. 

EBA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og 

det ville derfor være effektivt og hensiktsmessig å gi 

den i oppgave å utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder og tekniske gjennomføringsstandarder som 

ikke innebærer politiske valg, og som framlegges for 

Kommisjonen. EBA bør sørge for at det finnes effektive 

forvaltnings- og rapporteringsprosesser ved utarbeidin-

gen av tekniske standarder. 

92) Kommisjonen bør gjennom delegerte rettsakter i 

henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 vedta 

tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av EBA om 

tillatelser og erverv av betydelige eierandeler i kredit-

tinstitusjoner, utveksling av opplysninger mellom ved-

kommende myndigheter, utøvelse av etablerings-

adgangen og adgangen til å yte tjenester, tilsyns-

samarbeid, kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks 

godtgjøringspolitikk og tilsyn med blandede finansielle 

holdingselskaper. Kommisjonen og EBA bør sikre at 

disse standardene kan anvendes av alle berørte 

institusjoner på en måte som står i forhold til disse 

institusjonenes og deres virksomhets art, omfang og 

kompleksitet. 

93) Av hensyn til særtrekkene ved og antallet av tekniske 

reguleringsstandarder som skal vedtas i henhold til dette 

direktivet, bør tidsrommet der Europaparlamentet eller 

Rådet kan gjøre innsigelse mot en teknisk regulerings-

standard, når Kommisjonen vedtar en teknisk regule-

ringsstandard som er den samme som det utkastet til 

teknisk reguleringsstandard som EBA har framlagt, 

forlenges med ytterligere én måned dersom det er 

hensiktsmessig. Dessuten bør Kommisjonen ta sikte på 

å vedta de tekniske reguleringsstandardene i god tid, slik 

at Europaparlamentet og Rådet kan foreta en full 

kontroll, idet det tas hensyn til mengden og 

kompleksiteten av de tekniske reguleringsstandardene 

og de nærmere bestemmelsene i Europaparlamentets og 

Rådets forretningsordener, deres arbeidsprogram og 

sammensetning. 

94) Kommisjonen bør ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 gis 

myndighet til å vedta tekniske gjennomførings-

standarder utarbeidet av EBA om tillatelser og erverv av 

betydelige eierandeler i kredittinstitusjoner, utveksling 

av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, 

tilsynssamarbeid, særlige tilsynskrav og til-

synsmyndighetenes offentliggjøring av opplysninger. 

95) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktivet bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1). 

96) For å spesifisere kravene fastsatt i dette direktivet bør 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres myndighet til å klargjøre definisjonene og 

terminologien som brukes i dette direktivet, utvide listen 

over virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennel-

se, og forbedre utvekslingen av opplysninger om kredit-

tinstitusjonenes filialer. Det er særlig viktig at Kommi-

sjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommi-

sjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte 

rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes 

Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på 

en egnet måte . 

97) Henvisninger til direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF bør 

forstås som henvisninger til dette direktivet og 

forordning (EU) nr. 575/2013.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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98) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av  

16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kreditt-

institusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i 

et finansielt konglomerat(1), europaparlaments- og råds-

direktiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om be-

talingstjenester i det indre marked(2), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om 

samordning av lover og forskrifter om innretninger for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 

(UCITS)(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å 

starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og om 

tilsyn med slik virksomhet(4) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere 

av alternative investeringsfond(5) viser til bestemmelser 

i direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF som gjelder krav 

til ansvarlig kapital, og som nå fastsettes i dette 

direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013. Henvis-

ningene til direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF bør 

derfor forstås som henvisninger til bestemmelsene om 

krav til ansvarlig kapital i dette direktivet og i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

99) For å gjøre det mulig å utarbeide tekniske standarder 

slik at institusjoner som er del av et finansielt kon-

glomerat, bruker passende beregningsmetoder ved 

beregning av den kapitalen som kreves på konsolidert 

grunnlag, bør direktiv 2002/87/EF endres. 

100) For at det indre bankmarked skal kunne virke på en mer 

effektiv måte, og for å sikre Unionens borgere tilstrek-

kelig gjennomsiktighet er det nødvendig at ved-

kommende myndigheter på en måte som muliggjør en 

meningsfull sammenligning, offentliggjør opplysninger 

om hvordan dette direktivet blir gjennomført. 

101) Når det gjelder likviditetstilsynet, bør det fastsettes en 

overgangsperiode, slik at medlemsstatene kan forberede 

seg på at de nye reglene, som omfatter detaljerte 

kriterier for kravet til likviditetsreserve, får anvendelse. 

102) For å sikre en stabil, smidig og gradvis overgang for 

institusjonene til nye krav til likviditet og stabil 

finansiering på unionsplan bør vedkommende 

myndigheter fullt ut utnytte sin tilsynsmyndighet i 

henhold til dette direktivet og i henhold til gjeldende 

  

(1) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

(2) EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1. 

(3) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(4) EUT L 267 av 10.10.2009, s. 7. 

(5) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 

nasjonal rett. Særlig bør vedkommende myndigheter 

vurdere om det er behov for å anvende administrative 

sanksjoner eller andre administrative tiltak, herunder 

tilsynsavgifter, på et nivå som i store trekk bør tilsvare 

forskjellen mellom en institusjons faktiske likviditets-

stilling og kravene til likviditet og stabil finansiering. 

Når vedkommende myndigheter foretar denne vurderin-

gen, bør de ta behørig hensyn til markedsvilkårene. 

Slike administrative sanksjoner eller andre admini-

strative tiltak bør få anvendelse inntil detaljerte 

rettsakter om krav til likviditet og stabil finansiering er 

gjennomført på unionsplan. 

103) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(6) og 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 45/2001 av  

18. desember 2000 om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike 

opplysninger(7) bør få anvendelse fullt ut på behand-

lingen av personopplysninger innenfor rammen av dette 

direktivet. 

104) Ettersom målene for dette direktivet, som er å innføre 

regler for adgangen til å utøve virksomhet som 

institusjon og tilsynet med institusjoner, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger bedre 

kan nås på fellesskapsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 

i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktivet ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

105) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 

om forklarende dokumenter har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av et eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et 

direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktivet anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget. 

106) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 

28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt en 

uttalelse(8).  

  

(6) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(7) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(8) EUT C 175 av 19.6.2012, s. 1. 
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107) Direktiv 2002/87/EF bør derfor endres, og direktiv 

2006/48/EF og 2006/49/EF bør oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

AVDELING I 

FO RMÅL, VIRKEO MRÅDE O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktivet fastsetter regler for 

a)  adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og 

verdipapirforetak (heretter samlet kalt «institusjoner»), 

b)  vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet og  

-verktøyer til å føre tilsyn med institusjoner, 

c)  vedkommende myndigheters tilsyn med institusjoner på en 

måte som er forenlig med reglene fastsatt i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

d)  offentliggjøringskrav for vedkommende myndigheter på 

området regulering av og tilsyn med institusjoner. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktivet får anvendelse på institusjoner. 

2.  Artikkel 30 får anvendelse på lokale foretak. 

3.  Artikkel 31 får anvendelse på foretak nevnt i artikkel 4  

nr. 1 punkt 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Artikkel 34 og avdeling VII kapittel 3 får anvendelse  

på finansielle holdingselskaper, blandede finansielle 

holdingselskaper og blandede holdingselskaper som har sitt 

hovedkontor i Unionen. 

5.  Dette direktivet får ikke anvendelse på 

1)  adgang til å utøve virksomhet som verdipapirforetak i det 

omfang dette er omfattet av direktiv 2004/39/EF, 

2)  sentralbanker, 

3)  postgirokontorer, 

4)  i Belgia, «Institut de Réescompte et de Garantie/ 

Herdiscontering- en Waarborginstituut», 

5)  I Danmark, «Eksport Kredit Fonden», «Eksport Kredit 

Fonden A/S», «Danmarks Skibskredit A/S» og «Kom-

muneKredit», 

6)  i Tyskland, «Kreditanstalt für Wiederaufbau», foretak som 

er anerkjent i henhold til «Wohnungsgemeinnützig-

keitsgesetz» som organer for statlig boligpolitikk, og som 

ikke hovedsakelig driver bankvirksomhet, samt foretak 

som er anerkjent i henhold til nevnte lov som selskaper for 

sosial boligbygging, 

7)  i Estland, «hoiu-laenuühistud», som samvirkeforetak som 

er anerkjent i henhold til «hoiu-laenuühistu seadus», 

8)  i Irland, «credit unions» og «friendly societies», 

9)  i Hellas, «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio 

Parakatathikon kai Danion), 

10)  i Spania, «Instituto de Crédito Oficial», 

11)  i Frankrike, «Caisse des dépôts et consignations», 

12)  i Italia, «Cassa depositi e prestiti», 

13)  i Latvia, «krājaizdevu sabiedrības», foretak som er 

anerkjent i henhold til «krājaizdevu sabiedrību likums» 

som samvirkeforetak som yter finansielle tjenester bare til 

sine medlemmer, 

14)  i Litauen, «kredito unijos», bortsett fra «Centrinė kredito 

unija», 

15)  i Ungarn, «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság» og «Magyar Export-Import 

Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság», 

16)  i Nederland, «Nederlandse Investeringsbank voor 

Ontwikkelingslanden NV», «NV Noordelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij», «NV Industriebank 

Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering» og 

«Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV», 

17)  i Østerrike, foretak som er anerkjent som allmennyttige 

boligselskaper og «Österreichische Kontrollbank AG»,  
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18)  i Polen, «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredy-

towe» og «Bank Gospodarstwa Krajowego», 

19)  i Portugal, «Caixas Económicas» som fantes 1. januar 1986, 

med unntak av dem som er opprettet som aksjeselskaper 

samt «Caixa Económica Montepio Geral», 

20)  i Slovenia, «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, 

d.d. Ljubljana», 

21)  i Finland, «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för 

industriellt samarbete AB» og «Finnvera Oyj/Finnvera 

Abp», 

22)  i Sverige, «Svenska Skeppshypotekskassan», 

23)  i Det forente kongerike, «National Savings Bank», 

«Commonwealth Development Finance Company Ltd», 

«Agricultural Mortgage Corporation Ltd», «Scottish 

Agricultural Securities Corporation Ltd», «Crown Agents 

for overseas governments and administrations», kreditt-

foreninger («credit unions») og kommunale banker 

(«municipal banks»). 

6.  De enhetene som er nevnt i nr. 5 punkt 1 og punkt 3-23 i 

denne artikkelen, skal behandles som finansinstitusjoner ved 

anvendelse av artikkel 34 og avdeling VII kapittel 3. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I dette direktivet menes med 

1) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

2) «verdipapirforetak» et verdipapirforetak som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

3) «institusjon» en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

4) «lokalt foretak» et lokalt foretak som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

5) «forsikringsforetak» et forsikringsforetak som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

6) «gjenforsikringsforetak» et gjenforsikringsforetak som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 6 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

7) «ledelsesorgan» det eller de organene i en institusjon som 

er utpekt i samsvar med nasjonal rett og har fullmakt til å 

fastsette institusjonens strategi, mål og overordnede 

ledelsesprinsipper, og som fører tilsyn med og overvåker 

ledelsens beslutningstaking og omfatter de personene som 

i praksis leder institusjonens virksomhet, 

8) «ledelsesorgan i sin tilsynsfunksjon» ledelsesorganet når 

det ivaretar sin oppgave med kontroll og overvåking av 

ledelsens beslutningstaking, 

9) «øverste ledelse» de fysiske personene som utøver 

ledelsesfunksjoner i en institusjon og er ansvarlige for 

institusjonens daglige ledelse og overfor ledelsesorganet, 

10) «systemrisiko» en risiko for forstyrrelse av finanssystemet 

som kan få alvorlige negative konsekvenser for finans-

systemet og realøkonomien, 

11) «modellrisiko» en institusjons potensielle tap som følge av 

beslutninger som hovedsakelig kan baseres på resultatene 

av interne modeller, på grunn av feil i utviklingen, 

gjennomføringen eller bruken av slike modeller, 

12) «initiativtakende institusjon» en initiativtakende insti-

tusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 13 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

13) «organiserende institusjon» en organiserende institusjon 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

14) «morforetak» et morforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 15 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

15) «datterforetak» et datterforetak som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 16 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

16) «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

17) «foretak som yter tilknyttede tjenester» et foretak som yter 

tilknyttede tjenester, som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 

18 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

18) «kapitalforvaltningsselskap» et kapitalforvaltningsselskap 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 19 i forordning (EU) 

nr. 575/2013,  
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19) «finansielt holdingselskap» et finansielt holdingselskap 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

20) «blandet finansielt holdingselskap» et blandet finansielt 

holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

21) «blandet holdingselskap» et blandet holdingselskap som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

22) «finansinstitusjon» en finansinstitusjon som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

23) «foretak i finanssektoren» et foretak i finanssektoren som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 27 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

24) «morinstitusjon i en medlemsstat» en morinstitusjon i en 

medlemsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 28 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

25) «morinstitusjon i EU» en morinstitusjon i EU som definert 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 29 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

26) «finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» et 

finansielt morholdingselskap i en medlemsstat som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 30 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

27) «finansielt morholdingselskap i EU» et finansielt 

morholdingselskap i EU som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 31 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

28) «blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» 

et blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 32 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

29) «blandet finansielt morholdingselskap i EU» et blandet 

finansielt morholdingselskap i EU som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 33 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

30) «systemviktig institusjon» en morinstitusjon i EU, et 

finansielt morholdingselskap i EU, et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU eller en institusjon hvis konkurs 

eller svikt kan medføre systemrisiko, 

31) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 34 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

32) «deltakerinteresse» deltakerinteresse som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 35 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

33) «kvalifiserende eierandel» kvalifiserende eierandel som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 36 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

34) «kontroll» kontroll som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 37 

i forordning (EU) nr. 575/2013, 

35) «nære forbindelser» nære forbindelser som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 38 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

36) «vedkommende myndighet» vedkommende myndighet 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

37) «konsoliderende tilsynsmyndighet» konsoliderende 

tilsynsmyndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 41 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

38) «tillatelse» en tillatelse som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 42 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

39) «hjemstat» hjemstat som definert i artikkel 4 nr. 1  

punkt 43 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

40) «vertsstat» vertsstat som definert i artikkel 4 nr. 1  

punkt 44 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

41) «ESSB-sentralbanker» ESSB-sentralbanker som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 45 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

42) «sentralbanker» sentralbanker som definert i artikkel 4  

nr. 1 punkt 46 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

43) «konsolidert stilling» konsolidert stilling som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 47 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

44) «konsolidert grunnlag» konsolidert grunnlag som definert 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 48 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

45) «delkonsolidert grunnlag» delkonsolidert grunnlag som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 49 i forordning (EU)  

nr. 575/2013,  
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46) «finansielt instrument» finansielt instrument som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 50 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

47) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

48) «operasjonell risiko» operasjonell risiko som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 52 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

49) «kredittrisikoreduksjon» kredittrisikoreduksjon som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 57 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

50) «verdipapirisering» verdipapirisering som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

51) «verdipapiriseringsposisjon» verdipapiriseringsposisjon 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 62 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

52) «spesialforetak for verdipapirisering» spesialforetak for 

verdipapirisering som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 66 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

53) «skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser» skjønnsmessig 

fastsatte pensjonsytelser som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 73 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

54) «handelsportefølje» handelsportefølje som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 86 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

55) «regulert marked» regulert marked som definert i artikkel 

4 nr. 1 punkt 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

56) «gjeldsgrad» gjeldsgrad som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 93 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

57) «risiko for overdreven gjeldsoppbygging» risiko for 

overdreven gjeldsoppbygging som definert i artikkel 4  

nr. 1 punkt 94 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

58) «ekstern kredittvurderingsinstitusjon» en ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 98 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

59) «interne metoder» den interne kredittvurderingsmetoden 

omhandlet i artikkel 143 nr. 1, metoden med interne 

modeller omhandlet i artikkel 221, metoden med egne 

estimater omhandlet i artikkel 225, metodene med 

avansert måling omhandlet i artikkel 312 nr. 2, metoden 

med interne modeller omhandlet i artikkel 283 og 363 og 

metoden med intern vurdering omhandlet i artikkel 259  

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Når det i dette direktivet vises til ledelsesorganet, og der 

ledelsesorganets ledelses- og tilsynsfunksjoner i henhold til 

nasjonal rett tildeles forskjellige organer eller forskjellige 

medlemmer innenfor ett organ, skal medlemsstatene identifisere 

de ansvarlige organene eller de ansvarlige medlemmene av 

ledelsesorganet i samsvar med sin nasjonale rett, med mindre 

annet er fastsatt i dette direktivet. 

AVDELING II 

VEDKO MMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 4 

Utpeking av vedkommende myndigheter samt deres 

myndighet 

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter 

som skal ivareta de funksjonene og oppgavene som er fastsatt i 

dette direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013. De skal 

underrette Kommisjonen og EBA om dette, med angivelse av 

en eventuell fordeling av funksjonene og oppgavene. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

overvåker institusjonenes og, dersom det er relevant, de 

finansielle holdingselskapenes og de blandede finansielle 

holdingselskapenes virksomhet, for å vurdere om de oppfyller 

kravene i dette direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at det er truffet egnede tiltak, 

slik at vedkommende myndigheter kan få tilgang til de 

opplysningene som er nødvendige for å kunne vurdere om 

institusjonene og, dersom det er relevant, de finansielle 

holdingselskapene og de blandede finansielle holdingselskapene 

oppfyller kravene i nr. 2, og granske eventuelle overtredelser av 

disse kravene. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

har den sakkunnskapen, de ressursene og den driftskapasiteten, 

myndigheten og uavhengigheten som er nødvendig for å ivareta 

de funksjonene knyttet til tilsyn, gransking og sanksjoner som 

er fastsatt i dette direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at institusjonene gir ved-

kommende myndigheter i hjemstaten alle opplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om de overholder de reglene som er 

vedtatt i samsvar med dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013. Medlemsstatene skal også sikre at institusjonenes 

internkontrollordninger og forvaltnings- og regnskapspraksis 

gjør det mulig til enhver tid å kontrollere at reglene overholdes.  
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6.  Medlemsstatene skal sikre at institusjonene registrerer alle 

sine transaksjoner og dokumenterer sine systemer og 

framgangsmåter som omfattes av dette direktivet og forordning 

(EU) nr. 575/2013, på en slik måte at vedkommende 

myndigheter til enhver tid kan kontrollere at dette direktivet og 

forordning (EU) nr. 575/2013 overholdes. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsfunksjonene i henhold 

til dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 og enhver 

annen av vedkommende myndigheters funksjoner holdes atskilt 

fra og er uavhengige av de funksjonene som gjelder 

krisehåndteringen. De skal underrette Kommisjonen og EBA 

om dette og eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt. 

8.  Dersom andre myndigheter enn vedkommende 

myndigheter har myndighet til å foreta krisehåndtering, skal 

medlemsstatene sikre at disse andre myndighetene samarbeider 

nært med og rådspør vedkommende myndigheter om 

utarbeidingen av krisehåndteringsplanene. 

Artikkel 5 

Samordning innenfor medlemsstatene  

Dersom det i en medlemsstat er flere enn én vedkommende 

myndighet som fører tilsyn med kredittinstitusjoner, verdipapir-

foretak og finansinstitusjoner, skal medlemsstatene treffe 

nødvendige tiltak for å sørge for samordning mellom disse 

myndighetene. 

Artikkel 6 

Samarbeid innenfor Det europeiske finanstilsynssystem 

Når vedkommende myndigheter utfører sine oppgaver, skal de 

ta hensyn til tilnærming mellom tilsynsverktøyer og 

tilsynspraksis når de anvender lover og forskrifter vedtatt i 

henhold til dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013. 

Medlemsstatene skal derfor sikre at 

a)  vedkommende myndigheter som parter i Det europeiske 

finanstilsynssystem samarbeider i tillit og full gjensidig 

respekt, særlig når de sikrer at hensiktsmessige og pålitelige 

opplysninger utveksles mellom dem selv og andre parter i 

finanstilsynssystemet, i samsvar med prinsippet om lojalt 

samarbeid fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske union, 

b)  vedkommende myndigheter deltar i EBAs virksomhet og, 

dersom det er relevant, i tilsynskollegiene, 

c)  vedkommende myndigheter gjør sitt ytterste for å overholde 

de retningslinjene og anbefalingene som EBA har utstedt i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 

og for å reagere på de varslene og anbefalingene som ESRB 

har utstedt i henhold til artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1092/2010, 

d)  vedkommende myndigheter samarbeider nært med ESRB, 

e)  de nasjonale mandatene som er gitt vedkommende 

myndigheter, ikke hindrer dem i å utføre sine oppgaver som 

medlemmer av EBA, eller eventuelt av ESRB, eller i 

henhold til dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Artikkel 7 

Tilsynets unionsdimensjon 

På grunnlag av tilgjengelige opplysninger på det aktuelle 

tidspunktet skal vedkommende myndigheter i hver 

medlemsstat, når de utfører sine alminnelige oppgaver, ta 

behørig hensyn til den mulige innvirkningene deres 

beslutninger kan få på finanssystemets stabilitet i de øvrige 

berørte medlemsstatene, særlig i krisesituasjoner. 

AVDELING III 

KRAV I FO RBINDELSE MED ADGANG TIL Å UTØVE 

VIRKSO MHET SO M KREDITTINSTITUSJO N 

KAPITTEL 1 

Generelle krav i forbindelse med adgang til å utøve 

virksomhet som kredittinstitusjon 

Artikkel 8 

Tillatelse 

1.  Medlemsstatene skal pålegge kredittinstitusjonene å 

innhente tillatelse før de begynner sin virksomhet. Uten at det 

berører artikkel 10–14, skal medlemsstatene fastsette kravene 

til en slik tillatelse og underrette EBA. 

2.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a)  hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende 

myndigheter i kredittinstitusjoners søknad om tillatelse, 

herunder virksomhetsplanen i henhold til artikkel 10, 

b)  hvilke krav som får anvendelse på aksjeeiere og deltakere 

med kvalifiserende eierandeler i henhold til artikkel 14, og 

c)  forhold som kan hindre vedkommende myndighet i 

effektivt å utøve sine tilsynsfunksjoner, som omhandlet i 

artikkel 14. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd bokstav a), b), og c) i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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3.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter for framleggingen av opplysninger i henhold til  

nr. 2 første ledd bokstav a). 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 2 og 3 for Kommisjonen innen  

31. desember 2015. 

Artikkel 9 

Forbud mot at andre personer eller foretak enn 

kredittinstitusjoner driver virksomhet som består i å motta 

innskudd eller andre midler fra allmennheten som skal 

tilbakebetales 

1.  Medlemsstatene skal forby personer eller foretak som ikke 

er kredittinstitusjoner, å drive virksomhet som består i å motta 

innskudd eller andre midler fra allmennheten som skal 

tilbakebetales. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse når en medlemsstat, en 

medlemsstats regionale eller lokale myndigheter eller offentlige 

internasjonale organer som en eller flere medlemsstater er 

medlem av, mottar innskudd eller andre midler som skal 

tilbakebetales, og heller ikke i tilfeller som uttrykkelig omfattes 

av nasjonal rett eller unionsretten, forutsatt at denne 

virksomheten er underlagt regelverk og kontroll som er ment å 

verne innskytere og investorer. 

Artikkel 10 

Virksomhetsplan og organisasjonsstruktur 

Medlemsstatene skal kreve at søknader om tillatelse er vedlagt 

en virksomhetsplan der det angis hvilken type virksomhet som 

er planlagt, og kredittinstitusjonens organisasjonsstruktur. 

Artikkel 11 

Økonomiske behov 

Medlemsstatene skal ikke kreve at søknaden om tillatelse 

behandles ut fra markedets økonomiske behov. 

Artikkel 12 

Startkapital 

1.  Med forbehold for andre alminnelige vilkår fastsatt i 

nasjonal rett skal vedkommende myndigheter avslå å gi 

tillatelse til å starte virksomhet som kredittinstitusjon når 

kredittinstitusjonen ikke har en separat ansvarlig kapital, eller i 

tilfeller der startkapitalen er mindre enn 5 millioner euro. 

2.  Startkapitalen skal omfatte bare en eller flere av postene i 

artikkel 26 nr. 1 bokstav a)-e) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at kredittinstitusjoner som 

ikke oppfyller kravet om å ha en separat ansvarlig kapital, og 

som eksisterte 15. desember 1979, kan fortsette sin virksomhet. 

Medlemsstatene kan frita disse kredittinstitusjonene for å 

oppfylle kravet omhandlet i artikkel 13 nr. 1 første ledd. 

4.  Medlemsstatene kan gi tillatelse til særlige kategorier av 

kredittinstitusjoner som har en startkapital som er mindre enn 

det som er fastsatt i nr. 1, på følgende vilkår: 

a)  Startkapitalen er ikke mindre enn 1 million euro. 

b)  De berørte medlemsstatene underretter Kommisjonen og 

EBA om grunnene til at de utnytter denne muligheten. 

Artikkel 13 

Faktisk ledelse av virksomheten og hovedkontorets 

beliggenhet 

1.  Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse til å starte 

virksomhet som kredittinstitusjon bare dersom minst to 

personer i praksis leder virksomheten i den kredittinstitusjonen 

som inngir søknad. 

De skal avslå å gi tillatelse dersom medlemmene av ledelses-

organet ikke oppfyller kravene omhandlet i artikkel 91 nr. 1. 

2.  Hver medlemsstat skal kreve at 

a)  en kredittinstitusjon som er en juridisk person, og som i 

henhold til sin nasjonale rett har et forretningskontor, har 

sitt hovedkontor i samme medlemsstat som forretnings-

kontoret, 

b)  en annen kredittinstitusjon enn den som er nevnt i bokstav 

a), har sitt hovedkontor i den medlemsstaten som har gitt 

den tillatelse, og der den faktisk utøver sin virksomhet. 

Artikkel 14 

Aksjeeiere og deltakere  

1.  Vedkommende myndigheter skal avslå å gi tillatelse til å 

starte virksomhet som kredittinstitusjon dersom kreditt -

institusjonen ikke har opplyst dem om identiteten til sine 

aksjeeiere eller deltakere, fysiske eller juridiske personer, som 

direkte eller indirekte har kvalifiserende eierandeler, og om 

størrelsen på disse eierandelene, eller, dersom det ikke finnes 

noen kvalifiserende eierandeler, om identiteten til de 20 største 

aksjeeierne eller deltakerne.  
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Ved avgjørelsen av om kriteriene for en kvalifiserende 

eierandel er oppfylt, skal det tas hensyn til stemmerettene 

omhandlet i artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering 

av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 

verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked(1) 

samt vilkårene for sammenlegging av dem fastsatt i artikkel 12 

nr. 4 og 5 i nevnte direktiv. 

Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer 

som institusjoner innehar som følge av at de sørger for 

fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter eller plassering 

av finansielle instrumenter på grunnlag av en fast forpliktelse i 

henhold til avsnitt A nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, 

forutsatt at disse rettighetene på den ene side ikke utøves eller 

på annen måte benyttes til å gripe inn i utstederens ledelse, og 

på den annen side avhendes innen ett år etter ervervet. 

2.  Vedkommende myndigheter skal avslå å gi tillatelse til å 

starte virksomhet som kredittinstitusjon dersom de, idet de tar 

hensyn til behovet for å sikre en sunn og forsvarlig ledelse av 

en kredittinstitusjon, ikke er overbevist om at aksjeeierne eller 

deltakerne er egnet, særlig dersom kriteriene i artikkel 23 nr. 1 

ikke er oppfylt. Artikkel 23 nr. 2 og 3 og artikkel 24 får 

anvendelse. 

3.  Dersom det foreligger nære forbindelser mellom 

kredittinstitusjonen og andre fysiske eller juridiske personer, 

skal vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom disse 

forbindelsene ikke hindrer myndighetene i effektivt å utøve sine 

tilsynsfunksjoner. 

Vedkommende myndigheter skal avslå å gi tillatelse til å starte 

virksomhet som kredittinstitusjon dersom en tredjestats lover 

og forskrifter som gjelder for en eller flere fysiske eller 

juridiske personer som kredittinstitusjonen har nære 

forbindelser til, eller vanskeligheter i forbindelse med 

håndheving av nevnte lover og forskrifter, hindrer 

myndighetene i effektivt å utøve sine tilsynsfunksjoner. 

Vedkommende myndigheter skal kreve at kredittinstitusjoner 

gir dem de opplysningene de trenger for å overvåke at vilkårene 

i dette nummeret til enhver tid oppfylles. 

Artikkel 15 

Avslag på tillatelse 

Dersom en vedkommende myndighet avslår å gi tillatelse til å 

starte virksomhet som kredittinstitusjon, skal den underrette 

søkeren om beslutningen og begrunnelsen for den innen seks 

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

måneder etter at søknaden ble mottatt, eller, dersom søknaden 

er ufullstendig, innen seks måneder etter mottak av de 

opplysningene som er nødvendige for å treffe en beslutning. 

Det skal i alle tilfeller treffes en beslutning om hvorvidt 

tillatelse skal gis eller ikke innen tolv måneder etter at søknaden 

er mottatt. 

Artikkel 16 

Forutgående samråd med vedkommende myndigheter i 

andre medlemsstater 

1.  Før vedkommende myndighet gir tillatelse til en kreditt -

institusjon, skal den rådspørre vedkommende myndigheter i en 

annen medlemsstat der kredittinstitusjonen 

a)  er et datterforetak av en kredittinstitusjon med tillatelse i 

den andre medlemsstaten, eller 

b)  er et datterforetak av morforetaket til en kredittinstitusjon 

med tillatelse i den andre medlemsstaten, eller 

c)  er kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personene 

som kontrollerer en kredittinstitusjon med tillatelse i den 

andre medlemsstaten. 

2.  Før vedkommende myndighet gir tillatelse til en kreditt -

institusjon, skal den rådspørre vedkommende myndighet med 

ansvar for tilsyn med forsikringsforetak eller verdipapirforetak i 

den berørte medlemsstaten der kredittinstitusjonen 

a)  er et datterforetak av et forsikringsforetak eller et verdipa-

pirforetak med tillatelse i Unionen, 

b)  er et datterforetak av morforetaket til et forsikringsforetak 

eller et verdipapirforetak med tillatelse i Unionen, 

c)  er kontrollert av samme fysiske eller juridiske personer som 

kontrollerer et forsikringsforetak eller et verdipapirforetak 

med tillatelse i Unionen. 

3.  De berørte vedkommende myndighetene nevnt i nr. 1 og 2 

skal særlig rådføre seg med hverandre når de vurderer 

aksjeeiernes egnethet samt omdømmet og erfaringen til 

medlemmer av ledelsesorganet som deltar i ledelsen av en 

annen enhet i samme gruppe. De skal utveksle alle 

opplysninger om aksjeeiernes egnethet samt omdømmet og 

erfaringen til medlemmer av ledelsesorganet som er relevante 

for å gi tillatelse og for en løpende vurdering av om vilkårene 

for å utøve virksomhet er oppfylt.  
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Artikkel 17 

Filialer av kredittinstitusjoner med tillatelse i en annen 

medlemsstat 

Vertsstatene skal ikke kreve tillatelse eller innskutt kapital for 

filialer av kredittinstitusjoner med tillatelse i andre medlems-

stater. Ved etablering av og tilsyn med slike filialer får artikkel 

35, artikkel 36 nr. 1, 2 og 3, artikkel 37, artikkel 40-46, artikkel 

49 og artikkel 74 og 75 anvendelse. 

Artikkel 18 

Tilbakekalling av tillatelse  

Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle tillatelsen som er 

gitt til en kredittinstitusjon, bare dersom kredittinstitusjonen 

a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir 

uttrykkelig avkall på den eller ikke har drevet virksomhet 

på minst seks måneder, med mindre den berørte 

medlemsstaten har fastsatt at tillatelsen i slike tilfeller 

bortfaller, 

b)  har fått tillatelsen på grunnlag av uriktige opplysninger eller 

andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller de vilkårene som gjaldt for tillatelsen, 

d)  ikke lenger oppfyller tilsynskravene i tredje, fjerde eller 

sjette del i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikkel 104 

nr. 1 bokstav a) eller artikkel 105 i dette direktivet, eller 

ikke lenger kan forventes å oppfylle sine forpliktelser 

overfor kreditorene, og særlig ikke lenger kan gi sikkerhet 

for de midlene den er blitt betrodd av sine innskytere, 

e)  omfattes av et av de andre tilfellene der tillatelsen kan 

tilbakekalles i henhold til nasjonal rett, 

f)  begår en av overtredelsene nevnt i artikkel 67 nr. 1. 

Artikkel 19 

Kredittinstitusjonenes navn 

Ved utøvelsen av sin virksomhet kan kredittinstitusjoner på 

hele Unionens territorium bruke samme navn som de bruker i 

den medlemsstaten der hovedkontoret ligger, uten hensyn til 

bestemmelser om bruken av ordene «bank», «sparebank» eller 

andre tilsvarende bankbetegnelser som måtte gjelde i 

vertsstaten. Dersom det skulle være fare for forveksling, kan 

vertsstaten kreve at en forklarende merknad føyes til navnet 

som en klargjøring. 

Artikkel 20 

Underretning om tillatelse og tilbakekalling av tillatelse  

1.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om alle 

tillatelser som gis i henhold til artikkel 8. 

2.  EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre og regelmessig 

ajourføre en liste over alle kredittinstitusjoner som har fått 

tillatelse. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal gi berørte 

vedkommende myndigheter og EBA alle opplysninger om 

gruppen av kredittinstitusjoner i samsvar med artikkel 14 nr. 3, 

artikkel 74 nr. 1 og artikkel 109 nr. 2, særlig med hensyn til 

gruppens juridiske struktur og organisasjonsstruktur samt 

styring. 

4.  Listen nevnt i nr. 2 i denne artikkelen skal inneholde 

navnene på kredittinstitusjoner som ikke har den kapitalen som 

er angitt i artikkel 12 nr. 1, og skal betegne de aktuelle 

kredittinstitusjonene som sådanne. 

5.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om 

enhver tilbakekalling av tillatelse samt om begrunnelsen for 

tilbakekallingen. 

Artikkel 21 

Unntak for kredittinstitusjoner som er fast tilknyttet et 

sentralorgan 

1.  Vedkommende myndigheter kan unnta en kreditt-

institusjon omhandlet i artikkel 10 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 fra kravene i artikkel 10 og 12 og artikkel 13 nr. 1 

i dette direktivet på de vilkårene som er fastsatt i nevnte 

artikkel. 

Medlemsstatene kan beholde og anvende gjeldende nasjonal 

rett om anvendelse av et slikt unntak, forutsatt at det ikke er i 

strid med dette direktivet eller forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Dersom vedkommende myndigheter gir et unntak som 

omhandlet i nr. 1, får artikkel 17, 33, 34 og 35, artikkel 36  

nr. 1-3, artikkel 39-46 samt avdeling VII kapittel 2 avsnitt II og 

avdeling VII kapittel 4 anvendelse på sentralorganet og dets 

tilknyttede institusjoner som helhet.  
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KAPITTEL 2 

Kvalifiserende eierandel i en kredittinstitusjon 

Artikkel 22 

Underretning om og vurdering av planlagte erverv 

1.  Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller juridisk 

person, eller slike personer som opptrer samlet (heretter kalt 

«den aktuelle erververen»), som har besluttet direkte eller 

indirekte å erverve en kvalifiserende eierandel i en kreditt -

institusjon, eller ytterligere å øke, direkte eller indirekte, en slik 

kvalifiserende eierandel i en kredittinstitusjon, med den følge at 

andelen av stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller 

overstige 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at kreditt-

institusjonen vil bli vedkommendes datterforetak (heretter kalt  

«det planlagte ervervet»), skriftlig og før ervervet skal 

underrette vedkommende myndigheter for den kreditt-

institusjonen som de søker å erverve eller øke en kvalifiserende 

eierandel i, om størrelsen på den aktuelle eierandelen og andre 

relevante opplysninger i henhold til artikkel 23 nr. 4. 

Medlemsstatene trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i 

tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i 

direktiv 2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående skriftlig 

bekrefte mottak av underretningen omhandlet i nr. 1 eller av de 

ytterligere opplysningene omhandlet i nr. 3 overfor den aktuelle 

erververen, og under alle omstendigheter senest to virkedager 

etter mottak. 

Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager fra 

datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av underretnin-

gen og alle dokumenter som medlemsstaten krever skal 

vedlegges underretningen på grunnlag av listen i artikkel 23  

nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre 

vurderingen omhandlet i artikkel 23 nr. 1 (heretter kalt 

«vurderingen»). 

Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de 

underrette den aktuelle erververen om når vurderingsperioden 

utløper. 

3.  Vedkommende myndigheter kan i løpet av vurde-

ringsperioden ved behov, men senest den 50. virkedagen i 

vurderingsperioden, anmode om ytterligere opplysninger som 

måtte være nødvendige for å fullføre vurderingen. En slik 

anmodning skal framsettes skriftlig og angi hvilke tilleggs-

opplysninger som er nødvendige. 

Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom datoen for 

vedkommende myndigheters anmodning om opplysninger og 

datoen da svar mottas fra den aktuelle erververen. Avbruddet 

skal ikke overstige 20 virkedager. Vedkommende myndigheter 

kan etter eget skjønn be om utfyllende eller klargjørende 

opplysninger, men dette kan ikke føre til at vurderingsperioden 

avbrytes. 

4.  Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet 

omhandlet i nr. 3 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom den 

aktuelle erververen er etablert eller omfattet av lovgivning i en 

tredjestat, eller er en fysisk eller juridisk person som ikke er 

underlagt tilsyn i henhold til dette direktivet eller direktiv 

2009/65/EF, 2009/138/EF eller 2004/39/EF. 

5.  Dersom vedkommende myndigheter ved avslutningen av 

vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte ervervet, skal 

de innen to virkedager, og ikke senere enn ved utløpet av 

vurderingsperioden, skriftlig underrette den aktuelle erververen 

og oppgi grunnene for beslutningen. Med forbehold for 

nasjonal rett kan en egnet erklæring med grunnene til 

beslutningen offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle 

erververen. Dette skal ikke hindre en medlemsstat i å tillate at 

vedkommende myndighet offentliggjør slike opplysninger uten 

at den aktuelle erververen har anmodet om dette. 

6.  Dersom vedkommende myndigheter ikke skriftlig 

motsetter seg det planlagte ervervet i løpet av vurderings-

perioden, skal det anses som godkjent. 

7.  Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist for 

avslutning av det planlagte ervervet og forlenge den ved behov. 

8.  Medlemsstatene skal ikke pålegge strengere krav enn dem 

som er fastsatt i dette direktivet, når det gjelder underretning til 

vedkommende myndigheter eller deres godkjenning av et 

direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital. 

9.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette felles framgangsmåter, skjemaer og 

maler for samrådet mellom de berørte vedkommende 

myndighetene i henhold til artikkel 24. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. desember 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 23 

Vurderingskriterier 

1.  Ved vurderingen av underretningen omhandlet i artikkel 

22 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel 22 nr. 3 skal 

vedkommende myndigheter, for å sikre en sunn og forsvarlig 

ledelse av kredittinstitusjonen som det planlagte ervervet  

gjelder, og idet det tas hensyn til den aktuelle erververens 

sannsynlige innflytelse på kredittinstitusjonen, vurdere 

egnetheten til den aktuelle erververen og det planlagte ervervets 

økonomiske soliditet på grunnlag av følgende kriterier: 

a)  Den aktuelle erververens omdømme. 

b)  Omdømmet, kunnskapene, ferdighetene og erfaringen, som 

fastsatt i artikkel 91 nr. 1, til de medlemmene av ledelses-

organet og medlemmene av den øverste ledelsen som vil 

lede kredittinstitusjonens virksomhet som følge av det 

planlagte ervervet. 

c)  Den aktuelle erververens økonomiske soliditet, særlig i 

tilknytning til den typen virksomhet som utøves og 

planlegges i kredittinstitusjonen som det planlagte ervervet 

gjelder. 

d)  Om kredittinstitusjonen vil kunne oppfylle og fortsette å 

oppfylle tilsynskravene på grunnlag av dette direktivet og 

forordning (EU) nr. 575/2013, og, dersom det er relevant, 

annen unionsrett, særlig direktiv 2002/87/EF og 

2009/110/EF, herunder om gruppen som kredittinstitu-

sjonen kommer til å bli en del av, har en struktur som 

muliggjør effektivt tilsyn, effektiv utveksling av opplys-

ninger mellom vedkommende myndigheter og fastsettelse 

av ansvarsfordelingen mellom vedkommende myndigheter. 

e)  Om det i forbindelse med det planlagte ervervet er rimelige 

grunner til å mistenke at hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av  

26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle 

system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme(1), eller forsøk på dette, pågår eller har funnet 

sted, eller at det planlagte ervervet vil kunne øke risikoen 

for dette. 

2.  Vedkommende myndigheter kan motsette seg det 

planlagte ervervet bare dersom det er rimelige grunner til dette 

på grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom de opplysningene 

som gis av den aktuelle erververen, er ufullstendige. 

3.  Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår med 

hensyn til størrelsen på den eierandelen som skal erverves, eller 

  

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15. 

tillate at deres vedkommende myndigheter undersøker det 

planlagte ervervet ut fra markedets økonomiske behov. 

4.  Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de 

opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen, og 

som skal gis til vedkommende myndigheter på tidspunktet for 

underretningen nevnt i artikkel 22 nr. 1. De nødvendige 

opplysningene skal stå i forhold til og være tilpasset den 

aktuelle erververens og det planlagte ervervets art. Medlems-

statene skal ikke kreve opplysninger som ikke er relevante for 

en tilsynsvurdering. 

5.  Dersom vedkommende myndighet har mottatt under-

retning om to eller flere planlagte erverv eller økninger av 

kvalifiserende eierandeler i samme kredittinstitusjon, skal den 

uten hensyn til artikkel 22 nr. 2, 3 og 4 behandle de aktuelle 

erververne på en ikke-diskriminerende måte. 

Artikkel 24 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter 

1.  De berørte vedkommende myndighetene skal arbeide i 

fullt samråd med hverandre når de foretar vurderingen dersom 

den aktuelle erververen er 

a)  en kredittinstitusjon, et forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak, et verdipapirforetak eller et forvaltningsselskap i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF 

(heretter kalt «forvaltningsselskap for UCITS-fond») som 

har tillatelse i en annen medlemsstat eller i en annen sektor 

enn den ervervet gjelder, 

b)  morforetaket til en kredittinstitusjon, et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak, et verdipapirforetak eller et forvalt-

ningsselskap for UCITS-fond som har tillatelse i en annen 

medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet 

gjelder, eller 

c)  en fysisk eller juridisk person som kontrollerer en kreditt -

institusjon, et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, et 

verdipapirforetak eller et forvaltningsselskap for UCITS-

fond som har tillatelse i en annen medlemsstat eller i en 

annen sektor enn den ervervet gjelder. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi hverandre 

alle opplysninger som er vesentlige eller relevante for vur-

deringen. I denne forbindelse skal vedkommende myndigheter 

på anmodning oversende alle relevante opplysninger til 

hverandre og på eget initiativ oversende alle vesentlige 

opplysninger. En beslutning truffet av den vedkommende 

myndigheten som har gitt tillatelse til kredittinstitusjonen som 

ervervet gjelder, skal angi alle synspunkter og forbehold som 

vedkommende myndighet som har ansvar for den aktuelle 

erververen, har gitt uttrykk for.  
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Artikkel 25 

Underretning ved avhending 

Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller juridisk person 

som har besluttet direkte eller indirekte å avhende en 

kvalifiserende eierandel i en kredittinstitusjon, først skriftlig 

skal underrette vedkommende myndigheter om størrelsen på en 

slik eierandel. En slik fysisk eller juridisk person skal også 

underrette vedkommende myndigheter dersom vedkommende 

har truffet en beslutning om å redusere sin kvalifiserende 

eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital vil falle 

under 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at kredittinstitusjonen 

vil opphøre å være vedkommendes datterforetak. Medlems-

statene trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i tilfeller der 

de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 

2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel. 

Artikkel 26 

Opplysningsplikt og sanksjoner 

1.  Kredittinstitusjonene skal underrette vedkommende 

myndigheter om alle erverv eller avhendinger av eierandeler i 

deres institusjonens kapital som fører til at andelen overstiger 

eller faller under en av tersklene nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 

artikkel 25, så snart de får kjennskap til dette. 

Kredittinstitusjoner som er opptatt til handel på et regulert 

marked, skal minst én gang i året underrette vedkommende 

myndigheter om navnene til aksjeeiere og deltakere som har 

kvalifiserende eierandeler, samt disse andelenes størrelse, slik 

det blant annet framgår av opplysninger som er mottatt på den 

årlige generalforsamlingen for aksjeeiere og deltakere, eller 

som er mottatt i henhold til bestemmelsene som gjelder for 

selskaper som er opptatt til handel på et regulert marked. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at dersom den innflytelsen 

som utøves av personene nevnt i artikkel 22 nr. 1, vil kunne 

være til skade for en sunn og forsvarlig ledelse av institusjonen, 

skal vedkommende myndigheter treffe egnede tiltak for å 

bringe situasjonen til opphør. Slike tiltak kan bestå i påbud, 

sanksjoner, med forbehold for artikkel 65-72, overfor 

medlemmer av ledelsesorganet og ledelsen eller suspensjon av 

de stemmerettene som er knyttet til aksjene eller andelene som 

innehas av vedkommende kredittinstitusjons aksjeeiere eller 

deltakere. 

Med forbehold for artikkel 65-72 får lignende tiltak anvendelse 

på fysiske eller juridiske personer som ikke overholder plikten 

til å gi forhåndsopplysninger som fastsatt i artikkel 22 nr. 1. 

Dersom en eierandel erverves til tross for at vedkommende 

myndigheter har motsatt seg det, skal medlemsstatene, 

uavhengig av andre sanksjoner som vedtas, enten sørge for at 

utøvelsen av de tilsvarende stemmerettene blir suspendert, eller 

at de avgitte stemmene kjennes ugyldige eller annulleres. 

Artikkel 27 

Kriterier for kvalifiserende eierandeler 

Når det skal avgjøres om kriteriene for en kvalifiserende 

eierandel som omhandlet i artikkel 22, 25 og 26 er oppfylt, skal 

det tas hensyn til stemmerettene nevnt i artikkel 9, 10 og 11 i 

direktiv 2004/109/EF samt vilkårene for sammenlegging av 

disse som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv. 

Når det skal avgjøres om kriteriene for en kvalifiserende 

eierandel som omhandlet i artikkel 26 er oppfylt, skal medlems-

statene ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer som 

institusjoner kan inneha som følge av at de stiller fulltegnings-

garanti for finansielle instrumenter og/eller plassering av 

finansielle instrumenter på grunnlag av en fast forpliktelse som 

omhandlet i avsnitt A nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, 

forutsatt at disse rettighetene på den ene side ikke utøves eller 

på annen måte benyttes til å gripe inn i utstederens ledelse, og 

på den annen side avhendes innen ett år etter ervervet. 

AVDELING IV 

STARTKAPITAL I VERDIPAPIRFO RETAK 

Artikkel 28 

Startkapital i verdipapirforetak 

1.  Startkapital i verdipapirforetak skal omfatte bare en eller 

flere av postene i artikkel 26 nr. 1 bokstav a)-e) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

2.  Alle andre verdipapirforetak enn dem som er nevnt i 

artikkel 29, skal ha en startkapital på 730 000 euro. 

Artikkel 29 

Startkapital i særlige typer verdipapirforetak 

1.  Et verdipapirforetak som ikke handler med finansielle 

instrumenter for egen regning, eller stiller fulltegningsgarantier 

for finansielle instrumenter på grunnlag av en fast forpliktelse, 

men som innehar kunders penger eller verdipapirer og tilbyr en 

eller flere av følgende tjenester, skal ha en startkapital på 

125 000 euro: 

a)  Mottak og formidling av investorers ordrer i forbindelse 

med finansielle instrumenter. 

b)  Utførelse av investorers ordrer i forbindelse med finansielle 

instrumenter. 

c)  Forvaltning av individuelle investeringsporteføljer som 

består av finansielle instrumenter.  
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2.  Vedkommende myndigheter kan tillate at verdipapir-

foretak som utfører investorers ordrer i forbindelse med 

finansielle instrumenter, innehar slike instrumenter for egen 

regning dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Slike posisjoner oppstår utelukkende som et resultat av at 

foretaket ikke har vært i stand til nøyaktig å dekke 

investorenes ordrer. 

b)  Den samlede markedsverdien av alle slike posisjoner 

overstiger ikke 15 % av foretakets startkapital. 

c)  Foretaket oppfyller kravene fastsatt i artikkel 92-95 og 

fjerde del i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  Slike posisjoner er av tilfeldig og midlertidig art og strengt 

begrenset til den tiden som kreves for å gjennomføre nevnte 

transaksjon. 

3.  Medlemsstatene kan redusere beløpet nevnt i nr. 1 til 

50 000 euro for foretak som verken har tillatelse t il å inneha 

kunders penger eller verdipapirer, til å handle for egen regning 

eller til å stille fulltegningsgarantier på grunnlag av en fast 

forpliktelse. 

4.  Innehav av posisjoner i finansielle instrumenter utenfor 

handelsporteføljen med henblikk på å investere ansvarlig 

kapital, skal ikke anses som handel for egen regning med 

hensyn til tjenestene fastsatt i nr. 1 eller med hensyn til nr. 3. 

Artikkel 30 

Startkapital i lokale foretak 

Lokale foretak skal ha en startkapital på 50 000 euro dersom de 

nyter godt av etableringsadgangen eller adgangen til å yte 

tjenester i henhold til artikkel 31 og 32 i direktiv 2004/39/EF. 

Artikkel 31 

Dekning for foretak som ikke har tillatelse til å inneha 

kunders penger eller verdipapirer 

1.  Dekningen for foretakene nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal ha en av 

følgende former: 

a)  En startkapital på 50 000 euro. 

b)  En yrkesansvarsforsikring som dekker hele Unionens 

territorium, eller en annen sammenlignbar garanti mot 

erstatningsansvar som følge av yrkesmessig uaktsomhet 

som utgjør minst 1 000 000 euro for hvert skadetilfelle, og 

et samlet beløp på 1 500 000 euro per år for alle skade-

tilfeller. 

c)  En kombinasjon av startkapital og yrkesansvarsforsikring 

på en måte som fører til et dekningsnivå som tilsvarer det 

som er nevnt i bokstav a) eller b). 

Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå beløpene nevnt i 

første ledd. 

2.  Dersom et foretak omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 også er registrert i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av  

9. desember 2002 om forsikringsformidling(1), skal det oppfylle 

kravene i artikkel 4 nr. 3 i nevnte direktiv og ha dekning i en av 

følgende former: 

a)  En startkapital på 25 000 euro. 

b)  En yrkesansvarsforsikring som dekker hele Unionens 

territorium, eller en annen sammenlignbar garanti mot 

erstatningsansvar som følge av yrkesmessig uaktsomhet 

som utgjør minst 500 000 euro for hvert skadetilfelle, og et 

samlet beløp på 750 000 euro per år for alle skadetilfeller. 

c)  En kombinasjon av startkapital og yrkesansvarsforsikring 

på en måte som fører til et dekningsnivå som tilsvarer det 

som er nevnt i bokstav a) eller b). 

Artikkel 32 

Overgangsbestemmelser 

1.  Som unntak fra artikkel 28 nr. 2, artikkel 29 nr. 1 og 3 og 

artikkel 30 kan medlemsstatene fortsette å gi tillatelse til 

verdipapirforetak og foretak som omfattes av artikkel 30, som 

eksisterte 31. desember 1995 eller tidligere, og hvis ansvarlige 

kapital ligger under nivået for startkapital fastsatt i artikkel 28 

nr. 2, artikkel 29 nr. 1 eller 3 eller artikkel 30. 

Slike verdipapirforetaks eller foretaks ansvarlige kapital skal 

ikke falle under det høyeste referansenivået beregnet etter  

23. mars 1993. Referansenivået skal være den ansvarlige 

kapitalens daglige gjennomsnittsnivå beregnet over den 

seksmånedersperioden som går forut for beregningsdatoen. 

Referansenivået skal beregnes hver sjette måned for den 

tilsvarende foregående perioden. 

2.  Dersom kontrollen med et verdipapirforetak eller et 

foretak som omfattes av nr. 1, overtas av en annen fysisk eller 

juridisk person enn den som kontrollerte det 31. desember 1995 

eller tidligere, skal verdipapirforetakets eller foretakets 

ansvarlige kapital være på minst det nivået som er fastsatt for 

slike foretak i artikkel 28 nr. 2, artikkel 29 nr. 1 eller 3 eller 

artikkel 30, unntatt ved første overdragelse ved arv etter  

31. desember 1995, med forbehold for vedkommende 

myndigheters godkjenning og i et tidsrom på høyst ti år etter 

overdragelsen.  

  

(1) EUT L 9 av 15.1.2003, s. 3. 
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3.  Den ansvarlige kapitalen i det foretaket som oppstår som 

følge av fusjon mellom to eller flere verdipapirforetak eller 

foretak som omfattes av artikkel 30, trenger ikke å nå opp på 

det nivået som er fastsatt i artikkel 28 nr. 2, artikkel 29 nr. 1 

eller 3 eller artikkel 30. Så lenge nivået fastsatt i artikkel 28  

nr. 2, artikkel 29 nr. 1 eller 3 eller artikkel 30 ikke er nådd, skal 

imidlertid den ansvarlige kapitalen til det foretaket som oppstår 

som følge av fusjonen, ikke falle under de fusjonerte foreta-

kenes samlede ansvarlige kapital på fusjonstidspunktet. 

4.  Den ansvarlige kapitalen i verdipapirforetak og foretak 

som omfattes av artikkel 30, kan ikke falle under det nivået som 

er angitt i artikkel 28 nr. 2, artikkel 29 nr. 1 eller 3 eller artikkel 

30 samt i nr. 1 og 3 i denne artikkelen. 

5.  Dersom vedkommende myndigheter anser det som 

nødvendig at kravene i nr. 4 oppfylles for å sikre slike 

verdipapirforetaks og foretaks solvens, får nr. 1, 2 og 3 ikke 

anvendelse. 

AVDELING V 

BESTEMMELSER O M ETABLERINGSADGANGEN O G 

ADGANGEN TIL Å YTE TJENESTER 

KAPITTEL 1 

Allmenne prinsipper 

Artikkel 33 

Kredittinstitusjoner 

Medlemsstatene skal sørge for at virksomhet oppført i vedlegg I 

kan utøves på deres territorium i samsvar med artikkel 35, 

artikkel 36 nr. 1, 2 og 3, artikkel 39 nr. 1 og 2 og artikkel 40-46, 

enten ved at det etableres en filial eller ved at det ytes tjenester, 

av enhver kredittinstitusjon som har tillatelse fra og er underlagt 

tilsyn av vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat, 

forutsatt at denne virksomheten omfattes av tillatelsen. 

Artikkel 34 

Finansinstitusjoner 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at virksomhet oppført i 

vedlegg I kan utøves på deres territorium i samsvar med 

artikkel 35, artikkel 36 nr. 1, 2 og 3, artikkel 39 nr. 1 og 2 og 

artikkel 40-46, enten ved at det etableres en filial eller ved at 

det ytes tjenester, av enhver finansinstitusjon fra en annen 

medlemsstat som er et datterforetak av en kredittinstitusjon 

eller et datterforetak som eies i fellesskap av to eller flere 

kredittinstitusjoner, hvis stiftelsesdokumenter og vedtekter 

tillater at slik virksomhet utøves, og som oppfyller følgende 

vilkår: 

a)  Morforetaket eller -foretakene har tillatelse som kreditt-

institusjon i den medlemsstaten hvis lovgivning finans-

institusjonen er underlagt. 

b)  Den aktuelle virksomheten utøves faktisk på samme 

medlemsstats territorium. 

c)  Morforetaket eller -foretakene innehar 90 % eller mer av de 

stemmerettene som er knyttet til aksjene eller andelene i 

finansinstitusjonen. 

d)  Morforetaket eller -foretakene godtgjør overfor ved-

kommende myndigheter at de oppfyller deres krav til en 

forsvarlig ledelse av finansinstitusjonen, og har med 

samtykke fra vedkommende myndigheter i hjemstaten 

erklært at de er solidarisk ansvarlige for finansinstitu-

sjonens forpliktelser. 

e)  Finansinstitusjonen omfattes, særlig med hensyn til den 

aktuelle virksomheten, faktisk av tilsynet på konsolidert 

grunnlag med morforetaket, eller hvert av morforetakene, i 

samsvar med avdeling VII kapittel 3 i dette direktivet og 

første del avdeling II kapittel 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, særlig med hensyn til kravene til ansvarlig 

kapital i artikkel 92 i nevnte forordning, kontrollen med 

store eksponeringer omhandlet i fjerde del i nevnte 

forordning og begrensning av eierandeler i henhold til 

artikkel 89 og 90 i nevnte forordning. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kontrollere at 

vilkårene i første ledd overholdes, og skal gi finansinstitusjonen 

en bekreftelse på dette som skal vedlegges meldingen nevnt i 

artikkel 35 og 39. 

2.  Dersom en finansinstitusjon som nevnt i nr. 1 første ledd 

ikke lenger oppfyller de fastsatte vilkårene, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten underrette vedkommende 

myndigheter i vertsstaten om dette, og den virksomheten som 

utøves av finansinstitusjonen i vertsstaten, skal underlegges 

vertsstatens lovgivning. 

3.  Nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse på datterforetak av 

en finansinstitusjon som omhandlet i nr. 1 første ledd. 

KAPITTEL 2 

Kredittinstitusjoners etableringsrett 

Artikkel 35 

Meldingskrav og samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter 

1.  En kredittinstitusjon som ønsker å etablere en filial på en 

annen medlemsstats territorium, skal meddele vedkommende 

myndigheter i institusjonens hjemstat.  



Nr. 13/594 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

2.  Medlemsstatene skal kreve at alle kredittinstitusjoner som 

ønsker å etablere en filial i en annen medlemsstat, gir følgende 

opplysninger i meldingen nevnt i nr. 1: 

a)  Den medlemsstaten på hvis territorium kredittinstitusjonen 

har til hensikt å etablere en filial. 

b)  En virksomhetsplan der det blant annet angis hvilken type 

virksomhet som er planlagt, samt filialens organisasjons-

struktur. 

c)  Adressen i vertsstaten der dokumenter kan innhentes. 

d)  Navnene på dem som skal ha ansvar for filialens ledelse. 

3.  Med mindre vedkommende myndigheter i hjemstaten har 

grunn til å betvile at kredittinstitusjonens administrative 

struktur eller finansielle stilling er god nok i betraktning av den 

virksomheten som er planlagt, skal de innen tre måneder etter at 

de har mottatt opplysningene nevnt i nr. 2, oversende disse 

opplysningene til vedkommende myndigheter i vertsstaten og 

underrette kredittinstitusjonen om dette. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal også oversende 

opplysninger om størrelsen på og sammensetningen av kreditt -

institusjonens ansvarlige kapital og summen av kreditt -

institusjonens krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Som unntak fra annet ledd, og i det tilfellet som er omhandlet i 

artikkel 34, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

oversende opplysninger om størrelsen på og sammensetningen 

av finansinstitusjonens ansvarlige kapital samt de samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpene beregnet i samsvar med 

artikkel 92 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 for den 

kredittinstitusjonen som er dens morforetak. 

4.  Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten nekter å 

oversende opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende 

myndigheter i vertsstaten, skal de begrunne avslaget overfor 

den berørte institusjonen innen tre måneder etter at alle 

opplysningene er mottatt. 

Et slikt avslag eller manglende svar skal kunne prøves for 

domstolen i hjemstaten. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkelen. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for en slik melding. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 5 og 6 for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

Artikkel 36 

Innledning av virksomhet 

1.  Før en kredittinstitusjons filial innleder sin virksomhet, 

skal vedkommende myndigheter i vertsstaten innen to måneder 

etter at de har mottatt opplysningene nevnt i artikkel 35, 

forberede tilsynet med kredittinstitusjonen i samsvar med 

kapittel 4 og om nødvendig angi på hvilke vilkår, av hensyn til 

allmenhetens interesse, denne virksomheten skal utøves i 

vertsstaten. 

2.  Så snart meldingen fra vedkommende myndigheter i 

vertsstaten er mottatt, eller dersom fristen i nr. 1 er utløpt uten 

at melding er mottatt fra myndighetene, kan filialen etableres 

og innlede sin virksomhet. 

3.  Dersom det skjer en endring i noen av opplysningene som 

er gitt i henhold til artikkel 35 nr. 2 bokstav b), c) eller d), skal 

kredittinstitusjonen skriftlig underrette vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og vertsstaten minst én måned før 

endringen skjer, slik at vedkommende myndigheter i hjemstaten 

kan treffe beslutning etter en melding i henhold til artikkel 35, 

og slik at vedkommende myndigheter i vertsstaten kan treffe 

beslutning om vilkårene for endringen i henhold til nr. 1 i denne 

artikkelen. 

4.  Filialer som i samsvar med gjeldende bestemmelser i 

vertsstaten har innledet sin virksomhet før 1. januar 1993, skal 

anses for å ha vært underlagt framgangsmåten i artikkel 35 og i 

nr. 1 og 2 i denne artikkelen. De skal fra 1. januar 1993 være 

underlagt bestemmelsene i nr. 3 i denne artikkelen og i artikkel 

33 og 52 samt kapittel 4. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkelen.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/595 

 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for en slik melding. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 5 og 6 for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

Artikkel 37 

Opplysninger om avslag 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EBA om 

antallet og arten av tilfeller der det er gitt avslag i henhold til 

artikkel 35 og artikkel 36 nr. 3. 

Artikkel 38 

Sammenlegging av filialer 

Flere forretningssteder etablert i samme medlemsstat av en 

kredittinstitusjon med hovedkontor i en annen medlemsstat, 

skal anses som en enkelt filial. 

KAPITTEL 3 

Utøvelse av adgangen til å yte tjenester 

Artikkel 39 

Framgangsmåte for melding 

1.  Enhver kredittinstitusjon som for første gang ønsker å 

utøve adgangen til å yte tjenester ved å drive virksomhet på en 

annen medlemsstats territorium, skal meddele vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om hvilken virksomhet på listen i 

vedlegg I den har til hensikt å utøve. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal innen én 

måned etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1, oversende 

denne til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

3.  Denne artikkelen berører ikke rettigheter som kreditt-

institusjoner som yter tjenester, har ervervet før 1. januar 1993. 

4.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkelen. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter for en slik melding. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6. EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 4 og 5 for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

KAPITTEL 4 

Den myndigheten som er gitt vedkommende myndigheter i 

vertsstaten 

Artikkel 40 

Rapporteringskrav 

Vedkommende myndigheter i vertsstatene kan kreve at alle 

kredittinstitusjoner som har filialer på deres territorium, 

regelmessig avlegger rapport om sin virksomhet i vertsstatene. 

Slike rapporter skal kreves bare for opplysnings- eller 

statistikkformål, for anvendelse av artikkel 51 nr. 1 eller for 

tilsynsformål i samsvar med dette kapittelet. De skal være 

underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er 

nevnt i artikkel 53 nr. 1. 

Vedkommende myndigheter i vertsstatene kan særlig kreve 

opplysninger fra kredittinstitusjonene nevnt i første ledd for at 

disse vedkommende myndighetene skal kunne vurdere om en 

filial er betydelig i samsvar med artikkel 51 nr. 1. 

Artikkel 41 

Tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i forbindelse med virksomhet som utøves i 

vertsstaten 

1.  Dersom vedkommende myndigheter i vertsstaten på 

grunnlag av opplysninger fra vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i henhold til artikkel 50 fastslår at en kreditt-

institusjon som har en filial eller yter tjenester på vertsstatens 

territorium, oppfyller et av følgende vilkår i forbindelse med 

den virksomheten som utøves i vertsstaten, skal de underrette 

vedkommende myndigheter i hjemstaten: 

a)  Kredittinstitusjonen overholder ikke de nasjonale 

bestemmelsene som innarbeider dette direktivet i nasjonal 

rett, eller forordning (EU) nr. 575/2013.  
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b)  Det er en vesentlig risiko for at kredittinstitusjonen ikke 

kommer til å overholde de nasjonale bestemmelsene som 

innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, eller forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal omgående treffe 

alle egnede tiltak for å sikre at den berørte kredittinstitusjonen 

bringer overtredelsen til opphør eller treffer tiltak for å avverge 

risikoen for manglende overholdelse. Vedkommende 

myndigheter i hjemstaten skal omgående underrette ved-

kommende myndigheter i vertsstaten om disse endringene. 

2.  Dersom vedkommende myndigheter i vertsstaten anser at 

vedkommende myndigheter i hjemstaten ikke har oppfylt sine 

forpliktelser eller ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til nr. 1 annet ledd, kan de henvise saken til EBA og 

anmode om EBAs bistand i samsvar med artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i samsvar 

med nevnte artikkel, skal EBA treffe alle beslutninger i henhold 

til artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning innen 24 timer. EBA 

kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 19 nr. 1 annet 

ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter med 

å komme til enighet. 

Artikkel 42 

Begrunnelse og meddelelse  

Ethvert tiltak som treffes i henhold til artikkel 41 nr. 1 eller 

artikkel 43 eller 44, og som innebærer sanksjoner eller 

restriksjoner på utøvelsen av adgangen til å yte tjenester eller 

etableringsadgangen, skal være behørig begrunnet og meddeles 

den berørte kredittinstitusjonen. 

Artikkel 43 

Forebyggende tiltak 

1.  Før vedkommende myndigheter i vertsstaten anvender 

framgangsmåten i artikkel 41, kan de i krisesituasjoner i 

påvente av hjemstatens vedkommende myndigheters tiltak eller 

saneringstiltak som nevnt i artikkel 3 i direktiv 2001/24/EF, 

treffe de forebyggende tiltakene som er nødvendige for å verne 

mot finansiell ustabilitet som vil kunne utgjøre en alvorlig 

trussel mot innskyteres, investorers og kunders kollektive 

interesser i vertsstaten. 

2.  Alle forebyggende tiltak i henhold til nr. 1 skal stå i 

forhold til formålet om å verne mot finansiell ustabilitet som vil 

kunne utgjøre en alvorlig trussel mot innskyteres, investorers 

og kunders kollektive interesser i vertsstaten. Slike 

forebyggende tiltak kan omfatte betalingsutsettelse. De skal 

ikke medføre at kredittinstitusjonens kreditorer i vertsstaten gis 

forrang for kreditorer i andre medlemsstater. 

3.  Alle forebyggende tiltak i henhold til nr. 1 skal opphøre å 

gjelde når forvaltnings- eller rettsmyndighetene i hjemstaten 

treffer saneringstiltak i henhold til artikkel 3 i direktiv 

2001/24/EF. 

4.  Vertsstatens vedkommende myndigheter skal avslutte de 

forebyggende tiltakene når de anser disse tiltakene som foreldet 

i henhold til artikkel 41, med mindre de har opphørt å gjelde i 

samsvar med nr. 3 i denne artikkelen. 

5.  Kommisjonen, EBA og vedkommende myndigheter i de 

øvrige berørte medlemsstatene skal omgående underrettes om 

forebyggende tiltak som treffes i henhold til nr. 1. 

Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten eller i en 

annen berørt medlemsstat har innvendinger mot tiltak truffet av 

vedkommende myndigheter i vertsstaten, kan de henvise saken 

til EBA og anmode om EBAs bistand i samsvar med artikkel 19 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i samsvar 

med nevnte artikkel, skal EBA treffe alle beslutninger i henhold 

til artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning innen 24 timer. EBA 

kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 19 nr. 1 annet 

ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter med 

å komme til enighet. 

Artikkel 44 

Vertsstatenes myndighet 

Vertsstatene kan, uten at det berører artikkel 40 og 41, utøve 

den myndigheten de er gitt i henhold til dette direktivet, til å 

treffe egnede tiltak for å hindre eller ilegge straff for 

overtredelser begått på deres territorium av de reglene de har 

vedtatt i henhold til dette direktivet eller i allmennhetens 

interesse. Dette skal omfatte muligheten til å hindre en 

kredittinstitusjon som har overtrådt disse bestemmelsene, i å 

foreta ytterligere transaksjoner på vertsstatenes territorium. 

Artikkel 45 

Tiltak etter tilbakekalling av tillatelse  

Dersom tillatelsen tilbakekalles, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten omgående underrette vedkommende 

myndigheter i vertsstaten. Vedkommende myndigheter i 

vertsstaten skal treffe egnede tiltak for å hindre at den berørte 

kredittinstitusjonen foretar ytterligere transaksjoner på 

vertsstatens territorium, og for å verne innskyternes interesser. 

Artikkel 46 

Reklame 

Bestemmelsene i dette kapittelet er ikke til hinder for at 

kredittinstitusjoner med hovedkontor i en annen medlemsstat 

kan reklamere for sine tjenester ved hjelp av alle tilgjengelige 

kommunikasjonsmidler i vertsstaten, forutsatt at dette skjer i 

samsvar med eventuelle regler for form og innhold i slik 

reklame som er vedtatt av hensyn til allmennhetens interesse.  
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AVDELING VI 

FO RBINDELSER MED TREDJESTATER 

Artikkel 47 

Melding i forbindelse med filialer i tredjestater og 

adgangsvilkår for kredittinstitusjoner som har slike filialer 

1.  Når filialer av kredittinstitusjoner som har sitt hoved-

kontor i en tredjestat, innleder eller fortsetter å utøve 

virksomhet, skal medlemsstatene ikke anvende bestemmelser 

som fører til at disse filialene gis en gunstigere behandling enn 

den som gis filialer av kredittinstitusjoner som har sitt 

hovedkontor i Unionen. 

2.  Vedkommende myndigheter skal underrette Kommi-

sjonen, EBA og Den europeiske komité for bankspørsmål 

nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/10/EF(1) om alle 

tillatelser til å etablere filialer av kredittinstitusjoner som har 

sitt hovedkontor i en tredjestat. 

3.  Unionen kan ved avtaler med en eller flere tredjestater 

samtykke i å anvende bestemmelser som gir filialer av en 

kredittinstitusjon med hovedkontor i en tredjestat samme 

behandling på hele Unionens territorium. 

Artikkel 48 

Samarbeid med tredjestaters tilsynsmyndigheter om tilsyn 

på konsolidert grunnlag 

1.  Kommisjonen kan, enten på anmodning fra en 

medlemsstat eller på eget initiativ, framlegge forslag for Rådet 

om forhandlinger med en eller flere tredjestater om avtaler om 

nærmere vilkår for å føre tilsyn på konsolidert grunnlag med 

a)  institusjoner hvis morforetak har hovedkontor i en 

tredjestat, eller 

b)  institusjoner som ligger i en tredjestat, og hvis morforetak, 

enten det er en institusjon, et finansielt holdingselskap eller 

et blandet finansielt holdingselskap, har sitt hovedkontor i 

Unionen. 

2.  Avtalene omhandlet i nr. 1 skal særlig sikre at 

a)  vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan få de 

opplysningene som er nødvendige for å føre tilsyn på 

grunnlag av konsolidert finansiell stilling med institusjoner, 

finansielle holdingselskaper eller blandede finansielle 

  

(1) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36. 

holdingselskaper som ligger i Unionen, og som har 

datterforetak som er institusjoner eller finansinstitusjoner i 

en tredjestat, eller som har deltakerinteresser i slike 

institusjoner, 

b)  tredjestaters tilsynsmyndigheter kan få de opplysningene 

som er nødvendige for å føre tilsyn med morforetak som 

har hovedkontor på deres territorium, og som har 

datterforetak som er institusjoner eller finansinstitusjoner i 

en eller flere medlemsstater, eller som har deltakerinteresser 

i slike institusjoner, 

c)  EBA kan innhente de opplysningene som medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter har mottatt fra nasjonale 

myndigheter i tredjestater i samsvar med artikkel 35 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3.  Med forbehold for artikkel 218 i TEUV skal Kommi-

sjonen, med bistand fra Den europeiske komité for banks-

pørsmål, gjennomgå resultatet av forhandlingene nevnt i nr. 1 

og den situasjonen som følger av dem. 

4.  EBA skal bistå Kommisjonen ved anvendelse av denne 

artikkelen i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

AVDELING VII 

TILSYN 

KAPITTEL 1 

Prinsipper for tilsyn 

Avsnit t  I  

Hje mstate ne s  og ve rtss tate ne s  myndi ghe t og 

oppgave r 

Artikkel 49 

Hjemstatenes og vertsstatenes vedkommende myndigheters 

myndighet 

1.  Ansvaret for tilsynet med en institusjon, herunder tilsynet 

med den virksomheten som utøves i samsvar med artikkel 33 

og 34, skal ligge hos vedkommende myndigheter i hjemstaten 

uten at det berører bestemmelsene i dette direktivet om at 

ansvaret skal ligge hos vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for tilsyn på konsolidert 

grunnlag. 

3.  Tiltak som treffes av vertsstaten, skal ikke føre til 

diskriminerende eller restriktiv behandling ut fra den 

begrunnelsen at en institusjon har tillatelse i en annen 

medlemsstat.  
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Artikkel 50 

Samarbeid om tilsyn 

1.  Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene 

skal i nært samarbeid føre tilsyn med institusjoner som, særlig 

gjennom filialer, utøver virksomhet i en eller flere andre 

medlemsstater enn den der de har sitt hovedkontor. De skal gi 

hverandre alle opplysninger om slike institusjoners ledelse og 

eierforhold som kan lette tilsynet med dem og undersøkelsen av 

vilkårene for deres tillatelse, samt alle opplysninger som kan 

lette overvåkingen av slike institusjoner, særlig med hensyn til 

likviditet, solvens, innskuddsgaranti, begrensning av store 

eksponeringer, andre faktorer som kan påvirke den system-

risikoen som institusjonen utgjør, forvaltnings- og regnskaps-

praksis og internkontrollordninger. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal omgående 

meddele vedkommende myndigheter i vertsstaten alle 

opplysninger og resultater i forbindelse med likviditetstilsynet i 

samsvar med sjette del i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

avdeling VII kapittel 3 i dette direktivet, med hensyn til den 

virksomheten som institusjonen utøver gjennom sine filialer, i 

den utstrekning slike opplysninger og resultater er relevante for 

vernet av innskytere og investorer i vertsstaten. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal omgående 

underrette vedkommende myndigheter i alle vertsstatene 

dersom det oppstår, eller med rimelighet kan forventes å oppstå, 

likviditetspress. Disse opplysningene skal også omfatte 

nærmere opplysninger om planlegging og gjennomføring av en 

gjenopprettingsplan og om tilsynstiltak i den forbindelse. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal på 

anmodning underrette og forklare vedkommende myndigheter i 

vertsstaten hvordan det er tatt hensyn til sistnevnte 

myndigheters opplysninger og resultater. Dersom ved-

kommende myndigheter i vertsstaten, etter å ha meddelt 

opplysninger og resultater, fastholder at vedkommende 

myndigheter i hjemstaten ikke har truffet egnede tiltak, kan 

vedkommende myndigheter i vertsstaten, etter å ha underrettet 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og EBA, treffe egnede 

tiltak for å hindre ytterligere overtredelser, for å verne 

interessene til innskytere, investorer og andre tjenestemot-

takere, eller for å verne finanssystemets stabilitet. 

Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten er uenige i de 

tiltakene som vedkommende myndigheter i vertsstaten har 

truffet, kan de henvise saken til EBA og anmode om EBAs 

bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. Når EBA handler i samsvar med nevnte artikkel, 

skal EBA treffe beslutning innen én måned. 

5.  Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til EBA 

der en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet 

innen rimelig tid. Uten at det berører artikkel 258 i TEUV, kan 

EBA i slike situasjoner handle innenfor rammen av den 

myndigheten den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. EBA kan også på eget initiativ i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning bistå 

vedkommende myndigheter med å komme til enighet om 

utveksling av opplysninger i henhold til denne artikkelen. 

6.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi opplysningene nevnt i denne artikkelen. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter for kravene til utveksling av opplysninger, som kan 

lette overvåkingen av institusjonene. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

8.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 6 og 7 for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

Artikkel 51 

Betydelige filialer 

1.  Vedkommende myndigheter i en vertsstat kan rette en 

anmodning til den konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom 

artikkel 112 nr. 1 får anvendelse, eller til vedkommende 

myndigheter i hjemstaten, om at en filial av en institusjon som 

ikke er et verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal anses som betydelig. 

Anmodningen skal inneholde begrunnelsen for at filialen anses 

som betydelig, særlig med hensyn til følgende: 

a)  Om filialens markedsandel i form av innskudd er på over 

2 % i vertsstaten. 

b)  Den betydningen som innstilling eller nedlegging av 

institusjonens virksomhet kan forventes å få for systemisk 

likviditet og betalings-, clearing- og oppgjørssystemene i 

vertsstaten.  
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c)  Filialens størrelse og betydning med hensyn til antall 

kunder innenfor rammen av vertsstatens bank- eller 

finanssystem. 

Vedkommende myndigheter i hjem- og vertsstaten, og den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom artikkel 112 nr. 1 

får anvendelse, skal gjøre alt som står i deres makt for å komme 

fram til en felles beslutning om hvorvidt en filial skal anses 

som betydelig. 

Dersom det ikke er truffet en felles beslutning innen to måneder 

etter mottaket av anmodningen i henhold til første ledd, skal 

vedkommende myndigheter i vertsstaten innenfor et tidsrom på 

ytterligere to måneder selv treffe beslutning om hvorvidt 

filialen er betydelig. Når vertsstatens vedkommende 

myndigheter treffer egne beslutninger, skal de ta hensyn til alle 

synspunkter og forbehold fra den konsoliderende til-

synsmyndigheten eller vedkommende myndigheter i 

hjemstaten. 

Beslutningene nevnt i tredje og fjerde ledd skal framlegges i et 

dokument som inneholder en fullstendig begrunnelse, og som 

oversendes til de berørte vedkommende myndighetene; de skal 

anses som avgjørende og anvendes av vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene. 

Beslutningen om at en filial skal anses som betydelig, skal ikke 

berøre vedkommende myndigheters rettigheter og ansvars-

områder i henhold til dette direktivet. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende 

til vedkommende myndigheter i en vertsstat der en betydelig 

filial er etablert, opplysningene nevnt i artikkel 117 nr. 1 

bokstav c) og d), og utføre oppgavene nevnt i artikkel 112 nr. 1 

bokstav c) i samarbeid med vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

Dersom en vedkommende myndighet i en hjemstat får 

kjennskap til en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1, 

skal den omgående varsle myndighetene nevnt i artikkel 58  

nr. 4 og artikkel 59 nr. 1. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende til 

vedkommende myndigheter i de vertsstatene der betydelige 

filialer er etablert, resultatene av risikovurderingen av 

institusjoner med filialer som nevnt i artikkel 97 og, dersom det 

er relevant, artikkel 113 nr. 2. De skal også oversende 

beslutninger i henhold til artikkel 104 og 105 i den utstrekning 

disse vurderingene og beslutningene er relevante for disse 

filialene. 

Vedkommende myndigheter i hjemstatene skal rådføre seg med 

vedkommende myndigheter i de vertsstatene der betydelige 

filialer er etablert, om operasjonelle tiltak som kreves i henhold 

til artikkel 86 nr. 11, dersom det er relevant for likviditets-

risikoer i vertsstatens valuta. 

Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten ikke har 

rådført seg med vedkommende myndigheter i vertsstaten, eller 

dersom vedkommende myndigheter i vertsstaten etter et slikt 

samråd fastholder at de operasjonelle tiltakene som kreves i 

henhold til artikkel 86 nr. 11, ikke er tilstrekkelige, kan 

vedkommende myndigheter i vertsstaten henvise saken til EBA 

og anmode om EBAs bistand i samsvar med artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3.  Dersom artikkel 116 ikke får anvendelse, skal ved-

kommende myndigheter som fører tilsyn med en institusjon 

med betydelige filialer i andre medlemsstater, opprette og lede 

et tilsynskollegium for å lette samarbeidet i henhold til nr. 2 i 

denne artikkelen og artikkel 50. Opprettelsen av kollegiet og 

dets virkemåte skal bygge på skriftlige ordninger som skal 

fastsettes av vedkommende myndighet i hjemstaten etter 

samråd med berørte vedkommende myndigheter. Ved-

kommende myndighet i hjemstaten skal beslutte hvilke 

vedkommende myndigheter som skal delta på kollegiets møter 

eller i dets virksomhet. 

Beslutningen som vedkommende myndighet i hjemstaten 

treffer, skal ta hensyn til hvilken relevans den tilsynsvirk-

somheten som skal planlegges eller samordnes for disse 

myndighetene, har, særlig den mulige innvirkningen på 

finanssystemets stabilitet i de berørte medlemsstatene nevnt i 

artikkel 7 og forpliktelsene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på forhånd holde 

alle medlemmer av kollegiet fullt underrettet om avholdelsen av 

slike møter, de viktigste sakene som skal drøftes, og de 

tiltakene som skal vurderes. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten skal også i god tid holde alle medlemmer av 

kollegiet fullt underrettet om de tiltakene som treffes på disse 

møtene, eller om de tiltakene som gjennomføres. 

4.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsyns-

kollegienes virkemåte. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette tilsynskollegienes virkemåte i praksis. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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6.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske regulerings-

standarder nevnt i nr. 4 og 5 for Kommisjonen innen  

31. desember 2014. 

Artikkel 52 

Stedlig kontroll av og stedlig tilsyn med filialer etablert i en 

annen medlemsstat 

1.  Dersom en institusjon med tillatelse i en annen 

medlemsstat utøver virksomhet gjennom en filial, skal 

vertsstatene sørge for at vedkommende myndigheter i 

hjemstaten, etter å ha underrettet vedkommende myndigheter i 

vertsstaten, selv eller gjennom personer de utpeker for dette 

formålet, kan foreta stedlige kontroller av opplysningene nevnt 

i artikkel 50 og tilsyn med slike filialer. 

2.  Hjemstatens vedkommende myndigheter kan også benytte 

en av de andre framgangsmåtene i artikkel 118 for å føre tilsyn 

med filialer. 

3.  Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal ha 

myndighet til i enkelttilfeller å foreta stedlige kontroller av og 

stedlige tilsyn med den virksomheten som utøves av filialer av 

institusjoner på deres territorium, og kreve opplysninger fra en 

filial om dens virksomhet, samt for tilsynsformål, dersom de 

anser det som relevant av hensyn til finanssystemets stabilitet i 

vertsstaten. Før de gjennomfører slike kontroller og slike tilsyn, 

skal vedkommende myndigheter i vertsstaten rådføre seg med 

vedkommende myndigheter i hjemstaten. Etter slike kontroller 

og slike tilsyn, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten 

oversende til vedkommende myndigheter i hjemstaten de 

opplysningene som er innhentet, og de resultatene som er 

relevante for risikovurderingen av institusjonen eller finans-

systemets stabilitet i vertsstaten. Vedkommende myndigheter i 

hjemstaten skal ta behørig hensyn til disse opplysningene og 

resultatene når de fastsetter sitt tilsynskontrollprogram som 

omhandlet i artikkel 99, også med hensyn til finanssystemets 

stabilitet i vertsstaten. 

4.  De stedlige kontrollene og tilsynene med filialer skal 

gjennomføres i samsvar med lovgivningen i den medlemsstaten 

der kontrollen eller tilsynet gjennomføres. 

Avsnit t  II  

Utve ks l i ng av oppl ysni nge r og taushe tspl i kt  

Artikkel 53 

Taushetsplikt 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som 

arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter, samt 

revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av ved-

kommende myndigheter, skal være underlagt taushetsplikt. 

Fortrolige opplysninger som slike personer, revisorer eller 

sakkyndige får i embets medfør, kan gis videre bare i form av et 

sammendrag eller en sammenstilling, slik at de enkelte 

kredittinstitusjonene ikke kan identifiseres, med forbehold for 

tilfeller som omfattes av strafferetten. 

Når en kredittinstitusjon er erklært konkurs eller er under 

tvangsavvikling, kan fortrolige opplysninger som ikke berører 

en tredjepart som medvirker i forsøk på å redde kreditt -

institusjonen, likevel gis videre i forbindelse med sivil- eller 

handelsrettslige saker. 

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 

myndigheter utveksler opplysninger seg imellom eller overfører 

opplysninger til ESRB, EBA eller Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), i samsvar med dette 

direktivet, forordning (EU) nr. 575/2013, andre direktiver som 

gjelder kredittinstitusjoner, artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1092/2010, artikkel 31, 35 og 36 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 og artikkel 31 og 36 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. Disse opplysningene skal omfattes av nr. 1. 

3.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 

myndigheter offentliggjør resultatene av stresstester som 

gjennomføres i samsvar med artikkel 100 i dette direktivet eller 

artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1093/2010, eller for at 

resultatene av stresstestene overføres til EBA slik at EBA kan 

offentliggjøre resultatene av stresstestene i hele Unionen. 

Artikkel 54 

Bruk av fortrolige opplysninger 

Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige opplys-

ninger i henhold til artikkel 53, kan bare benytte disse i embets 

medfør og bare for følgende formål: 

a)  For å kontrollere om vilkårene som gjelder for adgang til å 

starte virksomhet som kredittinstitusjon, er oppfylt, og for å 

lette overvåkingen på et ikke-konsolidert eller konsolidert 

grunnlag med utøvelse av slik virksomhet, særlig når det 

gjelder overvåking av likviditet, solvens, store ekspo-

neringer, forvaltnings- og regnskapspraksis og intern-

kontrollordninger. 

b)  For å ilegge sanksjoner. 

c)  Dersom en beslutning truffet av vedkommende myndighet 

ankes, herunder domstolsbehandling i henhold til artikkel 72.  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 
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d)  I forbindelse med domstolsbehandling i henhold til sær-

bestemmelser i unionsretten vedtatt  på området kreditt-

institusjoner. 

Artikkel 55 

Samarbeidsavtaler 

Medlemsstatene og EBA kan i samsvar med artikkel 33 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010 inngå samarbeidsavtaler om 

utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter i 

tredjestater eller med myndigheter eller organer i tredjestater i 

samsvar med artikkel 56 og artikkel 57 nr. 1 i dette direktivet 

bare dersom de opplysningene som gis videre, omfattes av en 

garanti om at de oppfyller krav om taushetsplikt som minst 

tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1 i dette direktivet. 

Formålet med utvekslingen av opplysninger er å gi nevnte 

myndigheter eller organer mulighet til å utføre sine 

tilsynsoppgaver. 

Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, skal 

de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra myndighetene 

som ga opplysningene, og eventuelt bare for de formålene disse 

myndighetene har gitt samtykke til. 

Artikkel 56 

Utveksling av opplysninger mellom myndigheter 

Artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54 skal ikke være til hinder for 

utveksling av opplysninger i forbindelse med utøvelsen av 

tilsynsfunksjoner mellom vedkommende myndigheter innenfor 

en medlemsstat, mellom vedkommende myndigheter i 

forskjellige medlemsstater eller mellom vedkommende 

myndigheter og 

a)  myndigheter med offentlig ansvar for tilsyn med andre 

enheter i finanssektoren samt myndigheter med ansvar for 

tilsyn med finansmarkedene, 

b)  myndigheter eller organer med ansvar for å opprettholde 

finanssystemets stabilitet i medlemsstatene ved anvendelse 

av makrotilsynsregler, 

c)  saneringsorganer eller -myndigheter som har som mål å 

verne finanssystemets stabilitet, 

d)  avtalefestede eller institusjonelle beskyttelsesordninger som 

er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

e)  organer som medvirker ved avvikling og konkurs-

behandling av institusjoner og andre lignende fram-

gangsmåter, og 

f)  personer med ansvar for å foreta lovfestet revisjon av 

institusjoners, forsikringsforetaks og finansinstitusjoners 

regnskaper. 

Artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54 skal ikke være til hinder for at 

opplysninger gis videre til organer som forvalter innskudds-

garantiordninger og erstatningsordninger for investorer, når 

opplysningene er nødvendige for at de skal kunne utføre sine 

oppgaver. 

De opplysningene som mottas, skal under enhver omstendighet 

være underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer dem 

som er nevnt i artikkel 53 nr. 1. 

Artikkel 57 

Utveksling av opplysninger med tilsynsorganer 

1.  Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 53, 54 og 55 kan 

medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger 

mellom vedkommende myndigheter og de myndighetene som 

har ansvar for å føre tilsyn med 

a)  organer som medvirker ved avvikling og konkurs-

behandling av institusjoner og lignende framgangsmåter, 

b)  avtalefestede eller institusjonelle beskyttelsesordninger som 

er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

c)  personer med ansvar for å foreta lovfestet revisjon av 

institusjoners, forsikringsforetaks og finansinstitusjoners 

regnskaper. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene kreve at 

minst følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Opplysningene utveksles for å utføre oppgavene omhandlet 

i nr. 1. 

b)  De opplysningene som mottas, er underlagt krav om 

taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er nevnt i 

artikkel 53 nr. 1. 

c)  Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 

kan de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndigheter som ga opplysningene, og 

eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt 

samtykke til. 

3.  Uten hensyn til artikkel 53, 54 og 55 kan medlemsstatene 

for å styrke finanssystemets stabilitet og integritet gi tillatelse 

til utveksling av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter og myndigheter eller organer som i henhold til lov 

har ansvar for å avdekke og granske overtredelser av 

bestemmelser i selskapsretten.  
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I slike tilfeller skal medlemsstatene kreve at minst følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Opplysningene utveksles med sikte på å avdekke og 

granske overtredelser av selskapsretten. 

b)  De opplysningene som mottas, er underlagt krav om 

taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er nevnt i 

artikkel 53 nr. 1. 

c)  Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 

kan de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndigheter som ga opplysningene, og 

eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt 

samtykke til. 

4.  Dersom de myndighetene eller organene som er nevnt i 

nr. 1, utfører sitt avdekkings- eller granskingsarbeid med 

bistand fra personer som på grunn av sin særskilte sakkunnskap 

er utpekt til dette, og ikke er ansatt i offentlig sektor, kan en 

medlemsstat utvide muligheten til utveksling av opplysninger 

omhandlet i nr. 3 første ledd til å omfatte disse personene på de 

vilkårene som er fastsatt i nr. 3 annet ledd. 

5.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om 

navnene på de myndighetene og organene som kan motta 

opplysninger i henhold til denne artikkelen. 

6.  Ved anvendelse av nr. 4 skal myndighetene eller organene 

nevnt i nr. 3 underrette vedkommende myndigheter som ga 

opplysningene, om navnene på og de nøyaktige ansvars-

områdene til de personene som opplysningene skal gis videre 

til. 

Artikkel 58 

Oversending av opplysninger om pengepolitiske spørsmål, 

spørsmål om innskuddsbeskyttelse og spørsmål knyttet til 

system og betaling 

1.  Bestemmelsene i dette kapittelet er ikke til hinder for at 

vedkommende myndighet oversender opplysninger til følgende 

enheter til bruk i deres arbeid: 

a)  ESSB-sentralbanker og andre organer med lignende 

funksjon i deres egenskap av monetære myndigheter når 

opplysningene er relevante for utførelsen av deres 

respektive lovfestede oppgaver, herunder gjennomføringen 

av pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, tilsyn 

med betalings-, clearing- og oppgjørssystemer samt 

opprettholdelse av finanssystemets stabilitet. 

b)  Avtalefestede eller institusjonelle beskyttelsesordninger 

som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

c)  Eventuelt andre offentlige myndigheter med ansvar for å 

føre tilsyn med betalingssystemer. 

d)  ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) 

(EIOPA), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1094/2010(1), og ESMA når opplys-

ningene er relevante for utførelsen av deres oppgaver i 

henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, (EU)  

nr. 1094/2010 eller (EU) nr. 1095/2010. 

Medlemsstatens skal treffe egnede tiltak for å fjerne hindringer 

for at vedkommende myndigheter kan oversende opplysninger i 

samsvar med første ledd. 

2.  Bestemmelsene i dette kapittelet er ikke til hinder for at 

myndigheter eller organer nevnt i nr. 1 oversender til ved-

kommende myndigheter slike opplysninger som de kan trenge 

ved anvendelse av artikkel 54. 

3.  De opplysningene som mottas i samsvar med nr. 1 og 2, 

skal være underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer 

dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

vedkommende myndigheter i en krisesituasjon som nevnt i 

artikkel 114 nr. 1 omgående oversender opplysninger til ESSB-

sentralbankene når opplysningene er relevante for utførelsen av 

deres lovfestede oppgaver, herunder gjennomføringen av 

pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, tilsyn med 

betalings-, clearing- og oppgjørssystemer samt opprettholdelse 

av finanssystemets stabilitet, og til ESRB når disse opplys-

ningene er relevante for utførelsen av dets lovfestede oppgaver. 

Artikkel 59 

Oversending av opplysninger til andre enheter 

1.  Uten hensyn til artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54 kan 

medlemsstatene i henhold til nasjonal rett tillate at visse 

opplysninger gis videre til andre avdelinger hos deres sentral-

myndigheter med ansvar for lovgivning om tilsyn med 

institusjoner, finansinstitusjoner og forsikringsforetak, og til 

inspektører som handler på vegne av disse avdelingene. 

Slike opplysninger kan imidlertid gis videre bare når det er 

nødvendig for å føre tilsyn med, treffe forebyggende tiltak for 

og krisehåndtere kriserammede institusjoner. Uten at det 

berører nr. 2 i denne artikkelen, skal personer som har tilgang 

til opplysningene, være underlagt krav om taushetsplikt som 

minst tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1.  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 
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I en krisesituasjon som omhandlet i artikkel 114 nr. 1 skal 

medlemsstatene tillate vedkommende myndigheter å gi videre 

opplysninger som er relevante for avdelingene nevnt i første 

ledd i dette nummeret, i alle berørte medlemsstater. 

2.  Medlemsstatene kan tillate at visse opplysninger i 

forbindelse med tilsyn med institusjoner gis videre t il 

parlamentariske undersøkelseskomiteer i institusjonens 

medlemsstat, til revisjonsretter i institusjonens medlemsstat og 

til andre enheter med ansvar for undersøkelser i institusjonens 

medlemsstat på følgende vilkår: 

a)  Enhetene har et klart definert mandat i henhold til nasjonal 

rett til å granske eller kontrollere virksomheten til 

myndigheter med ansvar for tilsyn med institusjoner eller 

for lovgivningen om et slikt tilsyn. 

b)  Opplysningene er strengt nødvendige for å oppfylle 

mandatet nevnt i bokstav a). 

c)  De personene som har tilgang til opplysningene, er i 

henhold til nasjonal rett underlagt krav om taushetsplikt 

som minst tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1. 

d)  Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 

kan de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndigheter som ga opplysningene, og 

eventuelt bare for de formålene disse myndighetene har gitt 

samtykke til. 

I den grad videreformidling av opplysninger om tilsyn 

innebærer behandling av personopplysninger, skal all slik 

behandling i de enhetene som er nevnt i første ledd, overholde 

gjeldende nasjonale lover som innarbeider direktiv 95/46/EF i 

nasjonal rett. 

Artikkel 60 

Videreformidling av opplysninger mottatt ved stedlige 

kontroller og tilsyn 

Medlemsstatene skal sikre at opplysninger som mottas i 

henhold til artikkel 52 nr. 3, artikkel 53 nr. 2 og artikkel 56, 

samt opplysninger som er innhentet ved stedlig kontroll eller 

stedlig tilsyn omhandlet i artikkel 52 nr. 1 og 2, aldri gis videre 

i henhold til artikkel 59 uten uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndigheter som ga opplysningene, eller fra 

vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der den 

stedlige kontrollen eller det stedlige tilsynet ble foretatt. 

Artikkel 61 

Videreformidling av opplysninger om clearing- og 

oppgjørstjenester 

1.  Bestemmelsene i dette kapittelet er ikke til hinder for at 

vedkommende myndigheter i en medlemsstat gir videre 

opplysninger nevnt i artikkel 53, 54 og 55 til en clearingsentral 

eller et lignende organ som i henhold til nasjonal rett er 

anerkjent for å yte clearing- og oppgjørstjenester på et av deres 

nasjonale markeder, dersom de anser at det er nødvendig å gi 

slike opplysninger videre for å sikre at disse organene fungerer 

på en tilfredsstillende måte i forbindelse med markeds-

deltakeres mislighold eller potensielle mislighold. De opplys-

ningene som mottas, skal være underlagt krav om taushetsplikt 

som minst tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal imidlertid sikre at opplysninger som 

mottas i henhold til artikkel 53 nr. 2, ikke gis videre i tilfellene 

omhandlet i nr. 1 uten uttrykkelig samtykke fra de ved-

kommende myndighetene som ga opplysningene. 

Artikkel 62 

Behandling av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger i dette direktivet skal utføres 

i samsvar med direktiv 95/46/EF og, dersom det er relevant, 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

Avsnit t  III  

Pl i kte r for pe rsone r me d ansvar for l ovfe ste t 

re vi s jon av årsre gnskap og konsol i de rt re gnskap 

Artikkel 63 

Plikter for personer med ansvar for lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsolidert regnskap 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at enhver person som er 

godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap(1), og som i en institusjon 

utfører oppgavene beskrevet i artikkel 51 i rådsdirektiv 

78/660/EØF av 25. juli 1978 om årsregnskapene for visse 

selskapsformer(2), artikkel 37 i rådsdirektiv 83/349/EØF av  

13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(3) eller artikkel 73 i 

direktiv 2009/65/EF, eller enhver annen lovfestet oppgave, 

minst skal ha plikt til omgående å rapportere til vedkommende 

myndigheter alle forhold eller beslutninger som gjelder denne 

institusjonen, som personen har fått kjennskap til ved utførelsen 

av sin oppgave, og som kan 

a)  utgjøre en vesentlig overtredelse av lover eller forskrifter 

som fastsetter vilkårene for godkjenning, eller som særskilt 

omhandler institusjoners virksomhet, 

b)  skade institusjonens fortsatte virksomhet,  

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 

(3) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 
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c)  føre til at regnskapene ikke godkjennes, eller at det tas 

forbehold med hensyn til godkjenningen av dem. 

Medlemsstatene skal minst fastsette at en person som nevnt i 

første ledd også skal ha plikt til å rapportere alle forhold eller 

beslutninger som vedkommende har fått kjennskap til i 

forbindelse med utførelsen av en oppgave som nevnt i første 

ledd, i et foretak som gjennom kontroll har nære forbindelser til 

institusjonen der oppgaven utføres. 

2.  Dersom personer godkjent i henhold til direktiv 

2006/43/EF i god tro gir videre til vedkommende myndigheter 

opplysninger om forhold eller beslutninger som nevnt i nr. 1, 

skal dette ikke utgjøre et brudd på taushetsplikten i henhold til 

avtale eller lover eller forskrifter, og skal ikke medføre noen 

form for ansvar for disse personene. Slike opplysninger gis 

samtidig til institusjonens ledelsesorgan, med mindre det er 

tvingende grunner til ikke å gjøre det. 

Avsnit t  IV 

Ti l synsmyndi ghe t, myndi ghe t ti l  å i l e gge  

sanksjone r og kl age adgang  

Artikkel 64 

Tilsynsmyndighet og myndighet til å ilegge sanksjoner 

1.  Vedkommende myndigheter skal gis all tilsynsmyndighet 

til å gripe inn i institusjoners virksomhet dersom det er 

nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver, herunder 

særlig retten til å tilbakekalle en tillatelse i samsvar med 

artikkel 18, den myndigheten som kreves i samsvar med 

artikkel 102, og den myndigheten som er fastsatt i artikkel 104 

og 105. 

2.  Vedkommende myndigheter skal utøve sin til-

synsmyndighet og sin myndighet til å ilegge sanksjoner i 

samsvar med dette direktivet og nasjonal rett på en av følgende 

måter: 

a)  Direkte. 

b)  I samarbeid med andre myndigheter. 

c)  På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter. 

d)  Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

Artikkel 65 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

1.  Uten at det berører vedkommende myndigheters 

tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 64 og medlemsstatenes 

rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal 

medlemsstatene fastsette regler for administrative sanksjoner og 

andre administrative tiltak som kan anvendes på overtredelser 

av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i 

nasjonal rett, og av forordning (EU) nr. 575/2013, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Dersom 

medlemsstatene beslutter ikke å fastsette regler for admini-

strative sanksjoner for overtredelser som er omfattet av nasjonal 

strafferett, skal de underrette Kommisjonen om de relevante 

strafferettsbestemmelsene. De administrative sanksjonene og 

andre administrative tiltak skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Dersom forpliktelsene nevnt i nr. 1 får anvendelse på 

institusjoner, finansielle holdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper, skal medlemsstatene ved over-

tredelse av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktivet i nasjonal rett, eller av forordning (EU) nr. 575/2013, 

sikre at sanksjoner, med forbehold for vilkår fastsatt i nasjonal 

rett, kan anvendes på medlemmer av ledelsesorganet og andre 

fysiske personer som i henhold til nasjonal rett er ansvarlige for 

overtredelsen. 

3.  Vedkommende myndigheter skal ha all den informasjons-

innsamlings- og granskingsmyndigheten som de trenger for å 

utføre sine oppgaver. Uten at det berører andre relevante 

bestemmelser i dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal denne myndigheten omfatte følgende: 

a)  Myndighet til å kreve at følgende fysiske eller juridiske 

personer gir alle opplysninger som er nødvendige for at 

vedkommende myndigheter skal kunne utføre sine 

oppgaver, herunder opplysninger som skal gis med 

regelmessige mellomrom og i bestemte formater for 

tilsynsformål og tilknyttede statistikkformål: 

i)  Institusjoner etablert i den berørte medlemsstaten. 

ii)  Finansielle holdingselskaper etablert i den berørte 

medlemsstaten. 

iii)  Blandede finansielle holdingselskaper etablert i den 

berørte medlemsstaten. 

iv)  Blandede holdingselskaper etablert i den berørte 

medlemsstaten. 

v)  Personer som tilhører enhetene nevnt i punkt i)-iv). 

vi)  En tredjepart som enhetene nevnt i punkt i)-iv) har 

utkontraktert driftsfunksjoner eller -virksomhet til.  
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b)  Myndighet til å foreta all nødvendig gransking av alle 

personer nevnt i bokstav a) i)-iv) som er etablert eller ligger 

i den berørte medlemsstaten, når det er nødvendig for at 

vedkommende myndigheter skal kunne utføre sine 

oppgaver, herunder 

i)  retten til å kreve framlegging av dokumenter, 

ii)  å undersøke regnskapene og registrene til personene 

nevnt i bokstav a) i)-vi) og ta kopier av eller utdrag fra 

slike regnskaper eller registre, 

iii)  å innhente skriftlige eller muntlige forklaringer fra 

personene nevnt i bokstav a) i)-vi) eller deres 

representanter eller personale, 

iv)  å høre enhver annen person som går med på å bli spurt, 

for å samle inn opplysninger om gjenstanden for 

granskingen. 

c)  Myndighet, med forbehold for andre vilkår fastsatt i 

unionsretten, til å gjennomføre alt nødvendig tilsyn med 

forretningslokaler som tilhører de juridiske personene nevnt 

i bokstav a) i)-vi), og ethvert annet foretak som omfattes av 

konsolidert tilsyn når en vedkommende myndighet er den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten, forutsatt at berørte 

vedkommende myndigheter er underrettet på forhånd. 

Dersom et tilsyn krever tillatelse fra en rettsmyndighet i 

henhold til nasjonal rett, skal det søkes om slik tillatelse. 

Artikkel 66 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

ved overtredelse av krav til tillatelse og krav ved erverv av 

kvalifiserende eierandeler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det i deres lover og 

forskrifter i det minste fastsettes administrative sanksjoner og 

andre administrative tiltak med hensyn til følgende: 

a)  Å drive virksomhet som består i å motta innskudd eller 

andre midler fra allmennheten som skal tilbakebetales, uten 

å være en kredittinstitusjon, i strid med artikkel 9. 

b)  Å starte virksomhet som kredittinstitusjon uten tillatelse, i 

strid med artikkel 9. 

c)  Direkte eller indirekte å erverve en kvalifiserende eierandel 

i en kredittinstitusjon eller ytterligere å øke, direkte eller 

indirekte, en slik kvalifiserende eierandel i en kreditt-

institusjon med den følge at andelen av stemmerettene eller 

av kapitalen vil nå eller overstige tersklene omhandlet i 

artikkel 22 nr. 1, eller slik at kredittinstitusjonen vil bli 

vedkommendes datterforetak, uten skriftlig å underrette 

vedkommende myndigheter for den kredittinstitusjonen 

som de søker å erverve eller øke en kvalifiserende eierandel 

i, i vurderingsperioden, eller til tross for at vedkommende 

myndigheter har motsatt seg dette, i strid med artikkel 22 

nr. 1. 

d)  Direkte eller indirekte å avhende en kvalifiserende 

eierandel i en kredittinstitusjon eller redusere en kvalifise-

rende eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital 

vil falle under tersklene omhandlet i artikkel 25, eller slik at 

kredittinstitusjonen vil opphøre å være et datterforetak, uten 

at vedkommende myndigheter er underrettet skriftlig. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de administrative sank-

sjonene og andre administrative tiltak som kan anvendes i 

tilfellene nevnt i nr. 1, minst omfatter følgende: 

a)  En offentlig erklæring som angir navnet på den fysiske 

personen eller den institusjonen eller det finansielle 

holdingselskapet eller det blandede finansielle holdings-

elskapet som er ansvarlig, og overtredelsens art. 

b)  Et pålegg der det kreves at den ansvarlige fysiske eller 

juridiske personen avslutter atferden og avstår fra å gjenta 

slik atferd. 

c)  For en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer 

på opptil 10 % av foretakets samlede netto årsomsetning, 

herunder bruttoinntekter i form av renter til gode og 

tilsvarende inntekter, inntekter fra aksjer og andre 

verdipapirer med variabel/fast avkastning og provisjons-

inntekter i samsvar med artikkel 316 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 i foregående regnskapsår. 

d)  For en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer 

på opptil 5 000 000 euro eller i medlemsstater som ikke har 

euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 

per 17. juli 2013. 

e)  Administrative overtredelsesgebyrer på opptil det dobbelte 

av beløpet for den fordelen som ble oppnådd ved 

overtredelsen, dersom fordelen kan beregnes. 

f)  Forbud mot å utøve stemmeretten for den eller de 

aksjeeierne som anses for å være ansvarlige for over-

tredelsene nevnt i nr. 1. 

Dersom foretaket nevnt i første ledd bokstav c) er et 

datterforetak av et morforetak, skal den relevante brutto-

inntekten være den bruttoinntekten som framgår av det 

overordnede morforetakets konsoliderte regnskap for 

foregående regnskapsår.  
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Artikkel 67 

Andre bestemmelser 

1.  Denne artikkelen får anvendelse på minst følgende 

omstendigheter: 

a)  En institusjon har fått tillatelse på grunnlag av uriktige 

opplysninger eller andre uregelmessigheter. 

b)  En institusjon som når den får kjennskap til erverv eller 

avhendinger av eierandeler i sin kapital som fører til at 

andelen overstiger eller faller under en av tersklene nevnt i 

artikkel 22 nr. 1 eller artikkel 25, unnlater å underrette 

vedkommende myndigheter om dette, i strid med artikkel 

26 nr. 1 første ledd. 

c)  En institusjon som er børsnotert på et regulert marked i 

henhold til listen som ESMA skal offentliggjøre i samsvar 

med artikkel 47 i direktiv 2004/39/EF, unnlater å underrette 

vedkommende myndigheter minst én gang i året om 

navnene til aksjeeiere og deltakere som har kvalifiserende 

eierandeler, samt disse andelenes størrelse, i strid med 

artikkel 26 nr. 1 annet ledd i dette direktivet. 

d)  En institusjon har ikke innført de styringsordningene som 

vedkommende myndigheter krever i samsvar med de 

nasjonale bestemmelsene som innarbeider artikkel 74 i 

nasjonal rett. 

e)  En institusjon unnlater å gi opplysninger eller gir ufull-

stendige eller unøyaktige opplysninger til vedkommende 

myndigheter om overholdelsen av forpliktelsen til å 

oppfylle kravene til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 92 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, i strid med artikkel 99 nr. 1 i 

nevnte forordning. 

f)  En institusjon unnlater å rapportere eller gir ufullstendige 

eller unøyaktige opplysninger til vedkommende 

myndigheter når det gjelder dataene nevnt i artikkel 101 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

g)  En institusjon unnlater å gi opplysninger eller gir 

ufullstendige eller unøyaktige opplysninger til ved-

kommende myndigheter om en stor eksponering, i strid 

med artikkel 394 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

h)  En institusjon unnlater å gi opplysninger eller gir 

ufullstendige eller unøyaktige opplysninger til ved-

kommende myndigheter om likviditet, i strid med artikkel 

415 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

i)  En institusjon unnlater å gi opplysninger eller gir 

ufullstendige eller unøyaktige opplysninger til ved-

kommende myndigheter om den uvektede kjerne-

kapitalandelen, i strid med artikkel 430 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

j)  En institusjon unnlater gjentatte ganger eller systematisk å 

ha likvide midler, i strid med artikkel 412 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

k)  En institusjon inngår en eksponering som overskrider 

grensene fastsatt i artikkel 395 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

l)  En institusjon er eksponert for kredittrisikoen ved en 

verdipapiriseringsposisjon uten å oppfylle vilkårene fastsatt 

i artikkel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

m)  En institusjon unnlater å offentliggjøre opplysninger eller 

gir ufullstendige eller unøyaktige opplysninger, i strid med 

artikkel 431 nr. 1, 2 og 3 eller artikkel 451 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

n)  En institusjon foretar betalinger til innehavere av 

instrumenter som inngår i institusjonens ansvarlige kapital, 

i strid med artikkel 141 i dette direktivet, eller i tilfeller der 

artikkel 28, 51 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 

forbyr slike betalinger til innehavere av instrumenter som 

inngår i den ansvarlige kapitalen. 

o)  En institusjon er funnet skyldig i en alvorlig overtredelse av 

nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til direktiv 

2005/60/EF. 

p)  En institusjon tillater en eller flere personer som ikke 

overholder artikkel 91, å bli eller fortsette å være medlem 

av ledelsesorganet. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de administrative sanksjo-

nene og andre administrative tiltak som kan anvendes i 

tilfellene nevnt i nr. 1, minst omfatter følgende: 

a)  En offentlig erklæring som angir navnet på den fysiske 

personen eller den institusjonen eller det finansielle 

holdingselskapet eller det blandede finansielle holdings-

elskapet som er ansvarlig, og overtredelsens art. 

b)  Et pålegg der det kreves at den ansvarlige fysiske eller 

juridiske personen avslutter atferden og avstår fra å gjenta 

slik atferd. 

c)  For en institusjon, tilbakekalling av institusjonens tillatelse i 

samsvar med artikkel 18. 

d)  Med forbehold for artikkel 65 nr. 2, et midlertidig forbud 

for et medlem av institusjonens ledelsesorgan eller enhver 

annen fysisk person som anses som ansvarlig, mot å utføre 

oppgaver i institusjoner.  
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e)  For en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer 

på opptil 10 % av foretakets samlede netto årsomsetning, 

herunder bruttoinntekter i form av renter til gode og 

tilsvarende inntekter, inntekter fra aksjer og andre 

verdipapirer med variabel/fast avkastning og p rovisjons-

inntekter i samsvar med artikkel 316 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 i foregående regnskapsår. 

f)  For en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer 

på opptil 5 000 000 euro eller i medlemsstater som ikke har 

euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 

per 17. juli 2013. 

g)  Administrative overtredelsesgebyrer på opptil det dobbelte 

av beløpet for den fortjenesten som er oppnådd, eller det 

tapet som er unngått som følge av overtredelsen, når det er 

mulig å fastsette disse. 

Dersom foretaket nevnt i første ledd bokstav e) er et 

datterforetak av et morforetak, skal den relevante brutto-

inntekten være den bruttoinntekten som framgår av det 

overordnede morforetakets konsoliderte regnskap for 

foregående regnskapsår. 

Artikkel 68 

Offentliggjøring av administrative sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

på sitt offisielle nettsted offentliggjør minst alle administrative 

sanksjoner som ikke kan overprøves, og som ilegges for 

overtredelse av de nasjonale bestemmelsene som innarbeider 

dette direktivet i nasjonal rett, eller av forordning (EU)  

nr. 575/2013, herunder opplysninger om overtredelsens type og 

art og identiteten til den fysiske eller juridiske personen som 

sanksjonen gjelder, så snart som mulig etter at nevnte person er 

blitt underrettet om sanksjonene. 

Dersom medlemsstatene tillater offentliggjøring av sanksjoner 

som kan overprøves, skal vedkommende myndigheter 

omgående offentliggjøre på sitt offisielle nettsted opplysninger 

om status for klagen og resultatet av den. 

2.  Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre sank-

sjonene i anonymisert form på en måte som er i samsvar med 

nasjonal rett, i følgende tilfeller: 

a)  Når sanksjonen ilegges en fysisk person og en offentliggjø-

ring av personopplysninger viser seg å være urimelig etter 

en obligatorisk forhåndsvurdering. 

b)  Dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes 

stabilitet eller en pågående strafferettslig etterforskning. 

c)  Dersom offentliggjøringen, i den grad dette kan fastslås, 

ville medføre uforholdsmessig stor skade for de berørte 

institusjonene eller fysiske personene. 

Dersom det forventes at omstendighetene nevnt i første ledd vil 

opphøre innen et rimelig tidsrom, kan offentliggjøring i 

henhold til nr. 1 utsettes i dette tidsrommet. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at opplysningene 

som offentliggjøres i henhold til nr. 1 og 2, forblir på deres 

offisielle nettsted i minst fem år. Personopplysninger skal bli 

liggende på vedkommende myndighets offisielle nettsted bare 

så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende person-

vernregler. 

4.  Senest 18. juli 2015 skal EBA framlegge en rapport for 

Kommisjonen om medlemsstatenes offentliggjøring av 

sanksjoner i anonymisert form som fastsatt i nr. 2, særlig 

dersom det har vært betydelige forskjeller mellom medlems-

statene med hensyn til dette. I tillegg skal EBA framlegge en 

rapport for Kommisjonen om alle betydelige forskjeller i 

varigheten av offentliggjøringen av sanksjoner i henhold til 

nasjonal rett. 

Artikkel 69 

Utveksling av opplysninger om sanksjoner og EBAs drift av 

en sentral database 

1.  Vedkommende myndigheter skal, med forbehold for 

kravene om taushetsplikt nevnt i artikkel 53 nr. 1, underrette 

EBA om alle administrative sanksjoner, herunder alle perma-

nente forbud, som er ilagt i henhold til artikkel 65, 66 og 67, 

herunder eventuelle klager i den forbindelse og resultatet av 

disse. EBA skal drive en sentral database over administrative 

sanksjoner som er meddelt den, utelukkende med sikte på 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter. Databasen skal være tilgjengelig bare for 

vedkommende myndigheter, og den skal oppdateres på 

grunnlag av opplysninger som gis av vedkommende 

myndigheter. 

2.  Når en vedkommende myndighet vurderer godt 

omdømme i henhold til artikkel 13 nr. 1, artikkel 16 nr. 3, 

artikkel 91 nr. 1 og artikkel 121, skal den konsultere EBAs 

database over administrative sanksjoner. Dersom det skjer en 

statusendring, eller en klage tas til følge, skal EBA slette eller 

oppdatere relevante opplysninger på anmodning fra 

vedkommende myndigheter. 

3.  Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal 

rett kontrollere om det er registrert en relevant dom på den 

berørte personens rulleblad. For dette formålet skal det 

utveksles opplysninger i samsvar med beslutning 2009/316/JIS 

og rammebeslutning 2009/315/JIS som gjennomført i nasjonal 

rett.  
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4.  EBA skal ha et nettsted med lenker til hver vedkommende 

myndighets offentliggjøring av administrative sanksjoner i 

henhold til artikkel 68, og skal angi hvor lenge hver medlems-

stat offentliggjør administrative sanksjoner. 

Artikkel 70 

Effektiv anvendelse av sanksjoner og vedkommende 

myndigheters utøvelse av sin myndighet til å ilegge 

sanksjoner 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter når de 

bestemmer typen av administrative sanksjoner eller andre 

administrative tiltak og nivået på administrative overtredelses-

gebyrer, tar hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder 

eventuelt 

a) overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  graden av ansvar hos den fysiske eller juridiske personen 

som er ansvarlig for overtredelsen, 

c)  den finansielle styrken til den fysiske eller juridiske 

personen som er ansvarlig for overtredelsen, slik den 

framgår for eksempel av en juridisk persons samlede 

omsetning eller av en fysisk persons årsinntekt, 

d)  betydningen av den fortjenesten som er oppnådd eller det 

tapet som er unngått av den fysiske eller juridiske personen 

som er ansvarlig for overtredelsen, i den grad dette kan 

fastslås, 

e)  tap påført en tredjepart som følge av overtredelsen, i den 

grad dette kan fastslås, 

f)  viljen hos den fysiske eller juridiske personen som er 

ansvarlig for overtredelsen, til å samarbeide med ved-

kommende myndighet, 

g)  tidligere overtredelser begått av den fysiske eller juridiske 

personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

h)  overtredelsens eventuelle følger for finanssystemet. 

Artikkel 71 

Rapportering av overtredelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

innfører effektive og pålitelige ordninger for å oppmuntre til 

rapportering til vedkommende myndigheter av mulige eller 

faktiske overtredelser av nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktivet i nasjonal rett, og av forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

2.  Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a)  særlige framgangsmåter for mottak av rapporter om 

overtredelser og oppfølging av dem, 

b)  passende vern av arbeidstakere i institusjoner som 

rapporterer om overtredelser som er begått i institusjonen, i 

det minste mot gjengjeldelse, diskriminering eller andre 

typer urettferdig behandling, 

c)  vern av personopplysninger både om den personen som 

rapporterer om overtredelsene, og den fysiske personen som 

angivelig er ansvarlig for overtredelsen, i samsvar med 

direktiv 95/46/EF, 

d)  klare regler som sikrer at den personen som rapporterer om 

overtredelser som er begått i institusjonen, til enhver tid 

garanteres fortrolighet, med mindre offentliggjøring kreves 

i henhold til nasjonal rett i forbindelse med ytterligere 

granskinger eller etterfølgende rettergang. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at institusjonene har innført 

egnede framgangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de 

rapporterer om overtredelser internt, gjennom en særskilt, 

uavhengig og selvstendig kanal. 

En slik kanal kan også opprettes gjennom ordninger avtalt 

mellom partene i arbeidslivet. Samme vern som i nr. 2 bokstav 

b), c) og d) får anvendelse. 

Artikkel 72 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger og tiltak som treffes i 

henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med dette 

direktivet eller forordning (EU) nr. 575/2013, kan påklages. 

Medlemsstatene skal også sikre at unnlatelse av å treffe 

beslutning innen seks måneder etter inngivelse av en søknad om 

tillatelse som inneholder alle de opplysningene som kreves i 

henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktiv i nasjonal rett, kan påklages. 

KAPITTEL 2 

Framgangsmåter for kontroll  

Avsnit t  I  

Inte rn kapi tal vurde ri ngsprose ss  

Artikkel 73 

Ansvarlig kapital 

Institusjoner skal ha sunne, effektive og omfattende strategier 

og framgangsmåter for fortløpende å vurdere og opprettholde 

beløp, typer og fordeling av ansvarlig kapital som de anser for 

tilstrekkelig til å dekke arten av og nivået for den risikoen som 

institusjonene er eller kan bli eksponert for.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/609 

 

Slike strategier og framgangsmåter skal være underlagt en 

regelmessig internkontroll for å sikre at de fortsatt er 

tilfredsstillende og står i forhold til arten, omfanget og 

kompleksiteten av vedkommende kredittinstitusjons 

virksomhet. 

Avsnit t  II  

S tyri ngsforme r, framgangsmåte r og ordni nge r i  

i ns ti tusjone r 

Un derav sn it t  1  

Al l m e n n e  pri n s i ppe r  

Artikkel 74 

Internstyring, gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner 

1.  Institusjoner skal ha solide styringsordninger, herunder en 

klar organisasjonsstruktur med klart definerte, gjennomsiktige 

og konsekvente ansvarslinjer, effektive framgangsmåter for å 

identifisere, styre, overvåke og rapportere den risikoen 

institusjonen er eller kan være eksponert for, forsvarlige 

internkontrollordninger, herunder forsvarlig forvaltnings- og 

regnskapspraksis, og godtgjøringspolitikk og -praksis som er 

forenlig med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring. 

2.  De styringsformene, framgangsmåtene og ordningene som 

er omhandlet i nr. 1, skal omfatte hele virksomheten og stå i 

forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av de iboende 

risikoene i forretningsmodellen og institusjonens virksomhet. 

Det skal tas hensyn til de tekniske kriteriene som fastsettes i 

artikkel 76-95. 

3.  EBA skal i samsvar med nr. 2 utstede retningslinjer for 

styringsformene, framgangsmåtene og ordningene omhandlet i 

nr. 1. 

4.  Vedkommende myndigheter skal sikre at det innføres 

gjenopprettingsplaner for å gjenopprette en institusjons 

finansielle stilling etter en betydelig svekkelse, samt 

krisehåndteringsplaner. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet kan kravene om at en institusjon skal utarbeide, 

opprettholde og ajourføre gjenopprettingsplaner, og at 

krisehåndteringsmyndigheten etter samråd med vedkommende 

myndighet skal utarbeide krisehåndteringsplaner, lempes på 

dersom vedkommende myndigheter, etter samråd med den 

nasjonale makrotilsynsmyndigheten, anser at en bestemt 

institusjons krise, bl.a. på grunn av dens størrelse, forretnings-

modell eller forbindelser med andre institusjoner eller med 

finanssystemet i alminnelighet, ikke vil påvirke finansmar-

kedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene negativt. 

Institusjonene skal i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

samarbeide nært med krisehåndteringsmyndighetene og gi dem 

alle de opplysningene som er nødvendige for å forberede og 

utarbeide gjennomførbare krisehåndteringsplaner med forslag 

til krisehåndtering av institusjoner på en ordnet måte i tilfelle 

krise. 

I samsvar med artikkel 25 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal 

EBA ha rett til å delta i og bidra til utvikling og samordning av 

effektive og ensartede gjenopprettings- og krisehåndterings-

planer. 

I den forbindelse skal EBA underrettes om og ha rett til å delta 

på møter om utviklingen og samordningen av gjenopprettings- 

og krisehåndteringsplaner. Når slike møter eller slik virksomhet 

finner sted, skal EBA på forhånd holdes fullt underrettet om 

avholdelsen av møtene, de viktigste sakene som skal drøftes, og 

de tiltakene som skal vurderes. 

Artikkel 75 

Tilsyn med godtgjøringspolitikk 

1.  Vedkommende myndigheter skal samle inn de opplys-

ningene som er offentliggjort i samsvar med kriteriene for 

offentliggjøring fastsatt i artikkel 450 nr. 1 bokstav g), h) og i) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og skal bruke dem til å 

sammenligne godtgjøringstendenser og -praksis. Ved-

kommende myndigheter skal gi EBA disse opplysningene. 

2.  EBA skal utstede retningslinjer for forsvarlig godt-

gjøringspolitikk som er i samsvar med prinsippene fastsatt i 

artikkel 92-95. Retningslinjene skal ta hensyn til prinsippene 

om forsvarlig godtgjøringspolitikk fastsatt i kommisjons-

rekommandasjon 2009/384/EF av 30. april 2009 om godt-

gjøringspolitikk i finanssektoren(1). 

ESMA skal samarbeide nært med EBA for å utarbeide 

retningslinjer for godtgjøringspolitikk for kategorier av 

medarbeidere som deltar i yting av investeringstjenester og 

investeringsvirksomhet i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i 

direktiv 2004/39/EF. 

EBA skal anvende de opplysningene den mottar fra ved-

kommende myndigheter i samsvar med nr. 1, til å sammenligne 

godtgjøringstendenser og -praksis på unionsplan. 

3.  Vedkommende myndigheter skal samle inn opplysninger 

om antall fysiske personer per institusjon som mottar en 

godtgjøring på 1 million euro eller mer per regnskapsår, fordelt 

på godtgjøringsrammer på 1 million euro, herunder deres 

ansvarsområder, det aktuelle forretningsområdet og hoved-

elementene lønn, bonus, langsiktige utbetalinger og pensjons-

bidrag. Opplysningene skal oversendes til EBA, som skal 

offentliggjøre dem samlet for hjemstaten i et felles rapporte-

ringsformat. EBA kan utarbeide retningslinjer for å lette 

gjennomføringen av dette nummeret og sikre sammenhengen i 

opplysningene som samles inn.  

  

(1) EUT L 120 av 15.5.2009, s. 22. 
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Un derav sn it t  2  

Te k n i s ke k rit erier fo r o rg an isering  o g  be handl i n g  a v 

ri s i k o e r  

Artikkel 76 

Behandling av risikoer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet godkjenner 

og regelmessig gjennomgår strategier og retningslinjer for å ta 

opp, styre, overvåke og redusere de risikoene institusjonen er 

eller kan bli eksponert for, herunder risikoer som skyldes det 

makroøkonomiske miljøet de driver virksomhet i, sett i forhold 

til konjunktursyklusen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet setter av 

tilstrekkelig tid til å behandle risikospørsmål. Ledelsesorganet 

skal aktivt medvirke til og sikre at det settes av tilstrekkelige 

ressurser til styringen av alle vesentlige risikoer som er 

omhandlet i dette direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013, 

samt til verdsetting av eiendeler, bruk av eksterne kreditt -

vurderinger og interne modeller for disse risikoene. Insti-

tusjonen skal opprette rapporteringslinjer til ledelsesorganet 

som dekker alle vesentlige risikoer og retningslinjer for 

risikostyring samt endringer av dem. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at institusjoner som er 

betydelige ut fra sin størrelse og interne organisering samt 

virksomhetens art, omfang og kompleksitet, nedsetter en 

risikokomité som skal bestå av medlemmer av ledelsesorganet 

som ikke utøver ledelsesfunksjoner i den berørte institusjonen. 

Risikokomiteens medlemmer skal ha de kunnskapene og 

ferdighetene samt den sakkunnskapen som kreves for fullt ut å 

forstå og kunne overvåke institusjonens risikostrategi og 

risikovillighet. 

Risikokomiteen skal gi råd til ledelsesorganet om institusjonens 

overordnede aktuelle og framtidige risikovillighet og risikostra-

tegi og bistå ledelsesorganet med å føre tilsyn med den øverste 

ledelsens gjennomføring av strategien. Ledelsesorganet skal 

beholde det overordnede risikoansvaret. 

Risikokomiteen skal kontrollere at prisene på forpliktelser og 

eiendeler som tilbys kundene, fullt ut tar hensyn til insti-

tusjonens forretningsmodell og risikostrategi. Dersom prisene 

ikke gjenspeiler risikoene på en riktig måte i samsvar med 

forretningsmodellen og risikostrategien, skal risikokomiteen 

framlegge en tiltaksplan for ledelsesorganet. 

Vedkommende myndigheter kan tillate at en institusjon som 

ikke anses som betydelig i henhold til første ledd, kombinerer 

risikokomiteen med revisjonskomiteen nevnt i artikkel 41 i 

direktiv 2006/43/EF. Medlemmene av den kombinerte 

komiteen skal ha de kunnskapene og ferdighetene samt den 

sakkunnskapen som er nødvendig for både risikokomiteen og 

revisjonskomiteen. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet i sin 

tilsynsfunksjon og risikokomiteen, dersom en slik er blitt 

nedsatt, har tilstrekkelig tilgang til opplysninger om insti-

tusjonens risikosituasjon og, dersom det er nødvendig og 

relevant, til risikostyringsfunksjonen og eksterne sakkyndige. 

Ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon og risikokomiteen, 

dersom en slik er blitt nedsatt, skal fastsette arten, omfanget, 

formatet og hyppigheten av de risikoopplysningene som de skal 

motta. For å fremme en forsvarlig godtgjøringspolitikk og  

-praksis skal risikokomiteen, uten at det berører godtgjøring-

skomiteens oppgaver, undersøke om insitamentene i 

godtgjøringssystemet tar hensyn til risiko, kapital, likviditet 

samt sannsynlighet og tidspunkt for fortjeneste. 

5.  Medlemsstatene skal i samsvar med forholdsmessighets-

kravet i artikkel 7 nr. 2 i kommisjonsdirektiv 2006/73/EF(1) 

sikre at institusjonene har en risikostyringsfunksjon som er 

uavhengig av driftsfunksjonene, og som har tilstrekkelig 

myndighet og tyngde samt tilstrekkelige ressurser og 

muligheter samt tilgang til ledelsesorganet. 

Medlemsstatene skal sikre at risikostyringsfunksjonen sørger 

for at alle vesentlige risikoer identifiseres, måles og rapporteres 

på riktig måte. De skal sikre at risikostyringsfunksjonen deltar 

aktivt i utarbeidingen av institusjonens risikostrategi og i alle 

vesentlige risikostyringsbeslutninger, og at den kan gi et samlet 

overblikk over alle risikoer som gjelder for institusjonen. 

Medlemsstatene skal om nødvendig sikre at risikostyrings-

funksjonen kan rapportere direkte til ledelsesorganet i dets 

tilsynsfunksjon, uavhengig av den øverste ledelsen, og, dersom 

det er hensiktsmessig, ta opp problemer og advare nevnte organ 

i tilfeller der risikoutvikling påvirker eller kan påvirke insti-

tusjonen, uten at det berører det ansvaret ledelsesorganet har i 

sin tilsynsfunksjon og/eller ledelsesfunksjon i henhold til dette 

direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013. 

Lederen for risikostyringsfunksjonen skal være et uavhengig 

medlem av den øverste ledelsen med et særskilt ansvar for 

risikostyringsfunksjonen. Dersom arten, omfanget og 

kompleksiteten av institusjonens virksomhet ikke gjør det 

berettiget å utpeke en bestemt person, kan en annen overordnet 

medarbeider i institusjonen ivareta denne funksjonen, forutsatt 

at det ikke er noen interessekonflikt.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennom-

føring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapir-

foretak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål 

(EUT L 241 av 2.9.2006, s. 26). 
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Lederen for risikostyringsfunksjonen skal ikke avsettes uten at 

ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon har godkjent dette, og skal 

om nødvendig ha direkte tilgang til ledelsesorganet i dets 

tilsynsfunksjon. 

Anvendelsen av dette direktivet berører ikke anvendelsen av 

direktiv 2006/73/EF på verdipapirforetak. 

Artikkel 77 

Interne metoder for beregning av krav til ansvarlig kapital  

1.  Vedkommende myndigheter skal oppmuntre institusjoner 

som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne organisering 

samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, til å utvikle 

intern kapasitet til å vurdere kredittrisiko og til å øke 

anvendelsen av den interne kredittvurderingsmetoden til 

beregning av krav til ansvarlig kapital for kredittrisiko når 

institusjonenes eksponeringer er vesentlige målt i absolutte tall, 

og når de samtidig har mange vesentlige motparter. Denne 

artikkelen berører ikke oppfyllelsen av kriteriene fastsatt i 

tredje del avdeling I kapittel 3 avsnitt 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

2.  Vedkommende myndigheter skal, idet det tas hensyn til 

arten, omfanget og kompleksiteten av institusjonenes 

virksomhet, overvåke at de ikke utelukkende eller automatisk 

støtter seg til eksterne kredittvurderinger ved vurdering av en 

enhets eller et finansielt instruments kredittverdighet. 

3.  Vedkommende myndigheter skal oppmuntre institusjoner, 

idet det tas hensyn til deres størrelse og interne organisering 

samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, til å utvikle 

intern kapasitet til å vurdere spesifikk risiko og til å øke 

anvendelsen av den interne kredittvurderingsmetoden til 

beregning av krav til ansvarlig kapital for spesifikk risiko i 

handelsporteføljen, sammen med interne modeller til beregning 

av krav til ansvarlig kapital for misligholds- og migrasjons-

risiko når deres eksponering for spesifikk risiko er vesentlig 

målt i absolutte tall, og når de har et stort antall vesentlige 

posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere. 

Denne artikkelen berører ikke oppfyllelsen av kriteriene fastsatt 

i tredje del avdeling IV kapittel 5 avsnitt 1-5 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

4.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for nærmere å definere hva som menes med 

«eksponering for spesifikk risiko som er vesentlig målt i 

absolutte tall» i nr. 3 første ledd, og tersklene for et stort antall 

vesentlige motparter og posisjoner i gjeldsinstrumenter fra 

forskjellige utstedere. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 78 

Tilsynsmyndighetenes referansemåling av interne metoder 

for beregning av krav til ansvarlig kapital  

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjoner 

med tillatelse til å anvende interne metoder til beregning av 

risikovektede eksponeringsbeløp eller krav til ansvarlig kapital, 

med unntak av operasjonell risiko, rapporterer resultatene av 

beregningene av sine interne metoder for sine eksponeringer 

eller posisjoner som inngår i referanseporteføljene. Insti-

tusjonene skal med jevne mellomrom og minst én gang i året 

oversende resultatene av sine beregninger sammen med en 

forklaring av de metodene som er anvendt. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

oversender resultatene av beregningene nevnt i nr. 1 i henhold 

til malen utarbeidet av EBA i samsvar med nr. 8, til 

vedkommende myndigheter og EBA. Dersom vedkommende 

myndigheter velger å utvikle særskilte porteføljer, skal de gjøre 

det i samråd med EBA og sikre at institusjonene rapporterer 

resultatene av beregningene atskilt fra resultatene av 

beregningene for EBA-porteføljene. 

3.  Vedkommende myndigheter skal på grunnlag av opplys-

ningene som institusjonene har gitt i samsvar med nr. 1, 

overvåke de forskjellige beregningene av risikovektede ekspo-

neringsbeløp eller eventuelt krav til ansvarlig kapital, med 

unntak av operasjonell risiko, for eksponeringer eller trans-

aksjoner i referanseporteføljen som disse institusjonene 

kommer fram til ved anvendelse av sine interne metoder. Minst 

én gang i året skal vedkommende myndigheter foreta en 

vurdering av kvaliteten på disse metodene særlig med hensyn til 

a)  metoder som viser betydelige forskjeller i krav til ansvarlig 

kapital for samme eksponering, 

b)  metoder der forskjellene er spesielt store eller små, og også 

der det er en betydelig og systematisk undervurdering av 

kravene til ansvarlig kapital. 

EBA skal utarbeide en rapport for å bistå vedkommende 

myndigheter ved vurderingen av de interne metodenes kvalitet 

på grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 2.  
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4.  Dersom visse institusjoner avviker vesentlig fra flertallet 

av tilsvarende institusjoner, eller dersom de anvendte metodene 

har så lite til felles at det fører til stor variasjon i resultatene, 

skal vedkommende myndigheter undersøke årsakene til dette og 

treffe korrigerende tiltak dersom det klart kan fastslås at en 

institusjons metode fører til undervurdering av kravene til 

ansvarlig kapital som ikke kan tilskrives forskjeller i ekspo-

neringenes eller posisjonenes underliggende risikoer. 

5.  Vedkommende myndigheter skal sikre at beslutninger om 

de korrigerende tiltakenes egnethet som omhandlet i nr. 4, er i 

samsvar med prinsippet om at slike tiltak skal opprettholde den 

interne metodens mål og derfor ikke 

a)  fører til standardisering eller foretrukne metoder, 

b)  skaper feilaktige insitamenter eller 

c)  medfører flokkmentalitet. 

6.  EBA kan utstede retningslinjer og anbefalinger i samsvar 

med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 dersom den 

anser dette som nødvendig på grunnlag av opplysningene og 

vurderingene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkelen, for å bedre 

tilsynspraksisen eller institusjonenes praksis når det gjelder 

interne metoder. 

7.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a)  framgangsmåtene for å utveksle vurderinger i samsvar med 

nr. 3 mellom vedkommende myndigheter og med EBA, 

b)  standardene for vedkommende myndigheters vurderinger i 

henhold til nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

8.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi 

a)  den malen, de definisjonene og de IT-løsningene som skal 

anvendes i Unionen i forbindelse med rapporteringen nevnt 

i nr. 2, 

b)  den eller de referanseporteføljene som er nevnt i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

9.  Kommisjonen skal innen 1. april 2015 og etter samråd 

med EBA framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet om hvordan referansemålingen av de interne modellene 

fungerer, herunder modellens virkeområde. Rapporten skal 

eventuelt følges av et forslag til regelverk. 

Artikkel 79 

Kredittrisiko og motpartsrisiko 

Vedkommende myndigheter skal sikre at 

a)  kredittgiving er basert på forsvarlige og klart definerte 

kriterier og at framgangsmåten for å godkjenne, endre, 

fornye og refinansiere kreditt er klart fastsatt, 

b)  institusjonene har interne metoder som gjør det mulig for 

dem å vurdere kredittrisiko for eksponeringer i forbindelse 

med individuelle skyldnere, verdipapirer eller verdipapir-

iseringsposisjoner samt kredittrisiko på porteføljenivå. 

Særlig skal de interne metodene ikke utelukkende eller 

automatisk baseres på eksterne kredittvurderinger. Dersom 

kravene til ansvarlig kapital er basert på en kredittvurdering 

foretatt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI), 

eller på det faktum at en eksponering ikke er kredittvurdert, 

skal dette ikke frita institusjonene for plikten til også å ta 

hensyn til andre relevante opplysninger for å fastsette 

fordelingen av ansvarlig kapital, 

c)  løpende forvaltning og overvåking av institusjonenes 

forskjellige kredittrisikobærende porteføljer og ekspo-

neringer, herunder for å identifisere og håndtere problem-

kreditter og foreta passende verdijusteringer og avsetninger, 

skjer ved hjelp av effektive systemer, 

d)  kredittporteføljene er tilstrekkelig diversifisert sett i forhold 

til institusjonens målmarkeder og overordnede kreditts-

trategi. 

Artikkel 80 

Restrisiko 

Vedkommende myndigheter skal sikre at risikoen for at de 

anerkjente teknikkene for kredittrisikoreduksjon som benyttes 

av kredittinstitusjonen, viser seg å være mindre effektive enn 

forventet, behandles og kontrolleres blant annet ved hjelp av 

skriftlige retningslinjer og framgangsmåter.  
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Artikkel 81 

Konsentrasjonsrisiko 

Vedkommende myndigheter skal sikre at konsentrasjonsrisiko 

som oppstår som følge av eksponeringer mot hver motpart, 

herunder sentrale motparter, grupper av motparter med 

innbyrdes forbindelser og motparter innenfor samme 

økonomiske sektor eller geografiske område, eller innenfor 

samme virksomhet eller vare, samt anvendelsen av teknikker 

for kredittrisikoreduksjon, herunder særlig risiko forbundet med 

store indirekte kreditteksponeringer som f.eks. mot en enkelt 

utsteder av sikkerhet, behandles og kontrolleres blant annet ved 

hjelp av skriftlige retningslinjer og framgangsmåter. 

Artikkel 82 

Verdipapiriseringsrisiko 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at risikoer som 

oppstår som følge av verdipapiriseringstransaksjoner der 

kredittinstitusjonen er investor, initiativtakende institusjon eller 

organiserende institusjon, herunder omdømmerisikoer (som kan 

oppstå i forbindelse med komplekse strukturer eller produkter), 

vurderes og behandles ved hjelp av hensiktsmessige retnings-

linjer og framgangsmåter for å sikre at det økonomiske 

innholdet i transaksjonen gjenspeiles fullt ut i risikovurderingen 

og ledelsens beslutninger. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at likviditetsplaner 

for å håndtere følgene av både planlagt og tidlig innløsning 

foreligger hos institusjoner som er initiativtakere til rullerende 

verdipapiriseringstransaksjoner med bestemmelser om tidlig 

innløsning. 

Artikkel 83 

Markedsrisiko 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at retningslinjene 

og framgangsmåtene for identifisering, måling og håndtering av 

alle vesentlige kilder for og virkninger av markedsrisikoer 

innføres. 

2.  Når den korte posisjonen forfaller før den lange, skal 

vedkommende myndigheter sikre at institusjonene også treffer 

tiltak mot risikoen for likviditetsmangel. 

3.  Den ansvarlige kapitalen skal være tilstrekkelig til å dekke 

vesentlige markedsrisikoer som ikke er omfattet av krav til 

ansvarlig kapital. 

Institusjoner som ved beregning av kravene til ansvarlig kapital 

for posisjonsrisiko i samsvar med tredje del avdeling IV 

kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, har motregnet sine 

posisjoner i en eller flere av de aksjene som utgjør en 

aksjeindeks, mot en eller flere posisjoner i aksjeindeks-

futurekontrakten eller et annet aksjeindeksprodukt, skal ha 

tilstrekkelig ansvarlig kapital til å dekke basisrisikoen for tap 

som skyldes at futurekontraktens eller det andre produktets 

verdi ikke utvikler seg helt i takt med verdien av de aksjene 

som inngår i aksjeindeksen. Institusjonene skal også ha en slik 

tilstrekkelig ansvarlig kapital når de har posisjoner med motsatt 

fortegn i aksjeindeksfuturekontrakter som ikke er identiske med 

hensyn til løpetid og/eller sammensetning. 

Når institusjoner anvender behandlingen i artikkel 345 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal de sikre at de har 

tilstrekkelig ansvarlig kapital til å dekke risikoen for tap som 

foreligger mellom tidspunktet for den opprinnelige forpliktelsen 

og følgende virkedag. 

Artikkel 84 

Renterisiko som følge av virksomhet utenfor 

handelsporteføljen 

Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

innfører systemer for å identifisere, vurdere og styre risiko som 

følge av mulige endringer i rentesatser som påvirker insti-

tusjonens virksomhet utenfor handelsporteføljen. 

Artikkel 85 

Operasjonell risiko 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

innfører retningslinjer og framgangsmåter for å vurdere og styre 

eksponering for operasjonell risiko, herunder modellrisiko, og 

for å dekke sjeldne hendelser med alvorlige følger for insti-

tusjonens virksomhet. Institusjonene skal presisere hva som 

menes med operasjonell risiko ved anvendelse av disse 

retningslinjene og framgangsmåtene. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at det foreligger 

beredskapsplaner og planer for opprettholdelse av virksomheten 

for å sikre institusjonens mulighet til å videreføre driften og 

begrense tap i tilfelle alvorlige forstyrrelser av virksomheten. 

Artikkel 86 

Likviditetsrisiko 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

har solide strategier, retningslinjer, framgangsmåter og 

systemer for identifisering, måling, styring og overvåking av 

likviditetsrisiko innenfor passende tidshorisonter, herunder 

intradag, for å sikre at institusjonen opprettholder likviditets-

buffere på et tilstrekkelig nivå. Disse strategiene, retnings-

linjene, framgangsmåtene og systemene skal tilpasses 

forskjellige forretningsområder, valutaer, filialer og juridiske 

personer og omfatte passende ordninger for fordeling av 

likviditetskostnader, utbytte og risikoer. 

2.  Strategiene, retningslinjene, framgangsmåtene og 

systemene nevnt i nr. 1 skal stå i et rimelig forhold til 

institusjonens kompleksitet, risikoprofil og virksomhetsområde 

samt den risikotoleransen som ledelsesorganet har fastsatt, og 

gjenspeile institusjonens betydning i hver medlemsstat der den 

utøver virksomhet. Institusjonene skal opplyse alle relevante 

forretningsområder om risikotoleransen. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene, 

idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av 

deres virksomhet, har likviditetsrisikoprofiler som er forenlige 

med og ikke går lenger enn det som er nødvendig for et 

velfungerende og solid system.  
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Vedkommende myndigheter skal overvåke utviklingen med 

hensyn til likviditetsrisikoprofiler, for eksempel produkt-

utforming og volumer, risikostyring, finansieringspolitikk og 

finansieringskonsentrasjon. 

Vedkommende myndigheter skal treffe effektive tiltak dersom 

utviklingen nevnt i annet ledd kan føre til ustabilitet i den 

enkelte institusjonen eller i hele systemet. 

Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om alle tiltak 

som treffes i henhold til tredje ledd. 

EBA skal, dersom det er hensiktsmessig, utarbeide anbefalinger 

i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

utvikler metoder for identifisering, måling, styring og 

overvåking av finansieringsposisjoner. Disse metodene skal 

omfatte nåværende og forventede vesentlige pengestrømmer i 

og fra eiendeler, forpliktelser og poster utenfor balansen, 

herunder betingede forpliktelser og mulige virkninger av 

omdømmerisiko. 

5.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

skiller mellom eiendeler som er stilt som sikkerhet, og eiendeler 

uten heftelser som er tilgjengelige til enhver tid, særlig i 

krisesituasjoner. De skal også sikre at institusjonene tar hensyn 

til den juridiske personen der eiendelene befinner seg, det 

landet der eiendelene i henhold til lov er registrert enten i et 

register eller på en konto, samt til deres godtakbarhet, og de 

skal overvåke hvordan eiendelene kan mobiliseres til rett tid. 

6.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

også tar hensyn til eksisterende juridiske, tilsynsmessige og 

driftsmessige begrensninger for mulige overføringer av 

likviditet og eiendeler uten heftelser både i og utenfor Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

7.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

vurderer ulike verktøyer for å redusere likviditetsrisiko, 

herunder et system med grenseverdier og likviditetsbuffere for 

å kunne motstå en rekke ulike stresshendelser, og en 

tilstrekkelig diversifisert finansieringsstruktur og tilgang til 

finansieringskilder. Disse ordningene skal gjennomgås 

regelmessig. 

8.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

vurderer alternative scenarioer for likviditetsposisjoner og 

risikoreduserende tiltak og gjennomgår forutsetningene som 

ligger til grunn for avgjørelser om finansieringsposisjonen, 

minst én gang i året. For disse formålene skal alternative 

scenarioer særlig gjelde poster utenfor balansen og andre 

betingede forpliktelser, herunder slike som gjelder spesialfore-

tak for verdipapirisering eller andre spesialforetak, som nevnt i 

forordning (EU) nr. 575/2013, som institusjonen opptrer som 

organiserende institusjon overfor, eller yter vesentlig 

likviditetsstøtte til. 

9.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

vurderer den mulige virkningen av alternative scenarioer som 

gjelder selve institusjonen, hele markedet og en kombinasjon av 

mulige scenarioer. Ulike tidsperioder og varierende grader av 

stressforhold skal vurderes. 

10.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

justerer sine strategier, interne retningslinjer og grenser for 

likviditetsrisiko og utarbeider effektive beredskapsplaner, idet 

det tas hensyn til resultatene av de alternative scenarioene nevnt 

i nr. 8. 

11.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

har planer for gjenopprettelse av likviditeten som fastsetter 

hensiktsmessige strategier og egnede gjennomføringstiltak for å 

bøte på mulige likviditetsmangler, herunder for filialer som er 

etablert i en annen medlemsstat. Vedkommende myndigheter 

skal sikre at disse planene testes av institusjonene minst én 

gang i året, oppdateres på grunnlag av resultatet av de 

alternative scenarioene omhandlet i nr. 8 og rapporteres til og 

godkjennes av den øverste ledelsen slik at interne retningslinjer 

og framgangsmåter kan justeres tilsvarende. Institusjonene skal 

treffe nødvendige operasjonelle tiltak på forhånd for å sikre at 

planene for gjenopprettelse av likviditeten kan gjennomføres 

umiddelbart. For kredittinstitusjoner skal slike operasjonelle 

tiltak omfatte innehav av sikkerhet som er umiddelbart 

tilgjengelig for sentralbankfinansiering. I dette inngår det ved 

behov å inneha sikkerhet i en annen medlemsstats valuta eller 

valutaen i en tredjestat som kredittinstitusjonen har ekspo-

neringer mot, og, dersom det av operasjonelle grunner er 

nødvendig, innenfor territoriet til en vertsstat eller en tredjestat 

hvis valuta kredittinstitusjonen er eksponert mot. 

Artikkel 87 

Risiko for overdreven gjeldsoppbygging 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

har retningslinjer og framgangsmåter for identifisering, 

håndtering og overvåking av risiko for overdreven gjelds-

oppbygging. Indikatorene på risikoen for overdreven gjelds-

oppbygging skal omfatte den uvektede kjernekapitalandelen 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 429 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og ubalanse mellom eiendeler og forpliktelser. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene 

håndterer risikoen for overdreven gjeldsoppbygging med 

forsiktighet ved å ta behørig hensyn til mulige økninger i 

risikoen for overdreven gjeldsoppbygging som følge av en 

minskning av institusjonens ansvarlige kapital gjennom 

forventede eller realiserte tap, avhengig av gjeldende regn-

skapsregler. For dette formålet skal institusjonene kunne motstå 

en rekke ulike stresshendelser i forbindelse med risikoen for 

overdreven gjeldsoppbygging.  
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Un derav sn it t  3  

Fo re ta k s s ty ri n g  

Artikkel 88 

Styringsordninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet definerer, 

fører tilsyn med og er ansvarlig for gjennomføringen av de 

styringsordningene som skal sikre effektiv og forsvarlig ledelse 

av institusjonen, herunder fordelingen av plikter i organi-

sasjonen og forebygging av interessekonflikter. 

Disse styringsordningene skal være i samsvar med følgende 

prinsipper: 

a)  Ledelsesorganet har det overordnede ansvaret for insti-

tusjonen og godkjenner og fører tilsyn med gjennom-

føringen av institusjonens strategiske mål, risikostrategi og 

internstyring. 

b)  Ledelsesorganet sikrer integriteten til regnskapssystemene 

og systemene for finansiell rapportering, herunder 

finansielle og operasjonelle kontroller og overholdelse av 

lover og relevante standarder. 

c)  Ledelsesorganet fører tilsyn med prosessene for 

offentliggjøring og kommunikasjon. 

d)  Ledelsesorganet er ansvarlig for å føre effektivt tilsyn med 

den øverste ledelsen. 

e)  Lederen for ledelsesorganet i dets tilsynsfunksjon i en 

institusjon utøver ikke samtidig administrerende direktørs 

funksjoner i samme institusjon, med mindre institusjonen 

begrunner dette og vedkommende myndigheter har gitt 

tillatelse til det. 

Medlemsstatene skal sikre at ledelsesorganet overvåker og 

regelmessig vurderer hvor effektive institusjonens styrings-

ordninger er og treffer egnede tiltak for å håndtere eventuelle 

mangler. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at institusjoner som er 

betydelige ut fra sin størrelse og interne organisering samt 

virksomhetens art, omfang og kompleksitet, nedsetter en 

nominasjonskomité som består av medlemmer av ledelses-

organet som ikke utøver ledelsesfunksjoner i den berørte 

institusjonen. 

Nominasjonskomiteen skal 

a)  finne, og med henblikk på ledelsesorganets eller general-

forsamlingens godkjenning, anbefale kandidater til ledige 

stillinger i ledelsesorganet, vurdere kombinasjonen av 

kunnskaper, ferdigheter, mangfold og erfaring som finnes i 

ledelsesorganet, og utarbeide en beskrivelse av de 

oppgavene som den ledige stillingen innbefatter, og de 

kvalifikasjonene som kreves, samt vurdere hvor mye tid 

som det må forventes å avsette til dette. 

 Nominasjonskomiteen skal dessuten fastsette et mål for 

representasjon av det underrepresenterte kjønnet i ledelses-

organet og utarbeide en strategi for hvordan antall 

representanter for det underrepresenterte kjønnet i 

ledelsesorganet kan økes for å nå målet. Målet, strategien 

og gjennomføringen skal offentliggjøres i samsvar med 

artikkel 435 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

b)  regelmessig og minst én gang i året vurdere ledelses-

organets struktur, størrelse, sammensetning og resultater og 

gi ledelsesorganet anbefalinger om endringer, 

c)  regelmessig og minst én gang i året vurdere kunnskaper, 

ferdigheter og erfaringer hos de enkelte medlemmene av 

ledelsesorganet og i ledelsesorganet som helhet, og 

rapportere dette til ledelsesorganet, 

d)  regelmessig gjennomgå ledelsesorganets strategi for 

utvelging og utnevning av den øverste ledelsen og gi 

anbefalinger til ledelsesorganet. 

Når den utfører sine oppgaver, skal nominasjonskomiteen i 

størst mulig utstrekning og fortløpende ta hensyn til behovet for 

å sikre at ledelsesorganets beslutningstaking ikke domineres av 

en enkelt person eller av en liten gruppe av personer på en måte 

som kan skade institusjonens overordnede interesser. 

Nominasjonskomiteen skal kunne benytte alle slags ressurser 

som den anser hensiktsmessige, herunder ekstern rådgivning, 

og skal få tilstrekkelige midler til dette. 

Dersom ledelsesorganet i henhold til nasjonal rett ikke har 

myndighet til å velge ut eller utnevne sine medlemmer, får dette 

nummeret ikke anvendelse. 

Artikkel 89 

Rapportering per stat 

1.  Fra 1. januar 2015 skal medlemsstatene kreve at hver 

institusjon årlig og på konsolidert grunnlag for regnskapsåret 

offentliggjør følgende opplysninger for hver medlemsstat og 

tredjestat der den er etablert: 

a)  Navn, virksomhetens art og geografisk beliggenhet.  
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b)  Omsetning. 

c)  Antall ansatte i heltidsekvivalenter. 

d)  Resultat før skatt. 

e)  Skatt på resultat. 

f)  Mottatte offentlige tilskudd. 

2.  Uten at det berører nr. 1, skal medlemsstatene kreve at 

institusjonene offentliggjør opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav 

a), b) og c) for første gang 1. juli 2014. 

3.  Innen 1. juli 2014 skal alle globalt systemviktige insti-

tusjoner som har tillatelse i Unionen, som fastsatt interna-

sjonalt, framlegge for Kommisjonen de opplysningene som er 

nevnt i nr. 1 bokstav d), e) og f) på fortrolig grunnlag. Kommi-

sjonen skal, etter samråd med EBA, EIOPA og ESMA, 

avhengig av hva som er mest hensiktsmessig, foreta en generell 

vurdering av mulige negative økonomiske konsekvenser av 

offentliggjøring av slike opplysninger, herunder innvirkningen 

på konkurranseevnen, investeringene og kredittmulighetene 

samt finanssystemets stabilitet. Kommisjonen skal framlegge 

sin rapport for Europaparlamentet og Rådet innen  

31. desember 2014. 

Dersom Kommisjonens rapport påviser vesentlige negative 

virkninger, skal Kommisjonen vurdere å framlegge et passende 

forslag til regelverk om endring av offentliggjøringskravene i 

nr. 1 og kan, i samsvar artikkel 145 bokstav h), beslutte å 

utsette disse kravene. Kommisjonen skal hvert år vurdere på 

nytt om det er nødvendig å forlenge utsettelsen. 

4.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal revideres i samsvar med 

direktiv 2006/43/EF og om mulig offentliggjøres som et 

vedlegg til årsregnskapet eller eventuelt til konsernregnskapet 

for den berørte institusjonen. 

5.  Dersom det i en framtidig regelverksakt i Unionen 

fastsettes offentliggjøringskrav som går lenger enn dem som er 

fastsatt i denne artikkelen, får denne artikkelen ikke lenger 

anvendelse og skal oppheves. 

Artikkel 90 

Offentliggjøring av avkastning på eiendeler 

Institusjonene skal blant nøkkelindikatorene i sin årsrapport 

offentliggjøre sin avkastning på eiendeler beregnet som 

nettooverskudd dividert på deres balansesum. 

Artikkel 91 

Ledelsesorgan 

1.  Medlemmene av ledelsesorganet skal til enhver tid ha 

tilstrekkelig godt omdømme og tilstrekkelige kunnskaper, 

ferdigheter og erfaringer til å utføre sine oppgaver. Ledelses-

organets overordnede sammensetning skal avspeile et 

tilstrekkelig vidt spekter av erfaringer. Medlemmene av 

ledelsesorganet skal særlig oppfylle kravene i nr. 2-8. 

2.  Alle medlemmene av ledelsesorganet skal sette av 

tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i institusjonen. 

3.  Det antallet funksjoner i ledelsesorganer som et medlem 

kan ha samtidig, skal være avhengig av omstendighetene i det 

enkelte tilfellet og arten, omfanget og kompleksiteten av 

institusjonens virksomhet. Med mindre de representerer 

medlemsstaten, skal medlemmer av ledelsesorganet i en 

institusjon som er betydelig ut fra sin størrelse og interne 

organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, 

fra 1. juli 2014 inneha bare en av følgende kombinasjoner av 

funksjoner i ledelsesorganet samtidig: 

a)  Én funksjon i ledelsesorganet med ledelsesansvar 

kombinert med to funksjoner i ledelsesorganet uten 

ledelsesansvar. 

b)  Fire funksjoner i ledelsesorganet uten ledelsesansvar. 

4.  I henhold til nr. 3 skal følgende regnes som én funksjon i 

ledelsesorganet: 

a)  Funksjoner i ledelsesorganet med eller uten ledelsesansvar 

innenfor samme gruppe. 

b)  Funksjoner i ledelsesorganet med eller uten ledelsesansvar i 

i)  institusjoner som er medlemmer av samme insti-

tusjonelle beskyttelsesordning, forutsatt at vilkårene i 

artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013 er 

oppfylt, eller 

ii) foretak (herunder ikke-finansielle enheter) der insti-

tusjonen har en kvalifiserende eierandel. 

5.  Funksjoner i ledelsesorganer i organisasjoner som ikke 

hovedsakelig har kommersielt formål, skal ikke tas i 

betraktning ved anvendelse av nr. 3. 

6.  Vedkommende myndigheter kan gi medlemmer av 

ledelsesorganet tillatelse til å inneha ytterligere én funksjon i 

ledelsesorganet uten ledelsesansvar. Vedkommende 

myndigheter skal regelmessig underrette EBA om slike 

tillatelser.  
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7.  Ledelsesorganet skal ha tilstrekkelige kunnskaper, 

ferdigheter og erfaringer til å kunne forstå institusjonens 

virksomhet, herunder de største risikoene. 

8.  Hvert medlem av ledelsesorganet skal utvise ærlighet, 

integritet og selvstendig tenkning for om nødvendig effektivt å 

kunne vurdere og sette spørsmålstegn ved den øverste ledelsens 

beslutninger og effektivt føre tilsyn med og overvåke ledelsens 

beslutningstaking. 

9.  Institusjonene skal sette av tilstrekkelige menneskelige og 

økonomiske ressurser til å introdusere og lære opp med-

lemmene av ledelsesorganet. 

10.  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal 

kreve at institusjonene og deres respektive nominasjons-

komiteer sikrer et vidt spekter av egenskaper og ferdigheter når 

de rekrutterer medlemmer til ledelsesorganet, og for det 

formålet innfører en politikk som fremmer mangfold i 

ledelsesorganet. 

11.  Vedkommende myndigheter skal samle inn de opplys-

ningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 435 nr. 2 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, og skal bruke dem 

som referanseverdi for å sammenligne praksis som fremmer 

mangfold. Vedkommende myndigheter skal gi EBA disse 

opplysningene. EBA skal bruke nevnte opplysninger som 

referanseverdi for å sammenligne praksis som fremmer 

mangfold på unionsplan. 

12.  EBA skal utstede retningslinjer for følgende: 

a)  Begrepet tilstrekkelig tid som et medlem av ledelsesorganet 

skal sette av for å utføre sine oppgaver, sett i forhold til 

omstendighetene i det enkelte tilfellet og arten, omfanget og 

kompleksiteten av institusjonens virksomhet. 

b)  Begrepet tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og 

erfaringer i ledelsesorganet som nevnt i nr. 7. 

c)  Begrepet ærlighet, integritet og selvstendig tenkning som et 

medlem av ledelsesorganet skal utvise, som nevnt i nr. 8. 

d)  Begrepet tilstrekkelige menneskelige og økonomiske 

ressurser som avsettes til å introdusere og lære opp 

medlemmene av ledelsesorganet, som nevnt i nr. 9. 

e)  Begrepet mangfold som det skal tas hensyn til ved 

utvelging av medlemmer til ledelsesorganet, som nevnt i  

nr. 10. 

EBA skal utstede disse retningslinjene innen 31. desember 2015. 

13.  Denne artikkelen berører ikke bestemmelsen om arbeids-

takerrepresentasjon i ledelsesorganet i henhold til nasjonal rett. 

Artikkel 92 

Godtgjøringspolitikk 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at nr. 2 i denne 

artikkelen og artikkel 93, 94 og 95 anvendes på institusjoner på 

gruppe-, morforetaks- og datterforetaksnivå, herunder dem som 

er etablert i finanssentre offshore. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjoner, når 

de fastsetter og anvender sin samlede godtgjøringspolitikk, 

herunder lønn og skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser for 

kategorier av medarbeidere, herunder øverste ledelse, 

risikotakere, medarbeidere med kontrollfunksjoner og ansatte 

hvis samlede godtgjøring ligger i samme godtgjøringsramme 

som den øverste ledelsen og risikotakerne, hvis arbeids-

oppgaver har en vesentlig innvirkning på deres risikoprofil, 

overholder følgende prinsipper på en slik måte og i den 

utstrekningen som er hensiktsmessig med hensyn til deres 

størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, 

omfang og kompleksitet: 

a)  Godtgjøringspolitikken skal være forenlig med og fremme 

en forsvarlig og effektiv risikostyring, og den skal ikke 

oppmuntre til risikotaking som overskrider det risikonivået 

institusjonen tolererer. 

b)  Godtgjøringspolitikken skal være i tråd med institusjonens 

forretningsstrategi, målsetninger, verdier og langsiktige 

interesser, og den skal omfatte tiltak for å unngå inter-

essekonflikter. 

c)  Institusjonens ledelsesorgan skal i sin tilsynsfunksjon vedta 

og regelmessig gjennomgå de allmenne prinsippene for 

godtgjøringspolitikken og ha ansvar for at den gjennom-

føres. 

d)  Minst én gang i året skal gjennomføringen av godtgjørings-

politikken underlegges en sentral og uavhengig intern-

kontroll for å fastslå om den er i samsvar med de retnings-

linjene og framgangsmåtene for godtgjøring som ledelses-

organet har vedtatt i sin tilsynsfunksjon. 

e)  Medarbeidere som utfører kontrollfunksjoner, skal være 

uavhengige av de forretningsenhetene de fører tilsyn med, 

ha nødvendig myndighet og godtgjøres etter hvordan de når 

målene som er knyttet til deres funksjoner, uavhengig av 

resultatene på de forretningsområdene de kontrollerer. 

f)  Godtgjøringen til personer i den øverste ledelsen som 

utøver risikostyrings- og etterlevelsesfunksjoner, skal 

underlegges direkte tilsyn av godtgjøringskomiteen nevnt i 

nr. 95 eller, dersom en slik komité ikke er nedsatt, av 

ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon.  
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g)  Godtgjøringspolitikken skal, idet det tas hensyn til 

nasjonale kriterier for lønnsfastsettelse, skille klart mellom 

kriteriene for fastsettelse av 

i)  fast grunnlønn, som først og fremst bør avspeile 

relevant yrkeserfaring og organisatorisk ansvar i 

henhold til den ansattes stillingsbeskrivelse som del av 

arbeidsavtalen, og 

ii)  variabel godtgjøring, som bør avspeile bærekraftige og 

risikojusterte resultater samt resultater ut over det som 

kreves for å oppfylle kravene i den ansattes stillings-

beskrivelse som en del av arbeidsavtalen. 

Artikkel 93 

Institusjoner som får statsstøtte  

I forbindelse med institusjoner som nyter godt av ekstraordinær 

statsstøtte, gjelder følgende prinsipper i tillegg til dem som er 

fastsatt i artikkel 92 nr. 2: 

a)  Variabel godtgjøring er strengt begrenset til en prosentdel 

av nettoinntekten når den er uforenlig med opprettholdelsen 

av et forsvarlig kapitalgrunnlag og opphør av statsstøtten 

innen rimelig tid. 

b)  De berørte vedkommende myndighetene krever at 

institusjonene omstrukturerer godtgjøringen slik at den blir 

forenlig med forsvarlig risikostyring og langsiktig vekst, 

herunder, dersom det er hensiktsmessig, at de fastsetter 

grenser for godtgjøring til medlemmer av institusjonens 

ledelsesorgan. 

c)  Ingen variabel godtgjøring utbetales til medlemmene av 

ledelsesorganet i institusjonen uten at det begrunnes. 

Artikkel 94 

Variable bestanddeler av godtgjøringen 

1.  For variable bestanddeler av godtgjøringen gjelder 

følgende prinsipper i tillegg til, og på samme vilkår som, dem 

som er fastsatt i artikkel 92 nr. 2: 

a)  Når godtgjøringen er resultatavhengig, skal det samlede 

godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag av en vurdering 

av den enkelte medarbeiderens og den berørte forretnings-

enhetens resultater og institusjonens samlede resultater, og 

ved vurderingen av den enkelte medarbeiderens resultater 

skal det tas hensyn til finansielle og ikke-finansielle 

kriterier. 

b)  Resultatvurderingen skal inngå i en flerårig ramme for å 

sikre langsiktigheten i vurderingen og at den faktiske 

utbetalingen av de resultatavhengige bestanddelene av 

godtgjøringen fordeles over et tidsrom der det tas hensyn til 

kredittinstitusjonens underliggende konjunktursyklus og 

forretningsrisiko. 

c)  Den samlede variable godtgjøringen kan ikke begrense 

institusjonens mulighet til å styrke sitt kapitalgrunnlag. 

d)  Garantert variabel godtgjøring er ikke forenlig med en 

forsvarlig risikostyring eller prinsippet om resultatlønn, og 

skal ikke inngå i framtidige godtgjøringsplaner. 

e)  Garantert variabel godtgjøring skal forekomme bare 

unntaksvis og i forbindelse med nyansettelser, og skal, 

dersom institusjonen har et solid og sterkt kapitalgrunnlag, 

være begrenset til det første ansettelsesåret. 

f)  Det skal være en passende balanse mellom faste og variable 

bestanddeler av den samlede godtgjøringen, og den faste 

bestanddelen skal utgjøre en tilstrekkelig stor andel av den 

samlede godtgjøringen til at det er mulig å gjennomføre en 

fullt fleksibel politikk med hensyn til variable godtgjørings-

bestanddeler, herunder muligheten til ikke å utbetale noen 

variabel godtgjøringsbestanddel. 

g)  Institusjonene skal fastsette et passende forhold mellom de 

faste og de variable bestanddelene av den samlede godt-

gjøringen der følgende prinsipper får anvendelse: 

i)  Den variable bestanddelen skal ikke overskride 100 % 

av den faste bestanddelen av den samlede godt-

gjøringen til hver enkelt person. Medlemsstatene kan 

fastsette en lavere maksimal prosentsats. 

ii)  Medlemsstatene kan tillate at aksjeeiere eller insti-

tusjonens eiere eller deltakere godkjenner et høyere 

maksimumsnivå for forholdet mellom faste og variable 

bestanddeler av godtgjøringen, forutsatt at det samlede 

nivået for den variable bestanddelen ikke overskrider 

200 % av den faste bestanddelen av den samlede 

godtgjøringen for hver enkelt person. Medlemsstatene 

kan fastsette en lavere maksimal prosentsats. 

En eventuell godkjenning av en høyere sats i samsvar 

med første ledd i dette nummeret skal skje etter 

følgende framgangsmåte: 

–– Aksjeeiere eller institusjonens eiere eller deltakere 

skal treffe beslutning på grunnlag av en detaljert 

anbefaling fra institusjonen der grunnene til og 

virkeområdet for den godkjenningen det anmodes 

om, angis, herunder antall berørte ansatte, deres 

funksjoner og den forventede virkningen på kravet 

til opprettholdelse av et forsvarlig kapitalgrunnlag.  
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–– Aksjeeiere eller institusjonens eiere eller deltakere 

skal treffe beslutning med et flertall på minst 66 %, 

forutsatt at minst 50 % av aksjene eller tilsvarende 

eierinteresser er representert, eller skal, dersom det 

ikke er tilfellet, treffe beslutning med et flertall på 

75 % av de representerte eierinteressene. 

–– Institusjonen skal underrette alle aksjeeiere eller 

institusjonens eiere eller deltakere om at det vil bli 

anmodet om en godkjenning i henhold til første 

ledd i dette nummeret, og skal på forhånd fastsette 

en rimelig frist for dette. 

–– Institusjonen skal omgående underrette ved-

kommende myndighet om anbefalingen til dens 

aksjeeiere eller eiere eller deltakere, herunder den 

foreslåtte høyere maksimumssatsen og begrunnel-

sen for den, og skal kunne godtgjøre overfor 

vedkommende myndighet at den foreslåtte høyere 

satsen ikke er i strid med institusjonens forpliktel-

ser i henhold til dette direktivet og forordning (EU) 

nr. 575/2013, idet det særlig tas hensyn til insti-

tusjonens forpliktelser når det gjelder ansvarlig 

kapital. 

–– Institusjonen skal omgående underrette ved-

kommende myndighet om de beslutningene som er 

truffet av dens aksjeeiere eller eiere eller deltakere, 

herunder godkjente høyere maksimumssatser i 

henhold til første ledd i dette nummeret, og 

vedkommende myndigheter skal anvende de 

mottatte opplysningene til å sammenligne insti-

tusjonenes praksis på dette området. Ved-

kommende myndigheter skal gi disse opplys-

ningene til EBA, som skal offentliggjøre dem 

samlet for hjemstaten i et felles rapporterings-

format. EBA kan utarbeide retningslinjer for å lette 

gjennomføringen av dette strekpunktet og sikre 

sammenheng i opplysningene som samles inn. 

–– Ansatte som er direkte berørt av de høyere maksi-

mumsnivåene for variabel godtgjøring nevnt i dette 

nummeret, skal eventuelt ikke tillates, verken 

direkte eller indirekte, å utøve de stemmerettene de 

måtte ha som aksjeeiere eller institusjonens eiere 

eller deltakere. 

iii)  Medlemsstatene kan tillate institusjonene å anvende 

den diskonteringssatsen som er nevnt i annet ledd i 

dette nummeret, på høyst 25 % av samlet variabel 

godtgjøring, forutsatt at den betales i instrumenter som 

utsettes i minst fem år. Medlemsstatene kan fastsette 

en lavere maksimal prosentsats. 

EBA skal innen 31. mars 2014 utarbeide og 

offentliggjøre retningslinjer for den gjeldende 

nominelle diskonteringssatsen, idet det tas hensyn til 

alle relevante faktorer, herunder inflasjonstakt og 

risiko, som omfatter utsettelsesperiodens lengde.  

I EBAs retningslinjer for diskonteringssatsen skal det 

særlig tas hensyn til hvordan det skal oppmuntres til å 

bruke instrumenter som utsettes i minst fem år. 

h)  Betalinger knyttet til tidlig oppsigelse av en avtale skal stå i 

forhold til resultatene som er oppnådd over tid, og skal ikke 

belønne manglende resultatoppnåelse eller forsømmelser. 

i)  Samlet godtgjøring knyttet til erstatning eller gjenkjøp av 

tidligere arbeidsavtaler skal være tilpasset institusjonens 

langsiktige interesser, herunder tilbakeholding, utsettelse, 

resultater og tilbakebetalingsordninger. 

j)  Ved målingen av de resultatene som anvendes for å beregne 

variable godtgjøringsbestanddeler eller grupper av variable 

godtgjøringsbestanddeler, skal det inngå en justering for 

alle former for aktuelle og framtidige risikoer, og det skal 

tas hensyn til kapitalkostnadene og den nødvendige 

likviditeten. 

k)  Ved fordelingen av de variable godtgjøringsbestanddelene i 

institusjonen skal det også tas hensyn til alle former for 

aktuelle og framtidige risikoer. 

l)  En betydelig andel, og i alle tilfeller minst 50 %, av enhver 

variabel godtgjøring skal bestå av en sammensetning av 

i)  aksjer eller tilsvarende eierinteresser, avhengig av den 

berørte institusjonens juridiske struktur, eller 

instrumenter knyttet til aksjer eller, for institusjoner 

som ikke er børsnotert, tilsvarende instrumenter som 

ikke er kontantinstrumenter, og 

ii)  når det er mulig, andre instrumenter i henhold til 

artikkel 52 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller 

andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til rene 

kjernekapitalinstrumenter eller nedskrives, og som i 

hvert enkelt tilfelle i tilstrekkelig grad avspeiler 

institusjonens kredittkvalitet ved fortsatt drift og er 

egnet til å bli brukt til variabel godtgjøring. 

Instrumentene nevnt i dette nummeret skal omfattes av en 

hensiktsmessig tilbakeholdingspolitikk som er utformet slik 

at insitamentene tilpasses institusjonens langsiktige 

interesser. Medlemsstatene eller deres vedkommende 

myndigheter kan sette begrensninger for typen og 

utformingen av disse instrumentene eller forby visse 

instrumenter dersom det anses hensiktsmessig. Dette 

nummeret får anvendelse på både den andelen av den 

variable godtgjøringsbestanddelen som utsettes i samsvar 

med bokstav m), og den andelen av den variable godt-

gjøringsbestanddelen som ikke utsettes.  
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m)  En betydelig andel, og i alle tilfeller minst 40 %, av den 

variable godtgjøringsbestanddelen skal utsettes i et tidsrom 

på minst tre til fem år og skal behørig tilpasses virk-

somhetens art og risiko samt den berørte medarbeiderens 

arbeidsoppgaver. 

Godtgjøring som skal utbetales i samsvar med en utsettel-

sesordning, skal ikke opptjenes raskere enn på pro rata-

grunnlag. Dersom den variable godtgjøringsbestanddelen 

utgjør et svært høyt beløp, skal minst 60 % av beløpet 

utsettes. Varigheten av utsettelsesperioden skal fastsettes i 

samsvar med institusjonens konjunktursyklus, virk-

somhetens art og risiko samt den berørte medarbeiderens 

arbeidsoppgaver. 

n)  Den variable godtgjøringen, herunder den utsatte delen, 

utbetales eller opptjenes bare dersom den er forsvarlig ut fra 

institusjonens samlede finansielle stilling og berettiget ut 

fra institusjonens, forretningsenhetens og den berørte 

personens resultater. 

Uten at det berører de allmenne prinsippene i nasjonal 

avtale- og arbeidsrett, skal den samlede variable godt-

gjøringen som hovedregel reduseres betydelig når insti-

tusjonens finansielle resultat er svakt eller negativt, idet det 

tas hensyn til både den nåværende godtgjøringen og 

reduksjoner i utbetalinger av tidligere opptjente beløp, 

herunder gjennom ordninger for fradrag eller tilbakebe-

taling, 

Opptil 100 % av den samlede variable godtgjøringen skal 

omfattes av fradrags- eller tilbakebetalingsordninger. Insti-

tusjonene skal fastsette særlige kriterier for anvendelse av 

fradrag og tilbakebetaling. Slike kriterier skal særlig 

omfatte situasjoner der medarbeideren 

i)  har deltatt i eller vært ansvarlig for atferd som har ført 

til betydelige tap for institusjonen, 

ii)  ikke har oppfylt egnede standarder for egnethet og 

rettskaffenhet. 

o)  Pensjonspolitikken er i tråd med institusjonens forretnings-

strategi, målsetninger, verdier og langsiktige interesser. 

Dersom den ansatte forlater institusjonen før pensjonsalder, 

skal institusjonen holde tilbake de skjønnsmessig fastsatte 

pensjonsytelsene i et tidsrom på fem år i form av 

instrumenter nevnt i bokstav l). Når en ansatt når pensjons-

alderen, skal de skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelsene 

utbetales til den ansatte i form av instrumenter nevnt i 

bokstav l) etter en tilbakeholdingsperiode på fem år. 

p)  Medarbeiderne skal forplikte seg til ikke å benytte 

personlige sikringsstrategier eller forsikringer knyttet til 

godtgjøring og ansvar for å undergrave de risikotilpasnings-

virkningene som er innebygd i deres godtgjøringsordninger. 

q)  Variabel godtgjøring skal ikke utbetales gjennom ordninger 

eller metoder som gjør det enklere å omgå dette direktivet 

eller forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for spesifisering av de instrumentklassene som 

oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav l) ii), og når det gjelder 

kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å fastsette 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en 

vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil som nevnt i 

artikkel 92 nr. 2. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. mars 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 95 

Godtgjøringskomité 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjoner 

som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne organisering 

samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, skal nedsette 

en godtgjøringskomité. Godtgjøringskomiteen skal sammen-

settes på en måte som gjør det mulig for den å foreta en 

sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjøringspolitikk og –

praksis samt de insitamentene som skapes for å styre risiko, 

kapital og likviditet. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at godtgjørings-

komiteen har ansvar for det forberedende arbeidet i forbindelse 

med beslutninger om godtgjøring, herunder slike som vil få 

følger for den berørte institusjonens risiko og risikostyring, og 

som skal treffes av ledelsesorganet. Lederen for og med-

lemmene av godtgjøringskomiteen skal være medlemmer av 

ledelsesorganet som ikke utøver ledelsesfunksjoner i den 

berørte institusjonen. Dersom arbeidstakerrep resentasjonen i 

ledelsesorganet er fastsatt i nasjonal rett, skal en eller flere 

arbeidstakerrepresentanter delta i godtgjøringskomiteen. Når 

den forbereder slike beslutninger, skal godtgjøringskomiteen ta 

hensyn til aksjeeiernes, investorenes og andre berørte parters 

langsiktige interesser i institusjonen, samt allmennhetens 

interesse.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/621 

 

Artikkel 96 

Nettsted om foretaksstyring og godtgjøring 

Institusjoner som har et nettsted, skal forklare der hvordan de 

oppfyller kravene i artikkel 88-95. 

Avsnit t  III  

Ti l syns - og e val ue ri ngsprose ss  

Artikkel 97 

Tilsyn og evaluering 

1.  Idet det tas hensyn til de tekniske kriteriene i artikkel 98 

skal vedkommende myndigheter føre tilsyn med de styrings-

formene, strategiene, framgangsmåtene og ordningene som 

institusjonene har innført for å overholde dette direktivet og 

forordning (EU) nr. 575/2013, og evaluere 

a)  de risikoene som institusjonene er eller kan bli eksponert 

for, 

b)  de risikoene som en institusjon utgjør for finanssystemet, 

idet det tas hensyn til identifiseringen og målingen av 

systemrisiko i henhold til artikkel 23 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, eller eventuelt anbefalingene fra ESRB, og 

c)  de risikoene som påvises ved stresstesting, idet det tas 

hensyn til arten og omfanget av og kompleksiteten til 

institusjonens virksomhet. 

2.  Tilsynet og evalueringen nevnt i nr. 1 skal omfatte alle 

krav i dette direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  På grunnlag av tilsynet og evalueringen nevnt i nr. 1 skal 

vedkommende myndigheter avgjøre om de styringsformene, 

strategiene, framgangsmåtene og ordningene som institusjonene 

har innført, og deres ansvarlige kapital og likviditet, sikrer en 

solid styring og dekning av risiko. 

4.  Vedkommende myndigheter skal fastsette hvor hyppig og 

omfattende tilsynet og evalueringen nevnt i nr. 1 skal være, idet 

det tas hensyn til størrelsen, systemviktigheten, arten, omfanget 

og kompleksiteten når det gjelder den berørte institusjonens 

virksomhet, samt til forholdsmessighetsprinsippet. Tilsynet og 

evalueringen skal foretas minst én gang i året for institusjoner 

som dekkes av tilsynskontrollprogrammet omhandlet i artikkel 

99 nr. 2. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

omgående underretter EBA om resultatene av kontrollen 

dersom den viser at institusjonen kan utgjøre en systemrisiko i 

samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 98 

Tekniske kriterier for tilsynet og evalueringen  

1.  I tillegg til kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell 

risiko skal tilsynet og evalueringen som foretas av ved-

kommende myndigheter i henhold til artikkel 97, minst omfatte 

a)  resultatene av stresstester som er gjennomført i samsvar 

med artikkel 177 i forordning (EU) nr. 575/2013 av insti-

tusjoner som bruker en intern kredittvurderingsmetode, 

b)  institusjonenes eksponering for og håndtering av konsentra-

sjonsrisiko, herunder deres oppfyllelse av kravene i fjerde 

del i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikkel 81 i dette 

direktivet, 

c)  soliditeten, egnetheten og gjennomføringsreglene når det 

gjelder de retningslinjene og framgangsmåtene insti-

tusjonene har gjennomført for styring av restrisikoen 

forbundet med bruken av anerkjente teknikker for kredit-

trisikoreduksjon, 

d)  i hvilket omfang ansvarlig kapital som innehas av en 

institusjon med hensyn til eiendeler som den har verdipapir-

isert, er tilstrekkelig når det gjelder det økonomiske 

innholdet i transaksjonen, herunder graden av risiko-

overføring som oppnås, 

e)  institusjonenes eksponering for og måling og styring av 

likviditetsrisiko, herunder utvikling av analyser av 

alternative scenarioer, håndtering av risikoreduserende 

tiltak (særlig likviditetsbuffernes nivå, sammensetning og 

kvalitet) og effektive beredskapsplaner, 

f)  virkningene av diversifisering og hvordan slike virkninger 

tas hensyn til i risikomålingssystemet, 

g)  resultatene av stresstester gjennomført av institusjoner som 

bruker en intern modell til å beregne krav til ansvarlig 

kapital med hensyn til markedsrisiko i henhold til tredje del 

avdeling IV kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

h)  den geografiske beliggenheten for institusjonenes ekspo-

neringer, 

i)  institusjonens forretningsmodell, 

j)  vurderingen av systemrisiko i samsvar med kriteriene i 

artikkel 97.  
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2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav e) skal vedkommende 

myndigheter regelmessig foreta en omfattende vurdering av 

institusjonenes generelle likviditetsrisikostyring og fremme 

utviklingen av forsvarlige interne metoder. Når de foretar slike 

vurderinger, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til 

institusjonenes rolle i finansmarkedene. Vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat skal ta behørig hensyn til den 

mulige innvirkningen deres beslutninger kan få på stabiliteten i 

finanssystemet i alle øvrige berørte medlemsstater. 

3.  Vedkommende myndigheter skal overvåke om en 

institusjon stilltiende har gitt støtte til en verdipapirisering. 

Dersom det viser seg at en institusjon i mer enn ett tilfelle 

stilltiende har gitt støtte, skal vedkommende myndighet treffe 

egnede tiltak som gjenspeiler den økte forventningen om at 

institusjonen i framtiden vil gi støtte til sin verdipapirisering, og 

dermed ikke oppnå en betydelig risikooverføring. 

4.  Med hensyn til den beslutningen som skal treffes i 

henhold til artikkel 97 nr. 3 i dette direktivet, skal ved-

kommende myndigheter vurdere om verdijusteringene som er 

foretatt for posisjoner eller porteføljer i handelsporteføljen, som 

fastsatt i artikkel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013/EF, gjør 

det mulig for institusjonen å selge eller sikre sine posisjoner 

innenfor et kort tidsrom uten å pådra seg vesentlige tap under 

normale markedsvilkår. 

5.  Tilsynet og evalueringen som foretas av vedkommende 

myndigheter, skal omfatte institusjonenes eksponering for 

renterisiko i forbindelse med virksomhet utenfor handelspor-

teføljen. Det skal minst kreves at det treffes tiltak i tilfeller der 

institusjoner hvis økonomiske verdi faller med mer enn 20 % av 

ansvarlig kapital som et resultat av en plutselig og uventet 

endring i rentesatser på 200 basispunkter eller en slik endring 

som er definert i EBAs retningslinjer. 

6.  Tilsynet og evalueringen som foretas av vedkommende 

myndigheter, skal omfatte institusjonenes eksponering for 

risikoen for overdreven gjeldsoppbygging som avspeiles i 

indikatorene for overdreven gjeldsoppbygging, herunder den 

uvektede kjernekapitalandelen beregnet i samsvar med artikkel 

429 i forordning (EU) nr. 575/2013. Når vedkommende 

myndigheter avgjør om institusjonenes uvektede kjerne-

kapitalandel er tilstrekkelig, og om deres styringsformer, 

strategier, framgangsmåter og ordninger for å styre risikoen for 

overdreven gjeldsoppbygging er tilstrekkelige, skal de ta 

hensyn til institusjonenes forretningsmodell. 

7.  Vedkommende myndigheters tilsyn og evaluering skal 

omfatte institusjonenes styringsformer, foretakskultur og 

verdier samt den evnen medlemmene av ledelsesorganet har til 

å utføre sine oppgaver. Når vedkommende myndigheter foretar 

tilsynet og evalueringen, skal de minst ha tilgang til 

dagsordener og underlagsdokumenter fra ledelsesorganets 

møter og møtene i dets komiteer samt resultatene av den interne 

eller eksterne vurderingen av ledelsesorganets resultater. 

Artikkel 99 

Tilsynskontrollprogram 

1.  Vedkommende myndigheter skal minst én gang i året 

vedta et tilsynskontrollprogram for de institusjonene de fører 

tilsyn med. I et slikt program skal det tas hensyn til tilsyns- og 

evalueringsprosessen i henhold til artikkel 97. Det skal 

inneholde følgende: 

a)  En angivelse av hvordan vedkommende myndigheter har til 

hensikt å utføre sine oppgaver og fordele sine ressurser. 

b)  En angivelse av hvilke institusjoner som skal underlegges 

utvidet tilsyn, og tiltak som treffes for et slikt tilsyn som 

fastsatt i nr. 3. 

c)  En plan for tilsyn med de lokalene som brukes av en 

institusjon, herunder dens filialer og datterforetak etablert i 

andre medlemsstater, i samsvar med artikkel 52, 119 og 

122. 

2.  Tilsynskontrollprogrammer skal omfatte følgende 

institusjoner: 

a)  Institusjoner der resultatene av stresstestene omhandlet i 

artikkel 98 nr. 1 bokstav a) og g) og artikkel 100, eller 

resultatene av tilsyns- og evalueringsprosessen i henhold til 

artikkel 97, tyder på betydelig risiko for den fortløpende 

økonomiske soliditeten eller på manglende overholdelse av 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktivet i 

nasjonal rett, og av forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Institusjoner som utgjør en systemrisiko for finanssystemet. 

c)  Alle andre institusjoner som vedkommende myndigheter 

mener trenger et slikt program. 

3.  Når det er hensiktsmessig i henhold til artikkel 97, skal 

følgende tiltak treffes om nødvendig: 

a)  En økning i antallet eller hyppigheten av stedlige tilsyn i 

institusjonen. 

b)  Vedkommende myndighets permanente tilstedeværelse i 

institusjonen. 

c)  Ytterligere eller hyppigere rapportering fra institusjonen. 

d)  Flere eller hyppigere kontroller av institusjonens driftsplan, 

strategiplan eller forretningsplan.  
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e)  Tematiske undersøkelser som gjør det mulig å overvåke 

spesifikke risikoer som kan tenkes å oppstå. 

4.  Det faktum at vedkommende myndighet i hjemstaten 

vedtar et tilsynskontrollprogram, skal ikke hindre at ved-

kommende myndigheter i vertsstaten i enkelttilfeller foretar 

stedlige kontroller av og tilsyn med den virksomheten som 

filialer av institusjoner utøver på deres territorium i samsvar 

med artikkel 52 nr. 3. 

Artikkel 100 

Stresstesting innenfor rammen av tilsynet 

1.  Vedkommende myndigheter skal når det er hensikts-

messig, men minst én gang i året, utføre stresstesting på 

institusjoner som de fører tilsyn med, for å lette tilsynet og 

evalueringen i henhold til artikkel 97. 

2.  EBA skal utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 

i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å sikre at vedkommende 

myndigheter anvender samme metoder når de utfører årlig 

stresstesting. 

Artikkel 101 

Løpende tilsyn med tillatelsen til å anvende interne metoder 

1.  Vedkommende myndigheter skal regelmessig og minst 

hvert tredje år kontrollere institusjonenes oppfyllelse av 

kravene til metoder som krever tillatelse fra vedkommende 

myndigheter, før slike metoder anvendes til beregning av 

kravene til ansvarlig kapital i samsvar med tredje del i 

forordning (EU) nr. 575/2013. De skal særlig ta hensyn til 

endringer i en institusjons virksomhet og til gjennomføringen 

av disse metodene på nye produkter. Dersom vedkommende 

myndigheter oppdager vesentlige mangler i en institusjons 

interne metode for risikodekning, skal de sikre at manglene 

avhjelpes, eller treffe egnede tiltak for å redusere konse-

kvensene, herunder ved å innføre høyere multiplikasjons-

faktorer eller kapitalkravtillegg, eller treffe andre egnede og 

effektive tiltak. 

2.  Vedkommende myndigheter skal særlig kontrollere og 

vurdere om institusjonen bruker velutviklede og tidsmessige 

teknikker og praksiser i forbindelse med disse metodene. 

3.  Dersom det for en intern markedsrisikomodell 

forekommer mange overskridelser som omhandlet i artikkel 

366 i forordning (EU) nr. 575/2013 som tyder på at modellen 

ikke lenger er tilstrekkelig nøyaktig, skal vedkommende 

myndigheter tilbakekalle tillatelsen til å bruke den interne 

modellen eller treffe egnede tiltak for å sikre at modellen 

omgående forbedres. 

4.  Dersom en institusjon har fått tillatelse til å anvende en 

metode som krever tillatelse fra vedkommende myndigheter før 

metoden benyttes til beregning av krav til ansvarlig kapital i 

samsvar med tredje del i forordning (EU) nr. 575/2013, men 

ikke oppfyller kravene til å anvende en slik metode lenger, skal 

vedkommende myndigheter kreve at institusjonen enten på en 

tilfredsstillende måte godtgjør overfor vedkommende 

myndigheter at virkningen av manglende oppfyllelse er 

uvesentlig, dersom det er relevant i samsvar med forordning 

(EU) nr. 575/2013, eller framlegge en plan for innen rimelig tid 

igjen å oppfylle kravene og fastsette en frist for gjennomføring 

av planen. Vedkommende myndigheter skal kreve at planen 

forbedres dersom det er usannsynlig at den vil føre til full 

oppfyllelse, eller dersom fristen ikke er rimelig. Dersom det er 

usannsynlig at institusjonen igjen vil kunne oppfylle kravene 

innen en rimelig frist, og, dersom det er relevant, ikke på en 

tilfredsstillende måte har godtgjort at virkningen av manglende 

oppfyllelse er uvesentlig, skal tillatelsen til å benytte metoden 

tilbakekalles eller begrenses til områder der kravene er oppfylt, 

eller områder der kravene vil kunne bli oppfylt innen en rimelig 

frist. 

5.  For å fremme ensartede og solide interne metoder i 

Unionen skal EBA analysere disse interne metodene i insti-

tusjonene, herunder om definisjonen av mislighold anvendes på 

en ensartet måte og hvordan institusjonene behandler lignende 

risikoer og eksponeringer. 

EBA skal utarbeide retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, som inneholder referanseverdi-

er på grunnlag av analysen. 

Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til denne analysen 

og disse referanseverdiene når de kontrollerer de tillatelsene 

som de gir institusjonene til å anvende interne metoder. 

Avsnit t  IV 

Ti l synsti l tak  og ti l synsmyndi ghe t  

Artikkel 102 

Tilsynstiltak 

1.  Vedkommende myndigheter skal kreve at en institusjon 

på et tidlig stadium treffer nødvendige tiltak for å behandle 

relevante problemer i følgende tilfeller: 

a)  Institusjonen oppfyller ikke kravene i dette direktivet eller 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Vedkommende myndigheter har bevis for at institusjonen 

sannsynligvis vil overtre kravene i dette direktivet eller 

forordning (EU) nr. 575/2013 innen de neste tolv 

månedene. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter 

blant annet ha myndighet som omhandlet i artikkel 104.  
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Artikkel 103 

Anvendelse av tilsynstiltak på institusjoner med lignende 

risikoprofiler 

1.  Dersom vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 

97 fastslår at institusjoner med lignende risikoprofiler, f.eks. på 

grunn av lignende forretningsmodeller eller geografisk 

beliggenhet for eksponeringer, er eller kan bli eksponert for 

lignende risikoer eller utgjøre lignende risikoer for finans-

systemet, kan de anvende tilsyns- og evalueringsprosessen 

omhandlet i artikkel 97 på disse institusjonene på en lignende 

eller identisk måte. For dette formålet skal medlemsstatene 

sikre at vedkommende myndigheter har den nødvendige 

rettslige myndigheten til å pålegge disse institusjonene krav i 

henhold til dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 på 

en lignende eller identisk måte, herunder særlig myndighet til å 

føre tilsyn i henhold til artikkel 104, 105 og 106. 

De typene institusjoner som er nevnt i første ledd, kan særlig 

fastsettes i samsvar med kriteriene i artikkel 98 nr. 1 bokstav j). 

2.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA når de 

anvender nr. 1. EBA skal overvåke tilsynspraksis og utstede 

retningslinjer for å spesifisere hvordan lignende risikoer bør 

vurderes og hvordan en ensartet anvendelse av nr. 1 i hele 

Unionen kan sikres. Disse retningslinjene skal vedtas i samsvar 

med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 104 

Tilsynsmyndighet 

1.  Ved anvendelse av artikkel 97, artikkel 98 nr. 4, artikkel 

101 nr. 4 og artikkel 102 og 103 og av forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal vedkommende myndigheter minst ha 

myndighet til å 

a)  kreve at institusjoner har en ansvarlig kapital som over-

stiger kravene fastsatt i kapittel 4 i denne avdelingen og i 

forordning (EU) nr. 575/2013, i forbindelse med de 

risikoelementene og risikoene som ikke omfattes av artikkel 

1 i nevnte forordning, 

b)  kreve en styrking av de styringsformene, framgangsmåtene, 

ordningene og strategiene som er gjennomført i samsvar 

med artikkel 73 og 74, 

c)  kreve at institusjoner framlegger en plan for hvordan de 

igjen skal oppfylle tilsynskravene i henhold til dette 

direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013, og fastsetter en 

frist for gjennomføring av planen, herunder forbedringer av 

planen med hensyn til virkeområde og frist, 

d)  kreve at institusjoner anvender en særskilt avsetnings-

politikk eller behandler eiendeler på en bestemt måte i 

forbindelse med kravene til ansvarlig kapital, 

e)  begrense institusjoners virksomhet, transaksjoner eller 

nettverk eller kreve avhending av virksomhet som utgjør for 

stor risiko for institusjonens soliditet, 

f)  kreve en reduksjon av den iboende risikoen i institusjoners 

virksomhet, produkter og systemer, 

g)  kreve at institusjoner begrenser den variable godtgjøringen 

til en prosentdel av nettoinntekten når den er uforenlig med 

opprettholdelsen av et forsvarlig kapitalgrunnlag, 

h)  kreve at institusjoner anvender nettooverskuddet til å styrke 

ansvarlig kapital, 

i)  begrense eller forby utdelinger eller renteutbetalinger fra en 

institusjon til aksjeeiere, deltakere eller innehavere av andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter dersom forbudet ikke 

anses som mislighold fra institusjonens side, 

j)  innføre ytterligere eller hyppigere rapporteringskrav, 

herunder rapportering om kapital- og likviditetsposisjoner, 

k)  pålegge særlige likviditetskrav, herunder begrensning av 

avvikende løpetid mellom eiendeler og forpliktelser, 

l)  kreve ytterligere opplysninger. 

2.  Tilleggskravene til ansvarlig kapital nevnt i nr. 1 bokstav 

a) skal pålegges av vedkommende myndigheter i det minste 

dersom 

a)  en institusjon ikke oppfyller kravene i artikkel 73 og 74 i 

dette direktivet eller i artikkel 393 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

b)  risikoene eller risikoelementene ikke omfattes av kravene 

til ansvarlig kapital fastsatt i kapittel 4 i denne avdelingen 

eller i forordning (EU) nr. 575/2013, 

c)  anvendelsen av andre administrative tiltak alene sannsyn-

ligvis ikke vil gi tilstrekkelig forbedring av styrings-

formene, framgangsmåtene, ordningene og strategiene 

innen rimelig tid, 

d)  tilsynet omhandlet i artikkel 98 nr. 4 eller artikkel 101 nr. 4 

avdekker at manglende oppfyllelse av kravene til 

anvendelse av den respektive metoden sannsynligvis vil 

føre til utilstrekkelige krav til ansvarlig kapital,  
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e)  det er sannsynlig at risikoene blir undervurdert til tross for 

at kravene i dette direktivet og i forordning (EU)  

nr. 575/2013 er oppfylt, eller 

f)  en institusjon rapporterer til vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 377 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 om at stresstestresultatene omhandlet i nevnte 

artikkel vesentlig overstiger kravet til ansvarlig kapital for 

korrelasjonshandelsporteføljen. 

3.  Ved fastsettelsen av et egnet nivå for ansvarlig kapital på 

grunnlag av tilsynet og evalueringen foretatt i samsvar med 

avsnitt III, skal vedkommende myndigheter vurdere om det er 

nødvendig å pålegge et tilleggskrav til ansvarlig kapital ut over 

kravet til ansvarlig kapital, for å fange opp risikoer som en 

institusjon er eller kan bli eksponert for, idet det tas hensyn til 

følgende: 

a)  De kvantitative og kvalitative aspektene ved institusjonenes 

vurderingsprosess nevnt i artikkel 73. 

b)  Institusjonens styringsformer, framgangsmåter og ordninger 

nevnt i artikkel 74. 

c)  Resultatet av tilsynet og evalueringen som er foretatt i 

samsvar med artikkel 97 eller 101. 

d)  Vurderingen av systemrisiko. 

Artikkel 105 

Særlige likviditetskrav 

Ved fastsettelsen av et egnet nivå for likviditetskrav på 

grunnlag av tilsynet og evalueringen foretatt i samsvar med 

avsnitt III skal vedkommende myndigheter vurdere om det er 

nødvendig å pålegge et særskilt likviditetskrav for å fange opp 

likviditetsrisikoer som en institusjon er eller kan bli eksponert 

for, idet det tas hensyn til følgende: 

a)  Institusjonens særskilte forretningsmodell. 

b)  Institusjonens styringsformer, framgangsmåter og ordninger 

nevnt i avsnitt II, og særlig i artikkel 86. 

c)  Resultatet av tilsynet og evalueringen som er foretatt i 

samsvar med artikkel 97. 

d)  Systemisk likviditetsrisiko som truer finansmarkedenes 

integritet i den berørte medlemsstaten. 

Særlig bør vedkommende myndigheter, uten at det berører 

artikkel 67, vurdere om det er behov for å anvende admini-

strative sanksjoner eller andre administrative tiltak, herunder 

tilsynsavgifter, på et nivå som i store trekk tilsvarer forskjellen 

mellom en institusjons faktiske likviditetsstilling og alle krav til 

likviditet og stabil finansiering som fastsettes på nasjonalt plan 

eller unionsplan. 

Artikkel 106 

Særlige offentliggjøringskrav 

1.  Medlemsstatene skal gi vedkommende myndigheter 

myndighet til å kreve at institusjonene  

a)  offentliggjør opplysningene nevnt i åttende del i forordning 

(EU) nr. 575/2013 mer enn én gang i året, og fastsetter 

frister for offentliggjøringen, 

b)  benytter bestemte medier og steder til offentliggjøring av 

andre opplysninger enn finansregnskapene. 

2.  Medlemsstatene skal gi vedkommende myndigheter 

myndighet til å kreve at morforetak årlig offentliggjør enten 

fullstendig eller ved henvisning til tilsvarende opplysninger, en 

beskrivelse av sin juridiske struktur og styrings- og organi-

sasjonsstrukturen for gruppen av institusjoner i samsvar med 

artikkel 14 nr. 3, artikkel 74 nr. 1 og artikkel 109 nr. 2. 

Artikkel 107 

Sammenheng i tilsynskontroller, -evalueringer og -tiltak 

1.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om 

a)  hvordan tilsyns- og evalueringsprosessen omhandlet i 

artikkel 97 fungerer, 

b)  den metoden som benyttes som grunnlag for beslutningene 

omhandlet i artikkel 98, 100, 101, 102, 104 og 105 om 

prosessen nevnt i bokstav a). 

EBA skal vurdere opplysningene fra vedkommende 

myndigheter med henblikk på å oppnå sammenheng i tilsyns- 

og evalueringsprosessen. EBA kan anmode vedkommende 

myndigheter om tilleggsopplysninger for å fullføre sin 

vurdering på et forholdsmessig grunnlag i samsvar med artikkel 

35 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

2.  EBA skal årlig rapportere til Europaparlamentet og Rådet 

om graden av tilnærming i medlemsstatenes anvendelse av 

dette kapittelet. 

For å øke graden av slik tilnærming skal EBA foreta 

fagfellevurderinger i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010.  
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3.  EBA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010 utstede retningslinjer til vedkommende 

myndigheter for ytterligere å spesifisere, på en måte som svarer 

til institusjonenes størrelse, struktur og interne organisering 

samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, de felles 

framgangsmåtene og metodene for tilsyns- og evaluerings-

prosessen omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen og i artikkel 97, 

og for den vurderingen av organiseringen og behandlingen av 

risikoer som er omhandlet i artikkel 76-87, særlig med hensyn 

til konsentrasjonsrisiko i samsvar med artikkel 81. 

Avsnit t  V 

Anve nde l se sni vå 

Artikkel 108 

Intern kapitalvurderingsprosess 

1.  Vedkommende myndigheter skal kreve at enhver 

institusjon som verken er et datterforetak i den medlemsstaten 

der den har tillatelse og er underlagt tilsyn, eller et morforetak, 

samt enhver institusjon som ikke omfattes av konsolideringen i 

henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal 

oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 73 i dette direktivet på 

individuelt grunnlag. 

Vedkommende myndigheter kan unnta en kredittinstitusjon fra 

kravene i artikkel 73 i dette direktivet i samsvar med artikkel 10 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom vedkommende myndigheter avstår fra å anvende 

kravene til ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag i henhold 

til artikkel 15 i forordning (EU) nr. 575/2013, får kravene i 

artikkel 73 i dette direktivet anvendelse på konsolidert 

grunnlag. 

2.  Vedkommende myndigheter skal kreve at morinsti-

tusjoner i en medlemsstat, i den utstrekning og på den måten 

som er beskrevet i første del avdeling II kapittel 2 avsnitt 2 og 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013, oppfyller forpliktelsene fastsatt 

i artikkel 73 i dette direktivet på konsolidert grunnlag. 

3.  Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjoner 

som kontrolleres av et finansielt morholdingselskap eller et 

blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, i den 

utstrekning og på den måten som er beskrevet i første del 

avdeling II kapittel 2 avsnitt 2 og 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, oppfyller forpliktelsene fastsatt i artikkel 73 i 

dette direktivet på grunnlag av det finansielle holdingselskapets 

eller det blandede finansielle holdingselskapets konsoliderte 

stilling. 

Dersom flere enn én institusjon kontrolleres av et finansielt 

morholdingselskap eller et blandet finansielt morholdingselskap 

i en medlemsstat, får første ledd anvendelse bare på den insti-

tusjonen som skal omfattes av tilsyn på konsolidert grunnlag i 

samsvar med artikkel 111. 

4.  Vedkommende myndigheter skal kreve at datterinstitu-

sjoner anvender kravene i artikkel 73 på delkonsolidert 

grunnlag dersom disse institusjonene, eller deres morforetak 

dersom dette er et finansielt holdingselskap eller et blandet 

finansielt holdingselskap, har en institusjon, en finansinstitusjon 

eller et kapitalforvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 5 

i direktiv 2002/87/EF som datterforetak i en tredjestat, eller har 

en deltakerinteresse i et slikt foretak. 

Artikkel 109 

Institusjoners styringsformer, framgangsmåter og 

ordninger 

1.  Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjonene 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i avdeling II i dette kapittelet på 

individuelt grunnlag, med mindre vedkommende myndigheter 

benytter unntaket i artikkel 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Vedkommende myndigheter skal kreve at morforetak og 

datterforetak som omfattes av dette direktivet, oppfyller 

forpliktelsene i avsnitt II i dette kapittelet på konsolidert eller 

delkonsolidert grunnlag for å sikre at deres styringsformer, 

framgangsmåter og ordninger i avsnitt II i dette kapittelet er 

ensartede og godt integrerte, og at alle data og opplysninger 

som er av betydning for tilsynet, framlegges. De skal særlig 

sikre at morforetak og datterforetak som omfattes av dette 

direktivet, gjennomfører slike styringsformer, framgangsmåter 

og ordninger i sine datterforetak som ikke omfattes av dette 

direktivet. Disse styringsformene, framgangsmåtene og ordnin-

gene skal også være ensartede og godt integrerte, og datter-

foretakene skal også kunne framlegge data og opplysninger 

som er av betydning for tilsynet. 

3.  Forpliktelser i henhold til avsnitt II i dette kapittelet som 

gjelder datterforetak som ikke selv er omfattet av dette direk-

tivet, får ikke anvendelse dersom morinstitusjonen i EU eller 

institusjoner som kontrolleres av et finansielt morholding-

selskap i EU, eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

kan godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at anven-

delsen av avsnitt II er i strid med lovgivningen i den 

tredjestaten som datterforetaket er etablert i. 

Artikkel 110 

Tilsyn med og evaluering av tilsynstiltak 

1.  Vedkommende myndigheter skal anvende den tilsyns- og 

evalueringsprosessen som er omhandlet i avsnitt III i dette 

kapittelet, og tilsynstiltakene omhandlet i avsnitt IV i dette 

kapittelet i samsvar med anvendelsesnivået for kravene i 

forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt i første del avdeling II i 

nevnte forordning.  
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2.  Dersom vedkommende myndigheter avstår fra å anvende 

kravene til ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag i henhold 

til artikkel 15 i forordning (EU) nr. 575/2013, får kravene i 

artikkel 97 i dette direktivet anvendelse på tilsynet med 

verdipapirforetak på konsolidert grunnlag. 

KAPITTEL 3 

Tilsyn på konsolidert grunnlag 

Avsnit t  I  

Pri ns i ppe r for å føre  ti l syn på konsol i de rt 

grunnl ag 

Artikkel 111 

Utpeking av den konsoliderende tilsynsmyndigheten  

1.  Dersom morforetaket er en morinstitusjon i en med-

lemsstat eller en morinstitusjon i EU, skal tilsyn på konsolidert 

grunnlag føres av vedkommende myndigheter som ga 

tillatelsen. 

2.  Dersom en institusjons morforetak er et finansielt 

morholdingselskap eller et blandet finansielt morholdingselskap 

i en medlemsstat eller et finansielt morholdingselskap i EU eller 

et blandet finansielt morholdingselskap i EU, skal tilsyn på 

konsolidert grunnlag føres av vedkommende myndigheter som 

ga tillatelsen. 

3.  Dersom institusjoner med tillatelse i to eller flere 

medlemsstater har samme finansielle morholdingselskap, 

samme blandede finansielle morholdingselskap i en 

medlemsstat, samme finansielle morholdingselskap i EU eller 

samme blandede finansielle morholdingselskap i EU som 

morforetak, skal tilsynet på konsolidert grunnlag føres av 

vedkommende myndigheter for den institusjonen som har 

tillatelse i den medlemsstaten der det finansielle 

holdingselskapet eller det blandede finansielle holdingselskapet 

ble etablert. 

Dersom institusjoner med tillatelse i to eller flere medlemsstater 

har mer enn ett finansielt holdingselskap eller ett blandet 

finansielt holdingselskap med hovedkontor i forskjellige med-

lemsstater som morforetak, og det er en kredittinstitusjon i hver 

av disse medlemsstatene, skal tilsynet på konsolidert grunnlag 

føres av vedkommende myndighet for den kredittinstitusjonen 

som har den høyeste balansesummen. 

4.  Dersom mer enn én institusjon med tillatelse i Unionen 

har det samme finansielle holdingselskapet eller det samme 

blandede finansielle holdingselskapet som morforetak, og ingen 

av disse institusjonene har tillatelse i den medlemsstaten der det 

finansielle holdingselskapet eller det blandede finansielle 

holdingselskapet er etablert, skal tilsynet på konsolidert 

grunnlag føres av vedkommende myndighet som ga tillatelse til 

institusjonen med den høyeste balansesummen, som ved 

anvendelse av dette direktivet skal anses for å være den insti-

tusjonen som kontrolleres av et finansielt morholdingselskap i 

EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU. 

5.  I særlige tilfeller kan vedkommende myndigheter ved 

felles avtale unnlate å anvende kriteriene nevnt i nr. 3 og 4 

dersom det vil være uhensiktsmessig å anvende dem, idet det 

tas hensyn til institusjonene og den relative betydningen av 

deres virksomhet i forskjellige stater, og utpeke en annen 

vedkommende myndighet til å føre tilsyn på konsolidert 

grunnlag. I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter før de 

treffer sin beslutning gi morinstitusjonen i EU, det finansielle 

morholdingselskapet i EU, det blandede finansielle 

morholdingselskapet i EU eller institusjonen med den høyeste 

balansesummen, alt etter hva som er relevant, mulighet til å 

uttale seg om nevnte beslutning. 

6.  Vedkommende myndigheter skal underrette Kommi-

sjonen og EBA om avtaler som omfattes av nr. 5. 

Artikkel 112 

Den konsoliderende tilsynsmyndighetens samordning av 

tilsynsvirksomhet 

1.  I tillegg til forpliktelsene fastsatt i dette direktivet og i 

forordning (EU) nr. 575/2013 skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten utføre følgende oppgaver: 

a)  Samordne innsamlingen og spredningen av relevante eller 

vesentlige opplysninger ved fortsatt drift og i krise-

situasjoner. 

b)  Planlegge og samordne tilsynsvirksomheten ved fortsatt 

drift, herunder i forbindelse med virksomheten nevnt i 

avdeling VII kapittel 3 i samarbeid med de berørte 

vedkommende myndighetene. 

c)  Planlegge og samordne tilsynsvirksomheten i samarbeid 

med de berørte vedkommende myndighetene og ved behov 

med ESSB-sentralbankene, som en forberedelse til krise-

situasjoner og under krisesituasjoner, herunder en negativ 

utvikling i institusjoner eller i finansmarkedene, om mulig 

ved å anvende eksisterende kommunikasjonskanaler for å 

lette krisehåndteringen. 

2.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten ikke 

utfører oppgavene nevnt i nr. 1, eller dersom vedkommende 

myndigheter ikke samarbeider med den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten i det omfanget som kreves for at oppgavene 

nevnt i nr. 1 skal kunne utføres, kan enhver berørt ved-

kommende myndighet henvise saken til EBA og anmode om 

EBAs bistand i henhold til artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

EBA kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 19 nr. 1 

annet ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter 

ved uenighet om samordningen av tilsynsvirksomheten i 

henhold til denne artikkelen.  
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3.  Planleggingen og samordningen av tilsynsvirksomheten 

nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkelen omfatter ekstraordi-

nære tiltak nevnt i artikkel 117 nr. 1 bokstav d og artikkel 117 

nr. 4 bokstav b), utarbeidingen av felles vurderinger, gjennom-

føringen av beredskapsplaner og informasjon til allmennheten. 

Artikkel 113 

Felles beslutninger om institusjonsspesifikke tilsynskrav 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende 

myndigheter med ansvar for tilsyn med datterforetakene til en 

morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et 

blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat skal gjøre 

alt som står i deres makt for å komme fram til en felles beslutning 

om følgende: 

a)  Anvendelsen av artikkel 73 og 97 for å avgjøre om 

størrelsen på den konsoliderte ansvarlige kapitalen til 

gruppen av institusjoner er tilstrekkelig med hensyn til 

gruppens finansielle stilling og risikoprofil og den påkrevde 

størrelsen på den ansvarlige kapitalen med sikte på 

anvendelsen av artikkel 104 nr. 1 bokstav a) på hver enhet i 

gruppen og på konsolidert grunnlag. 

b)  Tiltak for å håndtere eventuelle viktige spørsmål og 

resultater i forbindelse med likviditetstilsynet, herunder om 

organiseringen og behandlingen av risikoer er tilfreds-

stillende i henhold til artikkel 86, og om behovet for 

institusjonsspesifikke likviditetskrav i samsvar med artikkel 

105 i dette direktivet. 

2.  De felles beslutningene nevnt i nr. 1 skal treffes 

a)  ved anvendelse av nr. 1 bokstav a), senest fire måneder etter 

at den konsoliderende tilsynsmyndigheten framla en rapport 

som inneholder risikovurderingen av gruppen av insti-

tusjoner i samsvar med artikkel 73 og 97 og artikkel 104  

nr. 1 bokstav a) for de andre berørte vedkommende 

myndighetene, 

b)  ved anvendelse av nr. 1 bokstav b), senest én måned etter at 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten framla en rapport 

som inneholder en vurdering av gruppens likviditets-

risikoprofil i samsvar med artikkel 86 og 105. 

De felles beslutningene skal også ta behørig hensyn til den 

risikovurderingen av datterforetak som foretas av berørte 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 73 og 97. 

De felles beslutningene skal framgå av dokumenter som 

inneholder en fullstendig begrunnelse, og som skal oversendes 

til morinstitusjonen i EU av den konsoliderende til-

synsmyndigheten. Ved uenighet skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten på anmodning fra en av de andre berørte 

vedkommende myndighetene rådføre seg med EBA. Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten kan rådføre seg med EBA 

på eget initiativ. 

3.  Dersom en felles beslutning fra vedkommende 

myndigheter ikke foreligger innen fristene nevnt i nr. 2, skal 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten treffe beslutning om 

anvendelsen av artikkel 73, 86 og 97, artikkel 104 nr. 1 bokstav 

a) og artikkel 105 på konsolidert grunnlag, etter at den har tatt 

behørig hensyn til de risikovurderingene av datterforetak som 

er foretatt av berørte vedkommende myndigheter. Dersom en 

berørt vedkommende myndighet etter utløpet av fristene nevnt i 

nr. 2 har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten utsette sin beslutning og avvente en 

eventuell beslutning som EBA kan treffe i samsvar med artikkel 

19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i 

samsvar med EBAs beslutning. Fristene nevnt i nr. 2 skal anses 

å utgjøre meklingsfasen i henhold til forordning (EU)  

nr. 1093/2010. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. 

Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller eventuelt perioden på én måned, 

eller etter at det er truffet en felles beslutning. 

Beslutningen om anvendelsen av artikkel 73, 86 og 97, 

artikkel 104 nr. 1 bokstav a) og artikkel 105 skal treffes av de 

respektive vedkommende myndighetene med ansvar for tilsynet 

med datterforetak av en morkredittinstitusjon i EU, et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU på individuelt eller delkonsolidert 

grunnlag, etter at de har tatt behørig hensyn til de synspunktene 

og forbeholdene som den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

har gitt uttrykk for. Dersom en av de berørte vedkommende 

myndighetene etter utløpet av en av fristene nevnt i nr. 2 har 

henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter utsette 

sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som EBA kan 

treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og 

skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. 

Fristene nevnt i nr. 2 skal anses å utgjøre meklingsfasen i 

henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning 

innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet 

av firemånedersperioden eller eventuelt perioden på én måned, 

eller etter at det er truffet en felles beslutning. 

Beslutningene skal framgå av et dokument som inneholder en 

fullstendig begrunnelse, og skal ta i betraktning andre ved-

kommende myndigheters risikovurderinger, synspunkter og 

forbehold som er kommet til uttrykk i løpet av fristene nevnt i 

nr. 2. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende 

dokumentet til alle berørte vedkommende myndigheter og til 

morinstitusjonen i EU. 

Dersom EBA er rådspurt, skal alle vedkommende myndigheter 

ta hensyn til dens råd og begrunne eventuelle betydelige avvik 

fra dem.  
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4.  De felles beslutningene nevnt i nr. 1 og beslutningene som 

treffes av vedkommende myndigheter i mangel av en felles 

beslutning i samsvar med nr. 3, skal anses som avgjørende og 

anvendes av vedkommende myndigheter i de berørte medlems-

statene. 

De felles beslutningene nevnt i nr. 1 og enhver beslutning som 

treffes i mangel av en felles beslutning i samsvar med nr. 3, skal 

ajourføres årlig eller, i unntakstilfeller dersom en vedkommende 

myndighet som har ansvar for tilsynet med datterforetak av en 

morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et 

blandet finansielt morholdingselskap i EU i en skriftlig og 

behørig begrunnet anmodning til den konsoliderende til-

synsmyndigheten ber om at beslutningen om anvendelsen av 

artikkel 104 nr. 1 bokstav a) og artikkel 105 ajourføres.  

I sistnevnte tilfelle kan ajourføringen behandles bilateralt av den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende myndighet 

som framsetter anmodningen. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den 

felles beslutningsprosessen som er nevnt i denne artikkelen, 

med hensyn til anvendelsen av artikkel 73, 86 og 97, artikkel 

104 nr. 1 bokstav a) og artikkel 105 med sikte på å lette felles 

beslutninger. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 114 

Opplysningskrav i krisesituasjoner 

1.  Dersom det oppstår en krisesituasjon, herunder en 

situasjon som beskrevet i artikkel 18 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, eller en situasjon med en negativ utvikling på 

markedene som ville kunne skade markedslikviditeten og 

finanssystemets stabilitet i en av medlemsstatene der enheter i 

en gruppe har fått tillatelse, eller der betydelige filialer som 

nevnt i artikkel 51 er etablert, skal den konsoliderende til-

synsmyndigheten, med forbehold for kapittel 1 avsnitt 2 og 

eventuelt artikkel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF, så snart som 

mulig varsle EBA og myndighetene nevnt i artikkel 58 nr. 4 og 

artikkel 59 og oversende alle opplysningene som kreves for at 

de skal kunne utføre sine oppgaver. Disse forpliktelsene skal 

gjelde for alle vedkommende myndigheter. 

Dersom en ESSB-sentralbank får kjennskap til en situasjon som 

beskrevet i første ledd, skal den så snart som mulig varsle 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 112 samt EBA. 

Når det er mulig, skal vedkommende myndighet og 

myndigheten nevnt i artikkel 58 nr. 4 benytte eksisterende 

kommunikasjonskanaler. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal, når den har 

behov for opplysningene som allerede er gitt til en annen 

vedkommende myndighet, om mulig kontakte denne 

myndigheten for å hindre dobbeltrapportering til de forskjellige 

myndighetene som medvirker i tilsynet. 

Artikkel 115 

Samordnings- og samarbeidsordninger 

1.  For å tilrettelegge for og opprette et effektivt tilsyn skal 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de andre ved-

kommende myndighetene ha skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordninger. 

I henhold til disse ordningene kan ytterligere oppgaver 

overlates til den konsoliderende tilsynsmyndigheten, og det kan 

fastsettes framgangsmåter for beslutningsprosessen og 

samarbeidet med andre vedkommende myndigheter. 

2.  Vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse 

til datterforetaket av et morforetak som er en institusjon, kan 

ved tosidig avtale i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010, delegere sitt tilsynsansvar til vedkommende 

myndigheter som ga tillatelse til og fører tilsyn med 

morforetaket, slik at de påtar seg ansvaret for å føre tilsyn med 

datterforetaket i samsvar med dette direktivet. EBA skal holdes 

underrettet om at slike avtaler finnes og om innholdet i dem. 

Den skal videresende slike opplysninger til vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene og til Den europeiske 

komité for bankspørsmål. 

Artikkel 116 

Tilsynskollegier 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal opprette 

tilsynskollegier for å lette utførelsen av oppgavene omhandlet i 

artikkel 112 og 113 og artikkel 114 nr. 1 og, med forbehold for 

fortrolighetskravene i nr. 2 i denne artikkelen og unionsretten, 

sikre egnet samordning og samarbeid med tilsynsmyndighetene 

i berørte tredjestater, dersom det er hensiktsmessig. 

EBA skal bidra til å fremme og overvåke at tilsynskollegiene 

omhandlet i denne artikkelen virker på en formålstjenlig, 

effektiv og ensartet måte i samsvar med artikkel 21 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. For det formålet skal EBA delta når den 

finner det hensiktsmessig, og skal i den forbindelse anses som 

en vedkommende myndighet.  
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Tilsynskollegier skal fastsette en ramme for den konsoliderende 

tilsynsmyndighetens, EBAs og andre berørte vedkommende 

myndigheters utførelse av følgende oppgaver: 

a)  Utveksle opplysninger seg imellom og med EBA i samsvar 

med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

b)  Oppnå enighet om frivillig fordeling av oppgaver og 

frivillig delegering av ansvarsområder, dersom det er 

hensiktsmessig. 

c)  Fastsette tilsynskontrollprogrammer nevnt i artikkel 99 

basert på en risikovurdering av gruppen i samsvar med 

artikkel 97. 

d)  Øke effektiviteten i tilsynet ved å fjerne unødvendig 

dobbeltarbeid i forbindelse med tilsynskravene, herunder i 

forbindelse med anmodningene om opplysninger nevnt i 

artikkel 114 og artikkel 117 nr. 3. 

e)  Oppnå ensartet anvendelse av tilsynskravene i henhold til 

dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 på alle 

enheter i gruppen, uten at det berører de valgmulighetene 

og mulighetene til skjønnsutøvelse som er fastsatt i 

unionsretten. 

f)  Anvende artikkel 112 nr. 1 bokstav c), idet det tas hensyn 

til arbeidet i andre fora som kan være opprettet på dette 

området. 

2.  Vedkommende myndigheter som deltar i tilsyns-

kollegiene, skal ha et nært samarbeid med EBA. Fortrolighets-

kravene i kapittel 1 avsnitt II i dette direktivet og artikkel 54 og 

58 i direktiv 2004/39/EF skal ikke hindre vedkommende 

myndigheter i å utveksle fortrolige opplysninger innenfor 

tilsynskollegier. Opprettelsen av tilsynskollegiene og deres 

virkemåte skal ikke berøre vedkommende myndigheters 

rettigheter og ansvar i henhold til dette direktivet og forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3.  Opprettelsen av kollegiene og deres virkemåte skal bygge 

på skriftlige ordninger som nevnt i artikkel 115, som skal 

fastsettes av den konsoliderende myndigheten etter samråd med 

berørte vedkommende myndigheter. 

4.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette alminnelige vilkår for tilsyns-

kollegienes virkemåte. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette tilsynskollegienes virkemåte i praksis. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 31. desember 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6.  Vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet 

med datterforetak av en morinstitusjon i EU, et finansielt 

morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt holdingsel-

skap i EU, og vedkommende myndigheter i en vertsstat der det 

er etablert betydelige filialer som nevnt i artikkel 51, eventuelt 

ESSB-sentralbanker og, når det er hensiktsmessig, tredjestaters 

tilsynsmyndigheter, forutsatt at det foreligger fortrolighetskrav 

som ifølge alle vedkommende myndigheter er likeverdige med 

kravene i kapittel 1 avsnitt II i dette direktivet og eventuelt 

artikkel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF, kan delta i 

tilsynskollegiene. 

7.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal lede møtene 

i kollegiet og bestemme hvilke vedkommende myndigheter 

som skal delta på kollegiets møter eller i dets virksomhet. Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten skal på forhånd holde alle 

medlemmer av kollegiet fullt underrettet om avholdelsen av 

slike møter, de viktigste sakene som skal drøftes, og de 

tiltakene som skal vurderes. Den konsoliderende tilsyns-

myndigheten skal også i god tid holde alle medlemmer av 

kollegiet fullt underrettet om de tiltakene som treffes på disse 

møtene, eller om de tiltakene som gjennomføres. 

8.  Beslutningen som den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

treffer, skal ta hensyn til hvilken relevans den tilsyns-

virksomheten som skal planlegges eller samordnes for disse 

myndighetene, har, særlig den mulige innvirkningen på 

finanssystemets stabilitet i de berørte medlemsstatene nevnt i 

artikkel 7 og forpliktelsene nevnt i artikkel 51 nr. 2. 

9.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal, med 

forbehold for fortrolighetskravene i kapittel 1 avsnitt II i dette 

direktivet og eventuelt artikkel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF, 

underrette EBA om tilsynskollegienes virksomhet, herunder i 

krisesituasjoner, og meddele EBA alle opplysninger som har 

særlig betydning for en tilsynsmessig tilnærming.  
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Ved uenighet mellom vedkommende myndigheter om tilsyns-

kollegienes virkemåte, kan en av de berørte vedkommende 

myndighetene henvise saken til EBA og anmode om EBAs 

bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

EBA kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 19 nr. 1 

annet ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter 

ved uenighet om tilsynskollegienes virkemåte i henhold til 

denne artikkelen. 

Artikkel 117 

Samarbeidsplikt 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide nært med 

hverandre. De skal gi hverandre alle opplysninger som er 

viktige eller relevante for utførelsen av de andre myndighetenes 

tilsynsoppgaver i henhold til dette direktivet og forordning 

(EU) nr. 575/2013. I den forbindelse skal vedkommende 

myndigheter på anmodning oversende alle relevante opplys-

ninger og på eget initiativ oversende alle vesentlige opplys-

ninger. 

Vedkommende myndigheter skal samarbeide med EBA ved 

anvendelsen av dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013 i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Vedkommende myndigheter skal gi EBA alle opplysninger som 

kreves for at den skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til 

dette direktivet, forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning 

(EU) nr. 1093/2010, i samsvar med artikkel 35 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal anses som svært viktige 

dersom de i vesentlig grad vil kunne påvirke vurderingen av 

den økonomiske soliditeten til en institusjon eller finans-

institusjon i en annen medlemsstat. 

Særlig skal konsoliderende tilsynsmyndigheter for morinsti-

tusjoner i EU og institusjoner kontrollert av finansielle 

morholdingselskaper i EU eller av blandede finansielle 

morholdingselskaper i EU gi vedkommende myndigheter i 

andre medlemsstater som fører tilsyn med foretakene til disse 

morforetakene, alle relevante opplysninger. Når omfanget av 

relevante opplysninger skal fastsettes, skal det tas hensyn til 

disse datterforetakenes betydning i vedkommende medlems-

staters finanssystem. 

De vesentlige opplysningene nevnt i første ledd skal særlig 

omfatte følgende: 

a)  Identifisering av gruppens juridiske struktur og styrings-

struktur, herunder organisasjonsstrukturen, som omfatter 

alle regulerte foretak, ikke-regulerte foretak, ikke-regulerte 

datterforetak og betydelige filialer som inngår i gruppen, 

morforetakene i samsvar med artikkel 14 nr. 3, artikkel 74 

nr. 1 og artikkel 109 nr. 2, samt av vedkommende 

myndigheter for de regulerte foretakene i gruppen. 

b)  Framgangsmåter for innsamling av opplysninger fra 

institusjonene i en gruppe samt kontroll av disse opplys-

ningene. 

c)  Negativ utvikling i institusjoner eller i andre enheter i en 

gruppe som kan få alvorlige virkninger for institusjonene. 

d)  Vesentlige sanksjoner og ekstraordinære tiltak iverksatt av 

vedkommende myndigheter i samsvar med dette direktivet, 

herunder pålegging av særlige krav til ansvarlig kapital i 

henhold til artikkel 104 og pålegging av begrensninger på 

bruken av metoden med avansert måling til beregning av 

kravene til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 312 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til EBA i 

følgende situasjoner: 

a)  En vedkommende myndighet har ikke oversendt vesentlige 

opplysninger. 

b)  En anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

relevante opplysninger, er blitt avslått eller er ikke blitt 

imøtekommet innen rimelig tid. 

Uten at det berører artikkel 258 i TEUV, kan EBA handle 

innenfor rammen av den myndigheten den er gitt i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

EBA kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 19 nr. 1 

annet ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter 

med å utvikle en ensartede samarbeidsmetoder. 

3.  Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn med 

institusjoner kontrollert av en morinstitusjon i EU, skal, når 

dette er mulig, kontakte den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

når de har behov for opplysninger om gjennomføring av de 

framgangsmåtene og metodene som er fastsatt i dette direktivet 

og i forordning (EU) nr. 575/2013, som allerede kan være 

tilgjengelige for den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

4.  Før de treffer en beslutning som er av betydning for andre 

vedkommende myndigheters tilsynsoppgaver, skal berørte 

vedkommende myndigheter rådføre seg med hverandre om 

følgende punkter: 

a)  Endringer i aksjeeier-, organisasjons- eller ledelses-

strukturen i kredittinstitusjoner i en gruppe som krever 

vedkommende myndigheters godkjenning eller tillatelse.  
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b)  Vesentlige sanksjoner eller ekstraordinære tiltak iverksatt 

av vedkommende myndigheter, herunder pålegging av 

særlige krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 104 

og pålegging av begrensninger på bruken av metoden med 

avansert måling til beregning av kravene til ansvarlig 

kapital i henhold til artikkel 312 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Ved anvendelse av bokstav b) skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten alltid rådspørres. 

En vedkommende myndighet kan imidlertid beslutte ikke å 

rådføre seg med andre vedkommende myndigheter i hastesaker 

eller når et slikt samråd kan gjøre beslutningen mindre effektiv. 

I så fall skal vedkommende myndighet omgående underrette de 

andre vedkommende myndighetene etter at den har truffet sin 

beslutning. 

Artikkel 118 

Kontroll av opplysninger om enheter i andre medlemsstater 

Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat ved 

anvendelse av dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 

i særlige tilfeller ønsker å kontrollere opplysninger om en 

institusjon, et finansielt holdingselskap, et blandet finansielt 

holdingselskap, en finansinstitusjon, et foretak som yter 

tilknyttede tjenester, et blandet holdingselskap, et datterforetak 

som nevnt i artikkel 125 eller et datterforetak som nevnt i 

artikkel 119 nr. 3, som ligger i en annen medlemsstat, skal de 

anmode vedkommende myndigheter i den andre medlemsstaten 

om å foreta kontrollen. De myndighetene som mottar en slik 

anmodning, skal etterkomme den innenfor rammen av sin 

myndighet, enten ved selv å foreta kontrollen, ved å tillate at de 

myndighetene som anmodet om kontrollen, foretar den selv, 

eller ved å la en revisor eller en sakkyndig foreta den. 

Vedkommende myndighet som anmodet om kontrollen, kan 

etter eget ønske delta i kontrollen når den ikke selv foretar den. 

Avsnit t  II  

Fi nans i e l l e  hol di ngse l skape r, bl ande de  

fi nans i e l l e  hol di ngse l skape r og bl ande de  

hol di ngse l skape r 

Artikkel 119 

Inkludering av holdingselskaper i tilsyn på konsolidert 

grunnlag 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for at 

finansielle holdingselskaper og blandede finansielle 

holdingselskaper skal være omfattet av tilsyn på konsolidert 

grunnlag, dersom det er hensiktsmessig. 

2.  Dersom et datterforetak som er en institusjon, ikke 

inkluderes i tilsyn på konsolidert grunnlag i et av tilfellene 

nevnt i artikkel 19 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan 

vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der datter-

foretaket ligger, be morforetaket om opplysninger som kan 

gjøre det enklere å føre tilsyn med dette datterforetaket. 

3.  Medlemsstatene skal gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter med ansvar for å føre tilsyn på konsolidert 

grunnlag å be datterforetakene til en institusjon, et finansielt 

holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap som 

ikke er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, om opplys-

ningene nevnt i artikkel 122. I så fall får framgangsmåtene for 

overføring og kontroll av opplysningene fastsatt i nevnte 

artikkel anvendelse. 

Artikkel 120 

Tilsyn med blandede finansielle holdingselskaper 

1.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er underlagt 

likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2002/87/EF, særlig med hensyn til risikobasert tilsyn, 

kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten etter samråd med 

de andre vedkommende myndighetene som har ansvar for å 

føre tilsyn med datterforetak, anvende bare direktiv 2002/87/EF 

på det blandede finansielle holdingselskapet. 

2.  Dersom et blandet finansielt holdingselskap er underlagt  

likeverdige bestemmelser i dette direktivet og i 

direktiv 2009/138/EF, særlig med hensyn til risikobasert tilsyn, 

kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten i forståelse med 

gruppetilsynsmyndigheten i forsikringssektoren anvende bare 

bestemmelsene i dette direktivet som gjelder den mest 

betydelige finanssektoren i henhold til definisjonen i artikkel 3 

nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, på det blandede finansielle 

holdingselskapet. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette 

EBA og EIOPA om beslutningene som er truffet i henhold til 

nr. 1 og 2. 

4.  EBA, EIOPA og ESMA skal gjennom Felleskomiteen 

nevnt i artikkel 54 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU)  

nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 utarbeide retningslinjer 

for tilnærming av tilsynspraksis og skal innen tre år etter at 

retningslinjene er vedtatt, utarbeide utkast til tekniske regule-

ringsstandarder for samme formål. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 121 

Ledelsens kvalifikasjoner 

Medlemsstatene skal kreve at medlemmene av ledelsesorganet i 

et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt 

holdingselskap har tilstrekkelig godt omdømme og tilstrek-

kelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer i henhold til 

artikkel 91 nr. 1 til å utføre sine oppgaver, idet det tas hensyn til 

det finansielle holdingselskapets eller det blandede finansielle 

holdingselskapets særlige rolle.  
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Artikkel 122 

Anmodning om opplysninger og tilsyn 

1.  I påvente av en ytterligere samordning av konsolide-

ringsmetodene skal medlemsstatene fastsette at når en eller 

flere institusjoners morforetak er et blandet holdingselskap, skal 

vedkommende myndigheter med ansvar for tillatelse til og 

tilsyn med disse institusjonene, kreve av det blandede 

holdingselskapet og dets datterforetak, som er institusjoner, at 

de gir alle opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn 

med datterforetakene, enten ved at de vedkommende 

myndighetene henvender seg direkte til dem eller gjennom 

datterforetakene. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette at deres vedkommende 

myndigheter selv kan foreta, eller la eksterne granskere foreta, 

stedlige tilsyn for å kontrollere opplysninger som er mottatt fra 

blandede holdingselskaper og deres datterforetak. Dersom det 

blandede holdingselskapet eller et av dets datterforetak er et 

forsikringsselskap, kan også framgangsmåten fastsatt i artikkel 

125 benyttes. Dersom et blandet holdingselskap eller et av dets 

datterforetak ligger i en annen medlemsstat enn den der datter-

foretaket som er en institusjon, ligger, skal stedlig kontroll av 

opplysninger foretas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 118. 

Artikkel 123 

Tilsyn 

1.  Uten at det berører fjerde del i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal medlemsstatene fastsette at når morforetaket 

til en eller flere institusjoner er et blandet holdingselskap, skal 

vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med disse 

institusjonene føre overordnet tilsyn med transaksjoner mellom 

institusjonen og det blandede holdingselskapet og dets 

datterforetak. 

2.  Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjoner 

innfører hensiktsmessige risikostyringsprosesser og intern-

kontrollordninger, herunder god rapporterings- og regnskaps-

praksis, for på en egnet måte å identifisere, måle, overvåke og 

kontrollere transaksjoner med institusjonenes morforetak, dvs. 

det blandede holdingselskapet og dets datterforetak. Ved-

kommende myndigheter skal kreve at institusjonen rapporterer 

om eventuelle andre betydelige transaksjoner med disse 

foretakene ut over den som er nevnt i artikkel 394 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. Disse framgangsmåtene og betydelige 

transaksjonene skal overvåkes av vedkommende myndigheter. 

Artikkel 124 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det ikke er juridiske 

hindringer for at foretak som er omfattet av tilsyn på 

konsolidert grunnlag, blandede holdingselskaper og deres 

datterforetak, eller datterforetak som nevnt i artikkel 119 nr. 3, 

utveksler opplysninger som er av betydning for tilsynet i 

samsvar med artikkel 110 og kapittel 3. 

2.  Når et morforetak og et av dets datterforetak som er 

institusjoner, ligger i forskjellige medlemsstater, skal 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene 

utveksle alle opplysninger som er av betydning for å muliggjøre 

eller lette tilsynet på konsolidert grunnlag. 

Når vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der 

morforetaket ligger, ikke selv fører tilsyn på konsolidert 

grunnlag i henhold til artikkel 111, kan vedkommende 

myndigheter med ansvar for et slikt tilsyn be dem om å anmode 

morforetaket om opplysninger som er av betydning for tilsynet 

på konsolidert grunnlag, og å oversende dem til disse 

myndighetene. 

3.  Medlemsstatene skal tillate utveksling mellom sine 

vedkommende myndigheter av opplysningene nevnt i nr. 2, 

forutsatt at innhenting eller besittelse av opplysninger om 

finansielle holdingselskaper, blandede finansielle 

holdingselskaper, finansinstitusjoner eller foretak som yter 

tilknyttede tjenester, ikke skal innebære at vedkommende 

myndigheter har plikt til utøve en tilsynsfunksjon overfor disse 

institusjonene eller foretakene på individuelt grunnlag. 

På lignende måte skal medlemsstatene tillate sine 

vedkommende myndigheter å utveksle opplysningene nevnt i 

artikkel 122, forutsatt at innhenting eller besittelse av 

opplysningene ikke innebærer at vedkommende myndigheter 

har plikt til å utøve en tilsynsfunksjon overfor det blandede 

holdingselskapet og de av dets datterforetak som ikke er 

kredittinstitusjoner, eller overfor datterforetakene nevnt i 

artikkel 119 nr. 3. 

Artikkel 125 

Samarbeid 

1.  Dersom en institusjon, et finansielt holdingselskap, et 

blandet finansielt holdingselskap eller et blandet holdingselskap 

kontrollerer et eller flere datterforetak som er forsikrings-

foretak, eller andre foretak som yter investeringstjenester som 

krever tillatelse, skal det opprettes et nært samarbeid mellom 

vedkommende myndigheter og de myndighetene som har fått i 

oppgave å føre offentlig tilsyn med forsikringsforetak eller med 

de andre foretakene som yter investeringstjenester. Uten at det 

berører deres respektive myndighetsområder, skal disse 

myndighetene utveksle alle opplysninger som kan lette 

utførelsen av deres oppgave og gjøre det mulig å føre tilsyn 

med virksomheten og den samlede finansielle stillingen i de 

foretakene de fører tilsyn med.  
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2.  Opplysninger som mottas innenfor rammen av tilsynet på 

konsolidert grunnlag, og særlig all utveksling av opplysninger 

mellom vedkommende myndigheter i henhold til dette 

direktivet, skal være underlagt krav om taushetsplikt som er 

minst likeverdige med dem som er nevnt i artikkel 53 nr. 1 i 

dette direktivet for kredittinstitusjoner, eller i direktiv 

2004/39/EF for verdipapirforetak. 

3.  Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn på 

konsolidert grunnlag skal utarbeide lister over finansielle 

holdingselskaper eller blandede finansielle holdingselskaper 

nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 575/2013. Disse listene 

skal oversendes til vedkommende myndigheter i de andre 

medlemsstatene, EBA og Kommisjonen. 

Artikkel 126 

Sanksjoner 

I samsvar med kapittel 1 avsnitt IV i denne avdelingen skal 

medlemsstatene sørge for at administrative sanksjoner eller 

andre administrative tiltak med henblikk på å bringe til opphør 

fastslåtte overtredelser eller årsakene til dem, kan ilegges 

finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingsel-

skaper og blandede holdingselskaper, eller deres ansvarlige 

ledere, for overtredelse av lover og forskrifter som innarbeider 

dette kapittelet i nasjonal rett. 

Artikkel 127 

Vurdering av om tredjestaters konsoliderte tilsyn er 

likeverdig 

1.  Når en institusjon hvis morforetak er en institusjon, et 

finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt holdings-

elskap med hovedkontor i en tredjestat, ikke er underlagt 

konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111, skal vedkommende 

myndigheter vurdere om institusjonen er underlagt konsolidert 

tilsyn av en tilsynsmyndighet i en tredjestat som er likeverdig 

med det tilsynet som er omfattet av prinsippene fastsatt i dette 

direktivet og kravene i første del avdeling II kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Vurderingen skal foretas av den vedkommende myndigheten 

som ville hatt ansvar for konsolidert tilsyn dersom nr. 3 skulle 

anvendes, på anmodning fra morforetaket eller et av de 

regulerte foretakene med tillatelse i Unionen, eller på eget 

initiativ. Denne vedkommende myndigheten skal rådføre seg 

med de andre berørte vedkommende myndighetene. 

2.  Kommisjonen kan anmode Den europeiske komité for 

bankspørsmål om å gi generelle retningslinjer om sann-

synligheten for at de ordningene for konsolidert tilsyn som 

anvendes av tilsynsmyndigheter i tredjestater, vil oppfylle 

målene for konsolidert tilsyn fastsatt i dette kapittelet når det 

gjelder institusjoner hvis morforetak har sitt hovedkontor i en 

tredjestat. Den europeiske komité for bankspørsmål skal 

fortløpende gjennomgå slike retningslinjer og ta hensyn til 

eventuelle endringer av ordningene for konsolidert tilsyn som 

anvendes av slike vedkommende myndigheter. EBA skal bistå 

Kommisjonen og Den europeiske komité for bankspørsmål i 

utførelsen av disse oppgavene, herunder ved vurderingen av om 

slike retningslinjer bør ajourføres. 

Vedkommende myndighet som foretar vurderingen omhandlet i 

nr. 1 første ledd, skal ta hensyn til slike retningslinjer. For dette 

formålet skal vedkommende myndighet rådføre seg med EBA 

før den treffer en beslutning. 

3.  I fravær av et slikt likeverdig tilsyn skal medlemsstatene 

anvende dette direktivet og forordning (EU) nr. 575/2013 

mutatis mutandis på institusjonen eller tillate at deres ved-

kommende myndigheter anvender andre egnede tilsynsmetoder 

som oppfyller målene for tilsyn på konsolidert grunnlag med 

institusjoner. 

Den vedkommende myndigheten som ville hatt ansvar for det 

konsoliderte tilsynet, skal etter samråd med de andre berørte 

vedkommende myndighetene godkjenne disse tilsynsmetodene. 

Vedkommende myndigheter kan særlig kreve at det opprettes et 

finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt holdings-

elskap med hovedkontor i Unionen, og anvende bestemmelsene 

om tilsyn på konsolidert grunnlag på det finansielle holdingsel-

skapets konsoliderte stilling eller på den konsoliderte stillingen 

til institusjonene i det blandede finansielle holdingselskapet. 

Tilsynsmetodene skal utformes slik at de oppfyller de målene 

for konsolidert tilsyn som er fastsatt i dette kapittelet, og skal 

meddeles de andre berørte vedkommende myndighetene, EBA 

og Kommisjonen. 

KAPITTEL 4 

Kapitalbuffere 

Avsnit t  I  

Buffe re  

Artikkel 128 

Definisjoner 

I dette kapittelet menes med 

1) «kapitalbevaringsbuffer» den ansvarlige kapitalen som en 

institusjon skal opprettholde i samsvar med artikkel 129, 

2) «institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer» den 

ansvarlige kapitalen som en institusjon skal opprettholde i 

samsvar med artikkel 130,  
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3) «buffer for globalt systemviktige institusjoner» den 

ansvarlige kapitalen som må opprettholdes i samsvar med 

artikkel 131 nr. 4, 

4) «buffer for andre systemviktige institusjoner» den 

ansvarlige kapitalen som kan opprettholdes i samsvar med 

artikkel 131 nr. 5, 

5) «systemrisikobuffer» den ansvarlige kapitalen som en 

institusjon må eller kan pålegges å opprettholde i samsvar 

med artikkel 133, 

6) «kombinert bufferkrav» den samlede rene kjernekapitalen 

som er nødvendig for å oppfylle kravet om en kapital-

bevaringsbuffer, eventuelt forhøyet med følgende: 

a)  en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer, 

b)  en buffer for globalt systemviktige institusjoner, 

c)  en buffer for andre systemviktige institusjoner, 

d)  en systemrisikobuffer, 

7) «motsyklisk buffersats» den satsen som institusjonene skal 

benytte for å beregne sin institusjonsspesifikke motsykliske 

kapitalbuffer, og som fastsettes i samsvar med artikkel 136 

eller artikkel 137 eller av en berørt tredjestatsmyndighet, 

avhengig av situasjonen, 

8) «nasjonalt godkjent institusjon» en institusjon som er 

godkjent i medlemsstaten, og som en særskilt utpekt 

myndighet er ansvarlig for å fastsette den motsykliske 

buffersatsen for, 

9) «bufferveiledning» en referansebuffersats beregnet i 

samsvar med artikkel 135 nr. 1. 

Dette kapittelet får ikke anvendelse på verdipapirforetak som 

ikke har tillatelse til å yte de investeringstjenestene som er 

oppført i nr. 3 og 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 

2004/39/EF. 

Artikkel 129 

Krav om å opprettholde en kapitalbevaringsbuffer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at institusjonene opprettholder 

en kapitalbevaringsbuffer av ren kjernekapital ut over den rene 

kjernekapitalen som opprettholdes for å oppfylle kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, tilsvarende 2,5 % av deres samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i 

nevnte forordning på individuelt og konsolidert grunnlag, 

avhengig av hva som er hensiktsmessig i samsvar med første 

del avdeling II i nevnte forordning. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan en medlemsstat unnta små og 

mellomstore verdipapirforetak fra kravene i nevnte nummer 

dersom et slikt unntak ikke utgjør en trussel mot finans-

systemets stabilitet i medlemsstaten. 

Beslutningen om å anvende et slikt unntak skal være behørig 

begrunnet, skal omfatte en forklaring på hvorfor unntaket ikke 

utgjør en trussel mot finanssystemets stabilitet i medlemsstaten 

og skal inneholde en nøyaktig definisjon av de små og mellom-

store verdipapirforetakene som er unntatt. 

Medlemsstater som beslutter å anvende et slikt unntak, skal 

underrette Kommisjonen, ESRB, EBA og vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene om dette. 

3.  Ved anvendelse av nr. 2 skal medlemsstaten utpeke den 

myndigheten som har ansvar for anvendelsen av denne 

artikkelen. Denne myndigheten skal være vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten. 

4.  Ved anvendelse av nr. 2 skal verdipapirforetak kategoris-

eres som små eller mellomstore i samsvar med kommisjons-

rekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen 

av svært små, små og mellomstore bedrifter(1). 

5.  Institusjonene skal ikke anvende ren kjernekapital som 

opprettholdes for å oppfylle kravet i nr. 1 i denne artikkelen, til 

å oppfylle krav i henhold til artikkel 104. 

6.  Dersom en institusjon ikke klarer å oppfylle kravet i nr. 1 

i denne artikkelen fullt ut, skal den omfattes av begrensninger 

på utdelinger som omhandlet i artikkel 141 nr. 2 og 3. 

Artikkel 130 

Krav om å opprettholde en institusjonsspesifikk motsyklisk 

kapitalbuffer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at institusjonene opprettholder 

en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer tilsvarende 

deres samlede risikovektede eksponeringsbeløp beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

multiplisert med det vektede gjennomsnittet av de motsykliske 

buffersatsene beregnet i samsvar med artikkel 140 i dette 

direktivet på individuelt og konsolidert grunnlag, avhengig av 

hva som er hensiktsmessig i samsvar med første del avdeling II 

i nevnte forordning.  

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 
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2.  Som unntak fra nr. 1 kan en medlemsstat unnta små og 

mellomstore verdipapirforetak fra kravene i nevnte nummer 

dersom et slikt unntak ikke utgjør en trussel mot finans-

systemets stabilitet i medlemsstaten. 

Beslutningen om å anvende et slikt unntak skal være behørig 

begrunnet, skal omfatte en forklaring på hvorfor unntaket ikke 

utgjør en trussel mot finanssystemets stabilitet i medlemsstaten 

og skal inneholde en nøyaktig definisjon av de små og 

mellomstore verdipapirforetakene som er unntatt. 

Medlemsstater som beslutter å anvende et slikt unntak, skal 

underrette Kommisjonen, ESRB, EBA og vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene om dette. 

3.  Ved anvendelse av nr. 2 skal medlemsstaten utpeke den 

myndigheten som har ansvar for anvendelsen av denne 

artikkelen. Denne myndigheten skal være vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten. 

4.  Ved anvendelse av nr. 2 skal verdipapirforetak kategorise-

res som små og mellomstore i samsvar med rekommandasjon 

2003/361/EF. 

5.  Institusjonene skal oppfylle kravet i nr. 1 med ren kjerne-

kapital i tillegg til eventuell ren kjernekapital som opprettholdes 

for å oppfylle kravet til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 

92 i forordning (EU) nr. 575/2013, kravet om å opprettholde en 

kapitalbevaringsbuffer i henhold til artikkel 129 i dette 

direktivet og eventuelle krav i henhold til artikkel 104 i dette 

direktivet. 

6.  Dersom en institusjon ikke klarer å oppfylle kravet i nr. 1 

i denne artikkelen fullt ut, skal den omfattes av begrensninger 

på utdelinger som omhandlet i artikkel 141 nr. 2 og 3. 

Artikkel 131 

Globalt systemviktige institusjoner og andre systemviktige 

institusjoner 

1.  Medlemsstatene skal utpeke den myndigheten som har 

ansvar for på konsolidert grunnlag å identifisere globalt system-

viktige institusjoner og, på individuelt, delkonsolidert eller 

konsolidert grunnlag, avhengig av hva som er hensiktsmessig, 

andre systemviktige institusjoner, som har tillatelse innenfor 

deres jurisdiksjon. Denne myndigheten skal være vedkommen-

de myndighet eller den utpekte myndigheten. Medlemsstatene 

kan utpeke mer enn én myndighet. Globalt systemviktige 

institusjoner skal være en morinstitusjon i EU, et finansielt 

morholdingselskap i EU, et blandet finansielt morholdingsel-

skap i EU eller en institusjon. Globalt systemviktige insti-

tusjoner kan ikke være en institusjon som er datterforetak av en 

morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller 

et blandet finansielt morholdingselskap i EU. Andre system-

viktige institusjoner kan være enten en morinstitusjon i EU, et 

finansielt morholdingselskap i EU, et blandet finansielt 

morholdingselskap i EU eller en institusjon. 

2.  Metoden for identifisering av globalt systemviktige 

institusjoner skal bygge på følgende kategorier: 

a)  Gruppens størrelse. 

b)  Gruppens forbindelser med finanssystemet. 

c)  Muligheten for å erstatte de tjenestene eller den finansielle 

infrastrukturen som gruppen yter. 

d)  Gruppens kompleksitet. 

e)  Gruppens grensekryssende virksomhet, herunder grense-

kryssende virksomhet mellom medlemsstatene og mellom 

en medlemsstat og en tredjestat. 

Hver kategori skal ha samme vekting og skal bestå av kvan-

tifiserbare indikatorer. 

Metoden skal gi et samlet poengtall for hver av enhetene 

omhandlet i nr. 1 som er vurdert, noe som gjør det mulig å 

fastslå om enheten er en globalt systemviktig institusjon og 

plassere den i en underkategori i henhold til nr. 9. 

3.  Andre systemviktige institusjoner skal identifiseres i 

samsvar med nr. 1. Systemviktighet skal vurderes på grunnlag 

av minst et av følgende kriterier: 

a)  Størrelse. 

b)  Betydningen for Unionens eller den berørte medlemsstatens 

økonomi. 

c)  Betydningen av den grensekryssende virksomheten. 

d)  Institusjonens eller gruppens forbindelser med finans-

systemet. 

EBA skal innen 1. januar 2015, etter samråd med ESRB, 

offentliggjøre retningslinjer for kriteriene for fastsettelse av 

vilkårene for anvendelsen av dette nummeret i forbindelse med 

vurderingen av andre systemviktige institusjoner. I disse 

retningslinjene skal det tas hensyn til de internasjonale 

rammene for nasjonale systemviktige institusjoner og særlige 

forhold på unionsplan og nasjonalt plan.  
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4.  Hver globalt systemviktig institusjon skal på konsolidert 

grunnlag opprettholde en buffer for globalt systemviktige 

institusjoner som skal tilsvare den underkategorien som den 

globalt systemviktige institusjonen er plassert i. Denne bufferen 

skal bestå av og utfylle den rene kjernekapitalen. 

5.  Vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten 

kan på konsolidert, delkonsolidert eller individuelt grunnlag 

kreve at enhver annen systemviktig institusjon har en buffer for 

andre systemviktige institusjoner på opptil 2 % av det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med 

artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, idet det tas 

hensyn til kriteriene for identifisering av de andre systemviktige 

institusjonene. Denne bufferen skal bestå av og utfylle den rene 

kjernekapitalen. 

6.  Når vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten krever at det skal opprettholdes en buffer for 

andre systemviktige institusjoner, skal den overholde følgende: 

a)  Bufferen for andre systemviktige institusjoner må ikke få 

uforholdsmessige negative virkninger for hele eller deler av 

finanssystemet i andre medlemsstater eller i Unionen som 

helhet eller utgjøre eller skape en hindring for det indre 

markeds virkemåte. 

b)  Vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten 

må gjennomgå bufferen for andre systemviktige 

institusjoner minst én gang i året. 

7.  Før en buffer for andre systemviktige institusjoner 

fastsettes eller endres, skal vedkommende myndighet eller den 

utpekte myndigheten underrette ESRB, EBA og vedkommende 

og utpekte myndigheter i de berørte medlemsstatene én måned 

før beslutningen nevnt i nr. 5 offentliggjøres. Underretningen 

skal inneholde detaljerte opplysninger om 

a)  begrunnelsen for at bufferen for andre systemviktige insti-

tusjoner sannsynligvis er tilstrekkelig effektiv og forholds-

messig til å redusere risikoen, 

b)  en vurdering av den sannsynlige positive eller negative 

virkningen som bufferen for andre systemviktige insti-

tusjoner får på det indre marked, på grunnlag av opplys-

ninger som er tilgjengelige for medlemsstaten, 

c)  den buffersatsen for andre systemviktige institusjoner som 

medlemsstaten ønsker å fastsette. 

8.  Uten at det berører artikkel 133 og nr. 5 i denne 

artikkelen, og dersom den andre systemviktige institusjonen er 

et datterforetak av enten en globalt systemviktig institusjon 

eller en annen systemviktig institusjon som er en morinstitusjon 

i EU og omfattet av en buffer for andre systemviktige insti-

tusjoner på konsolidert grunnlag, skal bufferen som anvendes 

på individuelt eller delkonsolidert grunnlag for den andre 

systemviktige institusjonen, ikke overstige den høyeste av 

følgende verdier: 

a)  1 % av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet 

beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

b)  Den buffersatsen for globalt systemviktige institusjoner og 

andre systemviktige institusjoner som gjelder for gruppen 

på konsolidert grunnlag. 

9.  Det skal være minst fem underkategorier av globalt 

systemviktige institusjoner. Den laveste grensen og grensene 

mellom underkategoriene skal bestemmes av poengtallet som 

identifikasjonsmetoden gir. Grenseverdiene for overgang fra en 

underkategori til den neste skal tydelig defineres og følge 

prinsippet om en konstant lineær økning av systembetydningen 

mellom hver underkategori, som innebærer en lineær økning av 

kravet til ren kjernekapital, med unntak av den høyeste 

underkategorien. I dette nummeret menes med systembetydning 

den forventede innvirkningen en kriserammet globalt system-

viktig institusjon kan få på det globale finansmarkedet. Den 

laveste underkategorien skal ha en buffer for globalt system-

viktige institusjoner på 1 % av det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og den bufferen som er fastsatt 

for hver underkategori, skal stige i trinn på 0,5 % av samlet 

risikovektet eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 

92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 til og med fjerde 

underkategori. For den høyeste underkategorien i bufferen for 

globalt systemviktige institusjoner skal bufferen være på 3,5 % 

av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

10.  Uten at det berører nr. 1 og 9, kan vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten som ledd i en 

forsvarlig tilsynsvurdering 

a)  flytte en globalt systemviktig institusjon fra en lavere 

underkategori til en høyere underkategori, 

b)  plassere en enhet som nevnt i nr. 1 med et samlet poengtall 

som er lavere enn grenseverdien for den laveste under-

kategorien, i den underkategorien eller i en høyere 

underkategori, og dermed betegne den som en globalt 

systemviktig institusjon. 

11.  Dersom vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten treffer en beslutning i samsvar med nr. 10 bokstav 

b), skal den underrette EBA om dette og gi en begrunnelse. 

12.  Vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten 

skal underrette Kommisjonen, ESRB og EBA om navnene på 

de globalt systemviktige institusjonene og andre systemviktige 

institusjoner og den underkategorien som hver globalt 

systemviktig institusjon er plassert i, og skal offentliggjøre 

navnene. Vedkommende myndigheter eller de utpekte 

myndighetene skal offentliggjøre hvilken underkategori hver 

globalt systemviktig institusjon er plassert i.  
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Vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten skal 

hvert år gjennomgå identifiseringen av globalt systemviktige og 

andre systemviktige institusjoner og plasseringen av globalt 

systemviktige institusjoner i de respektive underkategoriene, og 

meddele resultatet til de berørte systemviktige institusjonene, 

Kommisjonen, ESRB og EBA samt offentliggjøre en oppdatert 

liste over identifiserte systemviktige institusjoner og i hvilken 

underkategori hver identifisert globalt systemviktig institusjon 

er plassert. 

13.  Systemviktige institusjoner skal ikke anvende ren kjerne-

kapital som opprettholdes for å oppfylle kravene i nr. 4 og 5, til 

å oppfylle kravene i henhold til artikkel 92 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og artikkel 129 og 130 i dette direktivet og 

eventuelle krav i henhold til artikkel 102 og 104 i dette 

direktivet. 

14.  Dersom en gruppe på konsolidert grunnlag omfattes av 

følgende, får den høyeste bufferen anvendelse i hvert tilfelle: 

a)  En buffer for globalt systemviktige institusjoner og en 

buffer for andre systemviktige institusjoner. 

b)  En buffer for globalt systemviktige institusjoner, en buffer 

for andre systemviktige institusjoner og en system-

risikobuffer i samsvar med artikkel 133. 

Dersom en institusjon på individuelt eller delkonsolidert 

grunnlag omfattes av en buffer for andre systemviktige insti-

tusjoner og en systemrisikobuffer i samsvar med artikkel 133, 

får den høyeste av de to anvendelse. 

15.  Dersom systemrisikobufferen får anvendelse på alle 

eksponeringer i den medlemsstaten som fastsetter bufferen for å 

håndtere makrotilsynsrisiko i den medlemsstaten, men ikke får 

anvendelse på eksponeringer utenfor medlemsstaten, skal 

systemrisikobufferen, uten at det berører nr. 14, komme i tillegg 

til bufferen for globalt systemviktige institusjoner og bufferen 

for andre systemviktige institusjoner som får anvendelse i 

samsvar med denne artikkelen. 

16.  Dersom nr. 14 får anvendelse og en institusjon inngår i en 

gruppe eller en undergruppe som en globalt systemviktig 

institusjon eller en annen systemviktig institusjon inngår i, skal 

dette aldri innebære at institusjonen på individuelt grunnlag er 

underlagt et kombinert bufferkrav som er lavere enn summen 

av kapitalbevaringsbufferen, den motsykliske kapitalbufferen 

og den høyeste av bufferen for andre systemviktige insti-

tusjoner og den systemrisikobufferen som får anvendelse på 

individuelt grunnlag. 

17.  Dersom nr. 15 får anvendelse og en institusjon inngår i en 

gruppe eller en delgruppe som en globalt systemviktig insti-

tusjon eller en annen systemviktig institusjon inngår i, skal 

dette aldri innebære at institusjonen på individuelt grunnlag er 

underlagt et kombinert bufferkrav som er lavere enn summen 

av kapitalbevaringsbufferen, den motsykliske kapitalbufferen 

og summen av bufferen for andre systemviktige institusjoner og 

den systemrisikobufferen som får anvendelse på individuelt 

grunnlag. 

18.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for ved anvendelse av denne artikkelen å spesifisere 

metoden som vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten skal benytte for å identifisere en morinstitusjon i 

EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet 

finansielt morholdingselskap i EU som en globalt systemviktig 

institusjon og spesifisere metoden for fastsettelse av under-

kategorier og plasseringen av globalt systemviktige insti-

tusjoner i underkategorier på grunnlag av deres system-

betydning, idet det tas hensyn til internasjonalt avtalte 

standarder. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 30. juni 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske regulerings-

standardene nevnt i første og annet ledd i samsvar med artikkel 

10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 132 

Rapportering 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2015 på grunnlag 

av den internasjonale utviklingen og etter uttalelse fra EBA 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

muligheten for å utvide rammen for globalt systemviktige insti-

tusjoner til andre typer systemviktige institusjoner i Unionen, 

eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2016, etter samråd 

med ESRB og EBA, framlegge en rapport for Europaparlamen-

tet og Rådet om hvorvidt bestemmelsene om globalt system-

viktige institusjoner i artikkel 131 bør endres, eventuelt ledsaget 

av et forslag til regelverk. I alle slike forslag skal det tas 

behørig hensyn til den internasjonale utviklingen av regelverk, 

og om nødvendig skal prosessen for plassering av institusjons-

spesifikke buffere for andre systemviktige institusjoner i en 

gruppe gjennomgås, idet det tas hensyn til eventuelle negative 

virkninger på gjennomføringen av den strukturelle atskillelsen i 

medlemsstatene. 

Artikkel 133 

Krav om å opprettholde en systemrisikobuffer 

1.  Hver medlemsstat kan innføre en systemrisikobuffer av 

ren kjernekapital for finanssektoren eller for en eller flere deler 

av denne sektoren for å forebygge og begrense langsiktige ikke-

sykliske systemrisikoer og makrotilsynsrisikoer som ikke er 

omfattet av forordning (EU) nr. 575/2013, dvs. en risiko for 

forstyrrelse av finanssystemet som kan få alvorlige negative 

konsekvenser for finanssystemet og realøkonomien i en bestemt 

medlemsstat.  
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2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal medlemsstaten utpeke den 

myndigheten som skal ha ansvar for å fastsette systemrisikobuf-

feren og identifisere hvilke grupper av institusjoner den får 

anvendelse på. Denne myndigheten skal være vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 kan institusjoner pålegges å 

opprettholde en systemrisikobuffer av ren kjernekapital på 

minst 1 % ut over den kjernekapitalen som opprettholdes for å 

oppfylle kravet til ansvarlig kapital i artikkel 92 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, på grunnlag av eksponeringene som system-

risikobufferen får anvendelse på i samsvar med nr. 8 i denne 

artikkelen, på individuelt, konsolidert eller delkonsolidert 

grunnlag i henhold til første del avdeling II i nevnte forordning. 

Den berørte vedkommende eller utpekte myndigheten kan 

kreve at institusjonene opprettholder systemrisikobufferen på så 

vel individuelt som konsolidert grunnlag. 

4.  Institusjonene skal ikke anvende ren kjernekapital som 

opprettholdes for å oppfylle kravet i nr. 3, til å oppfylle 

eventuelle krav i henhold til artikkel 92 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 og artikkel 129 og 130 i dette direktivet samt 

eventuelle krav i henhold til artikkel 102 og 104 i dette 

direktivet. Dersom en gruppe som er identifisert som en 

systemviktig institusjon som er omfattet av en buffer for globalt 

systemviktige institusjoner eller en buffer for andre system-

viktige institusjoner på konsolidert grunnlag i samsvar med 

artikkel 131, også er omfattet av en systemrisikobuffer på 

konsolidert grunnlag i samsvar med denne artikkelen, får den 

høyeste bufferen anvendelse. Dersom en institusjon på 

individuelt eller delkonsolidert grunnlag omfattes av en buffer 

for andre systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 

131 og en systemrisikobuffer i samsvar med denne artikkelen, 

får den høyeste av de to anvendelse. 

5.  Dersom systemrisikobufferen får anvendelse på alle 

eksponeringer i den medlemsstaten som fastsetter bufferen for å 

håndtere makrotilsynsrisiko i den medlemsstaten, men ikke får 

anvendelse på eksponeringer utenfor medlemsstaten, skal 

systemrisikobufferen, uten at det berører nr. 4, komme i tillegg 

til bufferen for globalt systemviktige institusjoner og bufferen 

for andre systemviktige institusjoner som får anvendelse i 

samsvar med artikkel 131. 

6.  Dersom nr. 4 får anvendelse og en institusjon inngår i en 

gruppe eller en undergruppe som en globalt systemviktig insti-

tusjon eller en annen systemviktig institusjon inngår i, skal 

dette aldri innebære at institusjonen på individuelt grunnlag er 

underlagt et kombinert bufferkrav som er lavere enn summen 

av kapitalbevaringsbufferen, den motsykliske kapitalbufferen 

og den høyeste av bufferen for andre systemviktige insti-

tusjoner og den systemrisikobufferen som får anvendelse på 

individuelt grunnlag. 

7.  Dersom nr. 5 får anvendelse og en institusjon inngår i en 

gruppe eller en undergruppe som en globalt systemviktig 

institusjon eller en annen systemviktig institusjon inngår i, skal 

dette aldri innebære at institusjonen på individuelt grunnlag er 

underlagt et kombinert bufferkrav som er lavere enn summen 

av kapitalbevaringsbufferen, den motsykliske kapitalbufferen 

og summen av bufferen for andre systemviktige institusjoner og 

den systemrisikobufferen som får anvendelse på individuelt 

grunnlag. 

8.  En systemrisikobuffer kan få anvendelse på eksponeringer 

i den medlemsstaten som fastsetter denne bufferen, og kan også 

få anvendelse på eksponeringer i tredjestater. En system-

risikobuffer kan dessuten få anvendelse på eksponeringer i 

andre medlemsstater, med forbehold for nr. 15 og 18. 

9.  En systemrisikobuffer får anvendelse på alle institusjoner 

eller en eller flere deler av disse institusjonene som 

myndighetene i den berørte medlemsstaten er vedkommende 

myndighet for i samsvar med dette direktivet, og skal fastsettes 

i gradvise eller økende tilpasningstrinn på 0,5 prosentpoeng. 

Det kan innføres forskjellige krav for forskjellige deler av 

sektoren. 

10.  Når vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten krever at en systemrisikobuffer skal oppretthol-

des, skal den overholde følgende: 

a)  Systemrisikobufferen må ikke få uforholdsmessige negative 

virkninger for hele eller deler av finanssystemet i andre 

medlemsstater eller i Unionen som helhet og utgjøre eller 

skape en hindring for det indre markeds virkemåte. 

b)  Systemrisikobufferen må gjennomgås av vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten minst annethvert 

år. 

11.  Før en systemrisikobuffersats på opptil 3 % fastsettes eller 

endres, skal vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten underrette Kommisjonen, ESRB, EBA og 

vedkommende og utpekte myndigheter i de berørte medlems-

statene én måned før offentliggjøringen av beslutningen nevnt i 

nr. 16. Dersom bufferen anvendes på eksponeringer i tredje-

stater, skal vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten også underrette tilsynsmyndighetene i disse 

tredjestatene. Underretningen skal inneholde detaljerte opplys-

ninger om 

a)  system- eller makrotilsynsrisikoen i medlemsstaten, 

b)  grunnene til at systemrisikoene eller makrotilsynsrisikoene 

truer finanssystemets stabilitet på nasjonalt plan i et slikt 

omfang at det er berettiget med en systemrisikobuffersats, 

c)  begrunnelsen for at systemrisikobufferen sannsynligvis er 

tilstrekkelig effektiv og forholdsmessig til å redusere 

risikoen,  
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d)  en vurdering av den sannsynlige positive eller negative 

virkningen systemrisikobufferen får på det indre marked, på 

grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige for 

medlemsstaten, 

e)  begrunnelsen for at ingen av de eksisterende tiltakene i 

dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 575/2013, med 

unntak av artikkel 458 og 459 i nevnte forordning, alene 

eller i kombinasjon vil være tilstrekkelig til å håndtere den 

identifiserte makrotilsynsrisikoen eller systemrisikoen, idet 

det tas hensyn til disse tiltakenes relative effektivitet, 

f)  den systemrisikobuffersatsen som medlemsstaten ønsker å 

fastsette. 

12.  Før en systemrisikobuffersats på over 3 % fastsettes eller 

endres, skal vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten underrette Kommisjonen, ESRB, EBA og 

vedkommende og utpekte myndigheter i de berørte medlems-

statene. Dersom buffersatsen anvendes på eksponeringer i 

tredjestater, skal vedkommende myndighet eller den utpekte 

myndigheten også underrette tilsynsmyndighetene i disse 

tredjestatene. Underretningen skal inneholde detaljerte opplys-

ninger om 

a)  system- eller makrotilsynsrisikoen i medlemsstaten, 

b)  grunnene til at systemrisikoene eller makrotilsynsrisikoene 

truer finanssystemets stabilitet på nasjonalt plan i et slikt 

omfang at det er berettiget med en systemrisikobuffersats, 

c)  begrunnelsen for at systemrisikobufferen sannsynligvis er 

tilstrekkelig effektiv og forholdsmessig til å redusere 

risikoen, 

d)  en vurdering av den sannsynlige positive eller negative 

virkningen systemrisikobufferen får på det indre marked, på 

grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige for 

medlemsstaten, 

e)  begrunnelsen for at ingen av de eksisterende tiltakene i 

dette direktivet eller i forordning (EU) nr. 575/2013, med 

unntak av artikkel 458 og 459 i nevnte forordning, alene 

eller i kombinasjon vil være tilstrekkelig til å håndtere den 

identifiserte makrotilsynsrisikoen eller systemrisikoen, idet 

det tas hensyn til disse tiltakenes relative effektivitet, 

f)  den systemrisikobuffersatsen som medlemsstaten ønsker å 

fastsette. 

13.  Vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten 

kan fra 1. januar 2015 og etter framgangsmåten i artikkel 11 

fastsette eller endre en systemrisikobuffersats som får 

anvendelse på eksponeringer i nevnte medlemsstat, og også kan 

få anvendelse på eksponeringer i tredjestater på opptil 5 %. Når 

en systemrisikobuffer på over 5 % fastsettes eller endres, skal 

framgangsmåten i nr. 12 følges. 

14.  Dersom en systemrisikobuffersats fastsettes til mellom 

3 % og 5 % i samsvar med nr. 13, skal vedkommende 

myndighet eller den utpekte myndigheten i den medlemsstaten 

som fastsetter bufferen, alltid underrette Kommisjonen om dette 

og avvente Kommisjonens uttalelse før de aktuelle tiltakene 

vedtas. 

Dersom uttalelsen fra Kommisjonen er negativ, skal ved-

kommende myndighet eller den utpekte myndigheten i 

medlemsstaten som fastsetter bufferen, rette seg etter uttalelsen 

eller begrunne hvorfor den ikke gjør det. 

Dersom en enhet i finanssektoren er et datterforetak hvis 

morforetak er etablert i en annen medlemsstat, skal ved-

kommende myndighet eller den utpekte myndigheten underrette 

myndighetene i den medlemsstaten samt Kommisjonen og 

ESRB. Innen en måned etter underretningen skal Kommisjonen 

og ESRB utstede en anbefaling om tiltakene som er truffet i 

samsvar med dette nummeret. Dersom myndighetene er av en 

annen oppfatning, eller dersom både Kommisjonen og ESRB 

gir en negativ anbefaling, kan vedkommende myndighet eller 

den utpekte myndigheten henvise saken til EBA og anmode om 

EBAs bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010. Beslutningen om å fastsette bufferen for disse 

eksponeringene skal stilles i bero inntil EBA har truffet en 

beslutning. 

15.  Innen én måned etter underretningen nevnt i nr. 12 skal 

ESRB avgi en uttalelse til Kommisjonen om hvorvidt 

systemrisikobufferen anses for å være passende. EBA kan også 

avgi en uttalelse til Kommisjonen om bufferen i samsvar med 

artikkel 34 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Innen to måneder etter underretningen skal Kommisjonen, idet 

den tar hensyn til ESRBs og eventuelt EBAs vurdering, og 

dersom den er overbevist om at systemrisikobufferen ikke får 

uforholdsmessige negative virkninger for hele eller deler av 

finanssystemet i andre medlemsstater eller i Unionen som 

helhet og utgjør eller skaper en hindring for at det indre marked 

skal fungere på en tilfredsstillende måte, vedta en gjennom-

føringsrettsakt som gir vedkommende myndighet eller den 

utpekte myndigheten myndighet til å vedta det foreslåtte 

tiltaket. 

16.  Hver vedkommende myndighet eller utpekt myndighet 

skal offentliggjøre en kunngjøring om fastsettelsen av system-

risikobufferen på et egnet nettsted. Kunngjøringen skal minst 

omfatte følgende opplysninger: 

a)  Systemrisikobuffersatsen.  
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b)  Institusjonene som systemrisikobuffersatsen får anvendelse 

på. 

c)  En begrunnelse for systemrisikobuffersatsen. 

d)  Datoen da institusjonene må begynne å anvende den 

fastsatte eller endrede systemrisikobufferen. 

e)  Navnene på de statene der eksponeringer i disse statene er 

anerkjent i systemrisikobufferen. 

Dersom offentliggjøringen nevnt i bokstav c) kan skade finans-

systemets stabilitet, skal opplysningene i henhold til bokstav c) 

ikke angis i kunngjøringen. 

17.  Dersom en institusjon ikke klarer å oppfylle kravet i nr. 1 

i denne artikkelen fullt ut, skal den omfattes av begrensninger 

på utdelinger som omhandlet i artikkel 141 nr. 2 og 3. 

Dersom anvendelsen av disse begrensningene på utdelinger 

fører til en utilfredsstillende bedring av institusjonens rene 

kjernekapital på bakgrunn av den relevante systemrisikoen, kan 

vedkommende myndigheter treffe ytterligere tiltak i samsvar 

med artikkel 64. 

18.  Etter underretningen i henhold til nr. 11 kan medlems-

statene anvende bufferen på alle eksponeringer. Dersom 

vedkommende myndighet eller den utpekte myndigheten 

beslutter å fastsette en buffer på opptil 3 % på grunnlag av 

eksponeringene i andre medlemsstater, skal samme buffer 

fastsettes for alle eksponeringer innenfor Unionen. 

Artikkel 134 

Anerkjennelse av en systemrisikobuffersats  

1.  Andre medlemsstater kan anerkjenne den system-

risikobuffersatsen som er fastsatt i samsvar med artikkel 133, 

og anvende den buffersatsen på nasjonalt godkjente insti-

tusjoner for eksponeringer i den medlemsstaten som har fastsatt 

buffersatsen. 

2.  Dersom medlemsstatene anerkjenner systemrisikobuffer-

satsen for nasjonalt godkjente institusjoner, skal de underrette 

Kommisjonen, ESRB, EBA og medlemsstaten som fastsetter 

denne systemrisikobuffersatsen. 

3.  Når medlemsstaten beslutter om den skal anerkjenne en 

systemrisikobuffersats, skal den ta hensyn til de opplysningene 

som er framlagt av medlemsstaten som fastsetter denne 

buffersatsen i samsvar med artikkel 133 nr. 11, 12 eller 13. 

4.  En medlemsstat som fastsetter en systemrisikobuffersats i 

samsvar med artikkel 133, kan anmode ESRB om å utstede en 

anbefaling som nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 1092/2010 til en eller flere medlemsstater som kan 

anerkjenne systemrisikobuffersatsen. 

Avsnit t  II  

Fastse tte l se  og be re gni ng av motsykl i ske  

kapi tal buffe re  

Artikkel 135 

Retningslinjer fra ESRB om fastsettelse av motsykliske 

buffersatser 

1.  ESRB kan gjennom anbefalinger i samsvar med artikkel 

16 i forordning (EU) nr. 1092/2010 gi retningslinjer til 

myndigheter utpekt av medlemsstatene i henhold til artikkel 

136 nr. 1 om fastsettelse av motsykliske buffersatser, herunder  

a)  prinsipper som kan veilede utpekte myndigheter når de skal 

vurdere hvilken motsyklisk buffersats som er egnet, sikre at 

myndighetene anvender en forsvarlig strategi når det 

gjelder relevante makroøkonomiske sykluser og fremme en 

forsvarlig og ensartet beslutningstaking i alle medlems-

stater, 

b)  generelle retningslinjer for 

i)  måling og beregning av hvordan kredittgiving som 

andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) avviker fra de 

langsiktige utviklingstendensene, 

ii)  beregning av bufferveiledninger i henhold til artikkel 

136 nr. 2, 

c)  veiledning om variabler som angir oppbyggingen av en 

systemrisiko knyttet til perioder med altfor høy utlånsvekst 

i finanssystemet, særlig det relevante kredittgivingsnivået 

som andel av BNP og dets avvik fra den langsiktige 

utviklingstendensen, og om andre relevante faktorer, 

herunder behandlingen av den økonomiske utviklingen i de 

enkelte sektorene av økonomien, som kan være opplysende 

for de utpekte myndighetene når de skal fastsette den 

egnede motsykliske buffersatsen i henhold til artikkel 136, 

d)  veiledning om variabler, herunder kvalitative kriterier, som 

viser at bufferen bør opprettholdes, reduseres eller bortfalle 

helt. 

2.  Dersom ESRB utsteder en anbefaling i henhold til nr. 1, 

skal det ta behørig hensyn til forskjellene mellom medlems-

statene og særlig særtrekkene ved medlemsstater med små og 

åpne økonomier. 

3.  Dersom ESRB har utstedt en anbefaling i henhold til nr. 1, 

skal det overvåke og om nødvendig ajourføre den på bakgrunn 

av erfaringene med fastsettelse av buffere i henhold til dette 

direktivet eller utviklingen i internasjonalt avtalt praksis.  
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Artikkel 136 

Fastsettelse av motsykliske buffersatser 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en offentlig myndighet eller 

et offentlig organ (heretter kalt «utpekt myndighet») som skal 

ha ansvar for å fastsette den motsykliske buffersatsen for den 

medlemsstaten. 

2.  Hver utpekt myndighet skal for hvert kvartal beregne en 

bufferveiledning som skal fungere som referanseverdi når den 

skal fastsette den motsykliske buffersatsen i samsvar med nr. 3. 

Bufferveiledningen skal på en meningsfull måte gjenspeile 

kredittsyklusen og risikoene som følge av altfor høy utlånsvekst 

i medlemsstaten, og bør ta behørig hensyn til den nasjonale 

økonomiens særtrekk. Den skal baseres på avviket fra den 

langsiktige utviklingstendensen for kredittgiving som andel av 

BNP, idet det bl.a. tas hensyn til 

a)  en indikator på utlånsvekstnivået innenfor denne 

jurisdiksjonen og særlig en indikator som gjenspeiler 

endringene når det gjelder kredittgivingen som andel av 

medlemsstatens BNP, 

b)  alle gjeldende retningslinjer fra ESRB i samsvar med 

artikkel 135 nr. 1 bokstav b). 

3.  Hver utpekt myndighet skal vurdere og kvartalsvis 

fastsette en egnet motsyklisk buffersats for sin medlemsstat, og 

skal i den forbindelse ta hensyn til 

a)  Bufferveiledningen beregnet i samsvar med nr. 2. 

b)  alle gjeldende retningslinjer fra ESRB i samsvar med 

artikkel 135 nr. 1 bokstav a), c) og d) og alle anbefalinger 

utstedt av ESRB om fastsettelse av en buffersats, 

c)  andre variabler som den utpekte myndigheten anser som 

relevante for håndteringen av syklisk systemrisiko. 

4.  Den motsykliske buffersatsen uttrykt som en prosentdel 

av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

for institusjoner som har kreditteksponeringer i den medlems-

staten, skal ligge mellom 0 % og 2,5 % kalibrert i trinn på 0,25 

prosentpoeng eller multipler på 0,25 prosentpoeng. Dersom det 

er berettiget ut fra det som er angitt i nr. 3, kan en utpekt 

myndighet fastsette en motsyklisk buffersats på over 2,5 % av 

det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

for det formålet som er nevnt i artikkel 140 nr. 2 i dette 

direktivet. 

5.  Dersom en utpekt myndighet fastsetter en motsyklisk 

buffersats over null for første gang, eller dersom en utpekt 

myndighet deretter hever den gjeldende motsykliske buffer-

satsen, skal den også fastsette fra hvilken dato institusjonene 

kan anvende den hevede bufferen ved beregning av sin 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffer. Denne datoen 

skal ikke falle senere enn tolv måneder etter datoen da den 

hevede bufferen kunngjøres i samsvar med artikkel 7. Dersom 

denne datoen faller tidligere enn tolv måneder etter 

kunngjøringen av den hevede bufferen, skal denne kortere 

fristen for anvendelse være berettiget ut fra ekstraordinære 

omstendigheter. 

6.  Dersom en utpekt myndighet reduserer den gjeldende 

motsykliske buffersatsen, uansett om satsen reduseres til null, 

skal den også fastsette en foreløpig periode der bufferen ikke 

forventes å stige. Den foreløpige perioden skal imidlertid ikke 

være bindende for den utpekte myndigheten. 

7.  Hver utpekt myndighet skal offentliggjøre en kunngjøring 

om den motsykliske buffersatsen som fastsettes kvartalsvis, på 

sitt nettsted. Kunngjøringen skal minst omfatte følgende 

opplysninger: 

a)  Den gjeldende motsykliske buffersatsen. 

b)  Det aktuelle utlånsvekstnivået som andel av BNP og dets 

avvik fra den langsiktige utviklingstendensen. 

c)  Bufferveiledningen beregnet i samsvar med nr. 2. 

d)  En begrunnelse for buffersatsen. 

e)  Dersom buffersatsen heves, fra hvilken dato institusjonene 

må anvende den hevede buffersatsen ved beregning av sin 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffer. 

f)  Dersom datoen nevnt i bokstav e) faller tidligere enn tolv 

måneder etter datoen for kunngjøringen i henhold til dette 

nummeret, en henvisning til de ekstraordinære 

omstendighetene som berettiger en kortere frist for 

anvendelsen. 

g)  Dersom buffersatsen senkes, den foreløpige perioden der 

buffersatsen ikke forventes å stige, sammen med en 

begrunnelse for denne perioden. 

De utpekte myndighetene skal treffe alle rimelige tiltak for å 

samordne tidspunktet for kunngjøringen. 

De utpekte myndighetene skal underrette ESRB om hver 

motsyklisk buffersats de fastsetter kvartalsvis, og gi opplys-

ningene omhandlet i bokstav a)-g). ESRB skal offentliggjøre 

alle slike meldte buffersatser og tilknyttede opplysninger på sitt 

nettsted.  
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Artikkel 137 

Anerkjennelse av motsykliske buffersatser over 2,5 % 

1.  Dersom en utpekt myndighet, i samsvar med artikkel 136 

nr. 4, eller en berørt tredjestatsmyndighet har fastsatt en 

motsyklisk buffersats som overstiger 2,5 % av det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med 

artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan de andre 

utpekte myndighetene anerkjenne at nasjonalt godkjente 

institusjoner anvender denne buffersatsen ved beregning av sine 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffere. 

2.  Dersom en utpekt myndighet i samsvar med nr. 1 i denne 

artikkelen anerkjenner en buffersats som overstiger 2,5 % av 

det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

skal den offentliggjøre en kunngjøring om dette på sitt nettsted. 

Kunngjøringen skal minst omfatte følgende opplysninger: 

a)  Den gjeldende motsykliske buffersatsen. 

b)  Den medlemsstaten eller de tredjestatene den får 

anvendelse på. 

c)  Dersom buffersatsen heves, fra hvilken dato institusjoner 

med tillatelse i den utpekte myndighetens medlemsstat må 

anvende den hevede buffersatsen ved beregning av sin 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffer. 

d)  Dersom datoen nevnt i bokstav c) faller tidligere enn tolv 

måneder etter datoen for kunngjøringen i henhold til dette 

nummeret, en henvisning til de ekstraordinære om-

stendighetene som berettiger en kortere frist for anven-

delsen. 

Artikkel 138 

ESRBs anbefaling om tredjestaters motsykliske 

buffersatser 

ESRB kan i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 1092/2010 utstede en anbefaling til de utpekte myndighetene 

om en egnet motsyklisk buffersats for eksponeringer i den 

tredjestaten dersom 

a)  ingen motsyklisk buffersats er fastsatt eller offentliggjort av 

den berørte tredjestatsmyndigheten for en tredjestat 

(heretter kalt «berørt tredjestatsmyndighet») der en eller 

flere unionsinstitusjoner har kreditteksponeringer, 

b)  ESRB anser at en motsyklisk buffersats som er fastsatt og 

offentliggjort av den berørte tredjestatsmyndigheten for en 

tredjestat, ikke er tilstrekkelig til på en tilfredsstillende måte 

å verne Unionens institusjoner mot risikoen for altfor høy 

utlånsvekst i den staten, eller en utpekt myndighet 

underretter ESRB om at den anser at buffersatsen ikke er 

tilstrekkelig til å oppfylle dette formålet. 

Artikkel 139 

Utpekte myndigheters beslutning om tredjestaters 

motsykliske buffersatser 

1.  Denne artikkelen får anvendelse uavhengig av om ESRB 

har utstedt en anbefaling til utpekte myndigheter som nevnt i 

artikkel 138. 

2.  Under de omstendighetene som er omhandlet i artikkel 

138 bokstav a), kan utpekte myndigheter fastsette den 

motsykliske buffersatsen som nasjonalt godkjente institusjoner 

må anvende ved beregning av sin institusjonsspesifikke 

motsykliske kapitalbuffer. 

3.  Dersom en motsyklisk buffersats er fastsatt og offen-

tliggjort av den berørte tredjestatsmyndigheten for en tredjestat, 

kan en utpekt myndighet fastsette en annen buffersats for den 

tredjestaten for de nasjonalt godkjente inst itusjonenes 

beregning av sin institusjonsspesifikke motsykliske kapital-

buffer dersom den har rimelige grunner til å anta at buffersatsen 

fastsatt av den berørte tredjestatsmyndigheten, ikke er 

tilstrekkelig til på en tilfredsstillende måte å verne disse 

institusjonene mot risikoene for en altfor høy utlånsvekst i den 

staten. 

Når en utpekt myndighet utøver sin myndighet i henhold til 

første ledd, skal den ikke fastsette en motsyklisk buffersats som 

ligger under det nivået som er fastsatt av den berørte tredje-

statsmyndigheten, med mindre den buffersatsen overstiger 

2,5 % uttrykt som en prosentdel av det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 i institusjoner som har 

kreditteksponeringer i nevnte tredjestat. 

For å oppnå ensartet fastsettelse av buffere for tredjestater kan 

ESRB gi anbefalinger på dette området. 

4.  Dersom en utpekt myndighet fastsetter en motsyklisk 

buffersats for en tredjestat i henhold til nr. 2 eller 3 som hever 

den gjeldende motsykliske buffersatsen, skal den utpekte 

myndigheten beslutte fra hvilken dato de nasjonalt godkjente 

institusjonene må anvende nevnte buffersats ved beregning av 

sin institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffer. Denne 

datoen skal ikke falle senere enn tolv måneder etter datoen da 

buffersatsen kunngjøres i samsvar med artikkel 5. Dersom 

datoen faller tidligere enn tolv måneder etter at fastsettelsen er 

kunngjort, skal denne kortere fristen for anvendelse være 

berettiget ut fra ekstraordinære omstendigheter.  
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5.  De utpekte myndighetene skal offentliggjøre enhver 

fastsettelse av en motsyklisk buffersats for en tredjestat i 

henhold til nr. 2 eller 3 på sitt nettsted sammen med følgende 

opplysninger: 

a)  Den motsykliske buffersatsen og den tredjestaten den får 

anvendelse på. 

b)  En begrunnelse for buffersatsen. 

c)  Dersom buffersatsen fastsettes over null for første gang, 

eller heves, fra hvilken dato institusjonene må anvende den 

hevede buffersatsen ved beregning av sin institusjons-

spesifikke motsykliske kapitalbuffer. 

d)  Dersom datoen nevnt i bokstav c) faller tidligere enn tolv 

måneder etter datoen for kunngjøringen av fastsettelsen i 

henhold til dette nummeret, en henvisning til de ekstraordi-

nære omstendighetene som berettiger en kortere frist for 

anvendelse. 

Artikkel 140 

Beregning av institusjonsspesifikke motsykliske 

kapitalbuffersatser 

1.  Den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffer-

satsen skal bestå av det vektede gjennomsnittet av de motsyklis-

ke buffersatsene som gjelder i de jurisdiksjonene der insti-

tusjonens relevante kreditteksponeringer befinner seg, eller som 

gjelder ved anvendelsen av denne artikkelen i henhold til 

artikkel 139 nr. 2 eller 3. 

Medlemsstatene skal kreve at institusjoner, når de beregner det 

vektede gjennomsnittet nevnt i første ledd, gjør det på en slik 

måte at de for hver gjeldende motsyklisk buffersats anvender de 

av sine samlede krav til ansvarlig kapital for kredittrisiko, 

fastsatt i samsvar med tredje del avdeling II og IV i forordning 

(EU) nr. 575/2013, som gjelder de relevante kredittekspone-

ringene på det berørte territoriet, dividert med de samlede 

kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko som gjelder alle 

deres relevante kreditteksponeringer. 

2.  Dersom en utpekt myndighet i samsvar med artikkel 136 

nr. 4 fastsetter en motsyklisk buffersats som overstiger 2,5 % av 

det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

skal medlemsstatene sikre at følgende buffersatser får anven-

delse på relevante kreditteksponeringer som befinner seg i den 

utpekte myndighetens medlemsstat (heretter kalt «medlemsstat 

A») med henblikk på beregningen i henhold til nr. 1, herunder, 

dersom det er relevant, beregningen av andelen av konsolidert 

kapital for den berørte institusjonen: 

a)  Nasjonalt godkjente institusjoner skal anvende den buffer-

satsen som overstiger 2,5 % av det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet. 

b)  Institusjoner som er godkjent i en annen medlemsstat, skal 

anvende en motsyklisk buffersats på 2,5 % av det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet dersom den utpekte 

myndigheten i den medlemsstaten der de er blitt godkjent, 

ikke har anerkjent buffersatsen som overstiger 2,5 %, i 

samsvar med artikkel 137 nr. 1. 

c)  Institusjoner som er godkjent i en annen medlemsstat, skal 

anvende den motsykliske buffersatsen fastsatt av den 

utpekte myndigheten i medlemsstat A dersom den utpekte 

myndigheten i den medlemsstaten der de er blitt godkjent, 

har anerkjent buffersatsen i samsvar med artikkel 137. 

3. Dersom den motsykliske buffersatsen som er fastsatt av den 

berørte tredjestatsmyndigheten for en tredjestat, overstiger 

2,5 % av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet 

beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal medlemsstatene sikre at følgende buffer-

satser får anvendelse på relevante kreditteksponeringer i nevnte 

tredjestat med henblikk på beregningen i henhold til nr. 1, 

herunder, dersom det er relevant, beregningen av andelen av 

konsolidert kapital for den berørte institusjonen: 

a)  Institusjoner skal anvende en motsyklisk buffersats på 

2,5 % av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet 

dersom den utpekte myndigheten i den medlemsstaten der 

de er blitt godkjent, ikke har anerkjent buffersatsen som 

overstiger 2,5 %, i samsvar med artikkel 137 nr. 1. 

b)  Institusjoner skal anvende den motsykliske buffersatsen 

fastsatt av den berørte tredjestatsmyndigheten dersom den 

utpekte myndigheten i medlemsstaten der de er blitt 

godkjent, har anerkjent buffersatsen i samsvar med artikkel 

137 nr. 1. 

4.  Relevante kreditteksponeringer skal omfatte alle andre 

eksponeringskategorier enn dem som er nevnt i bokstav a)-f) i 

artikkel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013, som omfattes av 

følgende: 

a)  Kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko i henhold til 

tredje del avdeling II i nevnte forordning 

b)  Dersom eksponeringen inngår i handelsporteføljen, krav til 

ansvarlig kapital for spesifikk risiko i henhold til tredje del 

avdeling IV kapittel 2 i nevnte forordning eller økende 

misligholds- og migrasjonsrisiko i henhold til tredje del 

avdeling IV kapittel 5 i nevnte forordning. 

c)  Dersom eksponeringen er en verdipapirisering, kravene til 

ansvarlig kapital i henhold til tredje del avdeling II kapittel 

5 i nevnte forordning.  
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5.  Institusjoner skal angi en relevant kreditteksponerings 

geografiske beliggenhet i samsvar med tekniske regulerings-

standarder vedtatt i samsvar med nr. 7. 

6.  Ved beregning i henhold til nr. 1 gjelder følgende: 

a)  En motsyklisk buffersats for en medlemsstat får anvendelse 

fra den datoen som er angitt i de opplysningene som offen-

tliggjøres i samsvar med artikkel 136 nr. 7 bokstav e) eller 

artikkel 137 nr. 2 bokstav c), dersom beslutningen fører til 

at buffersatsen heves. 

b)  Med forbehold for bokstav c) får en motsyklisk buffersats 

for en tredjestat anvendelse tolv måneder etter datoen da en 

endring av buffersatsen ble kunngjort av den berørte 

tredjestatsmyndigheten, uavhengig av om den myndigheten 

krever at institusjoner etablert i nevnte tredjestat skal 

anvende endringen innenfor en kortere frist, dersom 

beslutningen fører til at buffersatsen heves. 

c)  Dersom den utpekte myndigheten i institusjonens hjemstat 

fastsetter en motsyklisk buffersats for en tredjestat i 

henhold til artikkel 139 nr. 2 eller 3, eller anerkjenner den 

motsykliske buffersatsen for en tredjestat i henhold til 

artikkel 137, får den buffersatsen anvendelse fra den datoen 

som er angitt i de opplysningene som offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 139 nr. 5 bokstav c) eller artikkel 137 

nr. 2 bokstav c), dersom beslutningen fører til at 

buffersatsen heves. 

d)  En motsyklisk buffersats får anvendelse umiddelbart 

dersom beslutningen fører til at buffersatsen senkes. 

Ved anvendelse av bokstav b) skal en endring av den 

motsykliske buffersatsen for en tredjestat anses for å være 

kunngjort på den datoen den offentliggjøres av den berørte 

tredjestatsmyndigheten i samsvar med gjeldende nasjonale 

regler. 

7.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å spesifisere metoden for angivelse av de 

relevante kreditteksponeringenes geografiske beliggenhet som 

nevnt i nr. 5. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Avsnit t  III  

Kapi tal be vari ngsti l tak  

Artikkel 141 

Begrensninger på utdelinger 

1.  Medlemsstatene skal forby institusjoner som oppfyller det 

kombinerte bufferkravet, å foreta en utdeling i forbindelse med 

ren kjernekapital i et slikt omfang at det reduserer deres rene 

kjernekapital til et nivå der det kombinerte bufferkravet ikke 

lenger er oppfylt. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at institusjoner som ikke 

oppfyller det kombinerte bufferkravet, beregner det høyeste 

utdelingsbeløpet i samsvar med nr. 4 og underretter 

vedkommende myndighet om dette. 

Dersom første ledd får anvendelse, skal medlemsstatene forby 

en slik institusjon å treffe noen av følgende tiltak uten først å ha 

beregnet det høyeste utdelingsbeløpet: 

a)  Foreta en utdeling i forbindelse med ren kjernekapital. 

b)  Innføre en plikt til å betale variabel godtgjøring eller 

skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser, eller betale 

variabel godtgjøring dersom plikten til å betale ble innført 

på et tidspunkt da institusjonen ikke oppfylte de kombinerte 

bufferkravene. 

c)  Foreta betalinger i forbindelse med andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter. 

3.  Så lenge en institusjon ikke oppfyller, eller så lenge den 

overskrider sitt kombinerte bufferkrav, skal medlemsstatene 

forby den å dele ut mer enn det høyeste utdelingsbeløpet som er 

beregnet i samsvar med nr. 4, gjennom et av tiltakene nevnt i 

nr. 2 bokstav a), b) og c). 

4.  Medlemsstatene skal kreve at institusjonene beregner det 

høyeste utdelingsbeløpet ved å multiplisere summen beregnet i 

samsvar med nr. 5 med den faktoren som er fastsatt i samsvar 

med nr. 6. Det høyeste utdelingsbeløpet skal reduseres som 

følge av tiltak nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav a), b) eller c). 

5.  Summen som skal multipliseres i samsvar med nr. 4, skal 

bestå av 

a)  delårsoverskudd som ikke er inkludert i den rene kjern-

ekapitalen i henhold til artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, og som er generert etter den seneste 

beslutningen om utdeling av overskudd eller noen av 

tiltakene nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav a), b) eller c) i 

denne artikkelen, 

pluss 
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b)  overskudd ved utgangen av året som ikke er inkludert i den 

rene kjernekapitalen i henhold til artikkel 26 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og som er generert etter den 

seneste beslutningen om utdeling av overskudd eller noen 

av tiltakene nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav a), b) eller c) i 

denne artikkelen, 

minus 

c)  beløp som skulle ha vært betalt i skatt dersom utdeling ikke 

hadde skjedd på de postene som er angitt i bokstav a) og b) 

i dette nummeret. 

6.  Faktoren skal bestemmes på følgende måte: 

a)  Dersom den rene kjernekapitalen som opprettholdes av 

institusjonen, og som ikke anvendes til å oppfylle kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, uttrykt i en prosentdel av det 

samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i nevnte forordning, ligger 

innenfor det kombinerte bufferkravets første (dvs. laveste) 

kvartil, skal faktoren være 0. 

b)  Dersom den rene kjernekapitalen som opprettholdes av 

institusjonen, og som ikke anvendes til å oppfylle kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, uttrykt i en prosentdel av det 

samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i nevnte forordning, ligger 

innenfor det kombinerte bufferkravets andre kvartil, skal 

faktoren være 0,2. 

c)  Dersom den rene kjernekapitalen som opprettholdes av 

institusjonen, og som ikke anvendes til å oppfylle kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, uttrykt i en prosentdel av det 

samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i nevnte forordning, ligger 

innenfor det kombinerte bufferkravets tredje kvartil, skal 

faktoren være 0,4. 

d)  Dersom den rene kjernekapitalen som opprettholdes av 

institusjonen, og som ikke anvendes til å oppfylle kravet til 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, uttrykt i en prosentdel av det 

samlede risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i 

samsvar med artikkel 92 nr. 3 i nevnte forordning, ligger 

innenfor det kombinerte bufferkravets fjerde (dvs. høyeste) 

kvartil, skal faktoren være 0,6. 

De nedre og øvre grensene for hvert kvartil i det kombinerte 

bufferkravet skal beregnes som følger: 

 

Nedre grense for kvartilet =  

Kombinert 

bufferkrav 
 × (Qn – 1) 

4 

 

Øvre grense for kvartilet =  

Kombinert 
bufferkrav 

 × Qn
 

4 

der «Qn» angir det relevante kvartilets ordenstall. 

7.  De begrensningene som innføres ved denne artikkelen, får 

bare anvendelse på betalinger som fører til en reduksjon av den 

rene kjernekapitalen, eller en reduksjon av overskuddet, og bare 

dersom utsettelse av en betaling eller manglende betaling ikke 

utgjør en misligholdshendelse eller et vilkår for å innlede 

insolvensbehandling innenfor den insolvensordningen som 

gjelder for institusjonen. 

8.  Dersom institusjonen ikke oppfyller det kombinerte 

bufferkravet og har til hensikt å dele ut overskudd som kan 

utdeles, eller treffe et tiltak i henhold til nr. 2 annet ledd 

bokstav a), b) og c), skal den underrette vedkommende 

myndighet og opplyse om følgende: 

a)  Det kapitalbeløpet som institusjonen opprettholder, fordelt 

på 

i)  ren kjernekapital, 

ii)  annen godkjent kjernekapital, 

iii)  tilleggskapital. 

b)  Beløpet for delårsoverskuddet og overskuddet ved utgangen 

av året. 

c)  Det høyeste utdelingsbeløpet beregnet i samsvar med nr. 4. 

d)  Beløpet for det overskuddet som kan utdeles, og som den 

har til hensikt å fordele på 

i)  utbetaling av utbytte, 

ii)  tilbakekjøp av egne aksjer, 

iii)  betalinger i forbindelse med andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter, 

iv)  betaling av variabel godtgjøring eller skjønnsmessig 

fastsatte pensjonsytelser enten ved å innføre en ny 

plikt til å betale eller ved å betale i henhold til en plikt 

til å betale innført på et tidspunkt da institusjonen ikke 

oppfylte sine kombinerte bufferkrav. 
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9.  Institusjoner skal treffe tiltak for å sikre at beløpet for 

overskudd som kan utdeles, og det høyeste utdelingsbeløpet 

beregnes nøyaktig, og de skal på anmodning kunne dokumen-

tere overfor vedkommende myndighet at beregningen er 

nøyaktig. 

10.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal utdeling i forbindelse 

med ren kjernekapital omfatte følgende: 

a)  Utbetaling av kontant utbytte. 

b)  Utdeling av helt eller delvis betalte friaksjer eller andre 

kapitalinstrumenter nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Innløsing eller tilbakekjøp av egne aksjer eller andre 

kapitalinstrumenter nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i 

nevnte forordning. 

d)  Tilbakebetaling av beløp som er betalt i forbindelse med 

kapitalinstrumenter nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i 

nevnte forordning. 

e)  Utdeling av poster nevnt i artikkel 26 nr.1 bokstav b-e i 

nevnte forordning. 

Artikkel 142 

Kapitalbevaringsplan 

1.  Dersom en institusjon ikke oppfyller sitt kombinerte 

bufferkrav, skal den utarbeide en kapitalbevaringsplan og 

framlegge den for vedkommende myndighet senest fem 

virkedager etter at den konstaterte at den ikke oppfylte kravet, 

med mindre vedkommende myndighet tillater en lengre frist på 

opptil ti dager. 

Vedkommende myndigheter skal gi slike tillatelser bare på 

grunnlag av en kredittinstitusjons individuelle situasjon og idet 

det tas hensyn til omfanget og kompleksiteten av institusjonens 

virksomhet. 

2.  Kapitalbevaringsplanen skal omfatte følgende: 

a)  Anslag over inntekter og kostnader og en balanseprognose. 

b)  Tiltak for å øke institusjonens kapitaldekning. 

c)  En plan og en tidsramme for å øke den ansvarlige kapitalen 

med mål om å oppfylle det kombinerte bufferkravet fullt ut. 

d)  Alle andre opplysninger som vedkommende myndighet 

anser som nødvendige for å foreta den vurderingen som 

kreves i henhold til nr. 3. 

3.  Vedkommende myndighet skal vurdere kapitalbevarings-

planen og skal godkjenne den bare dersom den mener at planen, 

dersom den blir gjennomført, med rimelighet kan forventes å 

føre til at det kan bevares eller reises tilstrekkelig kapital til at 

institusjonen kan oppfylle sine kombinerte bufferkrav innen den 

fristen som vedkommende myndigheter anser som passende. 

4.  Dersom vedkommende myndighet ikke godkjenner 

kapitalbevaringsplanen i samsvar med nr. 3, skal den treffe et 

av eller begge følgende tiltak: 

a)  Kreve at institusjonen øker sin ansvarlige kapital til 

bestemte nivåer innen bestemte frister. 

b)  Utøve sin myndighet i henhold til artikkel 102 til å innføre 

strengere begrensninger på utdelinger enn dem som kreves i 

henhold til artikkel 141. 

AVDELING VIII 

VEDKO MMENDE MYNDIGHETERS  O FFENTLIGGJØRING 

Artikkel 143 

Generelle offentliggjøringskrav 

1.  Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre følgende 

opplysninger: 

a)  Ordlyden til lover og forskrifter og generelle retningslinjer 

vedtatt på tilsynsområdet i de respektive medlemsstatene. 

b)  Hvordan valgmuligheter og skjønn i unionsretten kan 

utøves. 

c)  De generelle kriteriene og metodene de benytter ved tilsyn 

og evaluering som omhandlet i artikkel 97. 

d)  Uten at det berører bestemmelsene i avdeling VII kapittel 1 

avsnitt II i dette direktivet og artikkel 54 og 58 i direktiv 

2004/39/EF, aggregerte statistiske data om sentrale aspekter 

ved gjennomføringen av tilsynsregelverket i hver medlems-

stat, herunder antallet og arten av tilsynstiltak som er truffet 

i samsvar med artikkel 102 nr. 1 bokstav a), og av admini-

strative sanksjoner som er ilagt i samsvar med artikkel 65.  
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2.  De opplysningene som er offentliggjort i samsvar med  

nr. 1, skal være tilstrekkelige til at det kan foretas en 

meningsfull sammenligning mellom de metodene som 

vedkommende myndigheter i de forskjellige medlemsstatene 

har valgt. Opplysningene skal offentliggjøres i et felles format 

og ajourføres regelmessig. Opplysningene skal være 

tilgjengelige på et felles nettsted. 

3.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette format, struktur, innholdsfortegnelse 

og årlig dato for offentliggjøring av opplysningene oppført i  

nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennom-

føringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 144 

Særlige offentliggjøringskrav 

1.  Ved anvendelse av femte del i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal vedkommende myndigheter offentliggjøre 

følgende opplysninger: 

a)  De generelle kriteriene og metodene som er innført for å 

kontrollere overholdelsen av artikkel 405-409 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

b)  Uten at det berører bestemmelsene fastsatt i avdeling VII 

kapittel 1 avsnitt II, et sammendrag av resultatet av 

tilsynskontrollen og en beskrivelse av de tiltakene som er 

truffet ved manglende overholdelse av nr. 405-409 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, i form av en årsrapport. 

2.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat som benytter 

valgmuligheten fastsatt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal offentliggjøre følgende opplysninger: 

a)  Hvilke kriterier vedkommende myndighet anvender for å 

fastslå at det ikke foreligger noen nåværende eller 

forutsigbar vesentlig praktisk eller juridisk hindring for rask 

overføring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av 

forpliktelser. 

b)  Antallet morinstitusjoner som er omfattet av det valget som 

er gjort i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og hvor mange av disse som har datterforetak 

i en tredjestat. 

c)  Samlet for medlemsstaten: 

i)  For morinstitusjoner i en medlemsstat som er omfattet 

av valget som er gjort i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, den samlede ansvarlige 

kapitalen på konsolidert grunnlag som innehas av 

datterforetak i en tredjestat. 

ii)  For morinstitusjoner i en medlemsstat som er omfattet 

av valget som er gjort i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

nevnte forordning, den prosentdelen av den samlede 

ansvarlige kapitalen på konsolidert grunnlag som 

tilsvarer den ansvarlige kapitalen som innehas av 

datterforetak i en tredjestat. 

iii)  For morinstitusjoner i en medlemsstat som er omfattet 

av valget som er gjort i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

nevnte forordning, den prosentdelen av den samlede 

ansvarlige kapitalen som kreves i henhold til artikkel 

92 i nevnte forordning på konsolidert grunnlag, og som 

tilsvarer den ansvarlige kapitalen som innehas av 

datterforetak i en tredjestat. 

3.  Vedkommende myndighet som benytter valgmuligheten 

fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal 

offentliggjøre følgende opplysninger: 

a)  Hvilke kriterier vedkommende myndighet anvender for å 

fastslå at det ikke foreligger noen nåværende eller 

forutsigbar vesentlig praktisk eller juridisk hindring for rask 

overføring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av 

forpliktelser. 

b)  Antallet morinstitusjoner som er omfattet av valget som er 

gjort i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 

575/2013, og hvor mange av disse morinstitusjonene som 

har datterforetak en tredjestat. 

c)  Samlet for medlemsstaten: 

i)  For morinstitusjoner som er omfattet av valget som er 

gjort i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, den samlede ansvarlige kapitalen som 

innehas av datterforetak i en tredjestat. 

ii)  For morinstitusjoner som er omfattet av valget som er 

gjort i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, den prosentdelen av den samlede 

ansvarlige kapitalen som tilsvarer den ansvarlige 

kapitalen som innehas av datterforetak i en tredjestat. 

iii)  For morinstitusjoner som er omfattet av valget som er 

gjort i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, den prosentdelen av den samlede 

ansvarlige kapitalen som kreves i henhold til artikkel 

92 i nevnte forordning, og som tilsvarer den ansvarlige 

kapitalen som innehas av datterforetak i en tredjestat.  
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AVDELING IX 

DELEGERTE RETTSAKTER O G 

GJENNO MFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 145 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 148 om følgende: 

a)  Klargjøring av definisjonene i artikkel 3 og 128 for å sikre 

en ensartet anvendelse av dette direktivet. 

b)  Klargjøring av definisjonene i artikkel 3 og 128 for ved 

anvendelsen av dette direktivet å ta hensyn til utviklingen 

på finansmarkedene. 

c)  Tilpasning av terminologien og definisjonene i artikkel 3 i 

samsvar med senere rettsakter om institusjoner og 

tilknyttede forhold. 

d)  Tilpasning av beløpene nevnt i artikkel 31 nr. 1 for å ta 

hensyn til endringer i den europeiske konsumprisindeksen 

som offentliggjøres av Eurostat, i samsvar med og på 

samme tid som tilpasningene i henhold til artikkel 4 nr. 7 i 

direktiv 2002/92/EF. 

e)  Utvidelse av innholdet i listen nevnt i artikkel 33 og 34 og 

oppført i vedlegg I, eller tilpasning av listens terminologi 

for å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene. 

f)  Områdene der vedkommende myndigheter skal utveksle 

opplysninger som fastsatt i artikkel 50. 

g)  Tilpasning av bestemmelsene i artikkel 76-88 og artikkel 98 

for å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene (særlig 

med hensyn til nye finansprodukter) eller i regnskaps-

standarder eller –krav som tar hensyn til unionsretten, eller 

med hensyn til en tilnærming av tilsynspraksis. 

h)  Utsettelse av offentliggjøringskravene i samsvar med 

artikkel 89 nr. 3 annet ledd dersom det i Kommisjonens 

rapport framlagt i henhold til første ledd i nevnte nummer 

påvises vesentlige negative virkninger. 

i)  Tilpasning av kriteriene i artikkel 23 nr. 1 for å ta hensyn til 

framtidig utvikling og sikre en ensartet anvendelse av dette 

direktivet. 

Artikkel 146 

Gjennomføringsrettsakter 

Følgende tiltak skal vedtas som gjennomføringsrettsakter i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 147  

nr. 2: 

a)  Tekniske tilpasninger av listen i artikkel 2. 

b)  Endring av størrelsen på startkapitalen fastsatt i artikkel 12 

og avdeling IV for å ta hensyn til utviklingen på det 

økonomiske og monetære området. 

Artikkel 147 

Den europeiske komité for bankspørsmål  

1.  Ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter skal Kommi-

sjonen bistås av Den europeiske komité for bankspørsmål. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til artikkel 3 nr. 2 

i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 148 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 145 skal gis 

på ubestemt tid fra 17. juli 2013. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 145 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 145 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder 

etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, 
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eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

har til hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen kan forlenges 

med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 149 

Innsigelser mot tekniske reguleringsstandarder 

Dersom Kommisjonen i henhold til dette direktivet vedtar en 

teknisk reguleringsstandard som er identisk med det utkastet til 

teknisk reguleringsstandard som EBA har framlagt, skal fristen 

for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet være én måned 

fra den dagen underretningen ble gitt. På Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med én måned. 

Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 kan Europaparlamentets og Rådets frist for å 

gjøre innsigelser mot den tekniske reguleringsstandarden 

forlenges med ytterligere én måned dersom det er hensikts-

messig. 

AVDELING X 

ENDRINGER I DIREKTIV 2002/87/EF 

Artikkel 150 

Endringer i direktiv 2002/87/EF 

I artikkel 21a i direktiv 2002/87/EF gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 utgår bokstav a). 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  For å sikre ensartet anvendelse av beregnings-

metodene oppført i del II i vedlegg I til dette direktivet, 

sammenholdt med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 og artikkel 228 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, 

men uten at det berører artikkel 6 nr. 4 i dette direktivet, 

skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felles-

komiteen utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

med hensyn til artikkel 6 nr. 2 i dette direktivet. 

 De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge disse 

utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommi-

sjonen senest fem måneder før anvendelsesdatoen nevnt i 

artikkel 309 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

AVDELING XI 

O VERGANGS- O G SLUTTBESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Overgangsbestemmelser om tilsyn med institusjoner som 

utøver etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester 

Artikkel 151 

Virkeområde 

1.  Bestemmelsene i dette kapittelet får anvendelse istedenfor 

artikkel 40, 41, 43, 49, 50 og 51 inntil den datoen da kravet til 

likviditetsreserve får anvendelse i samsvar med en delegert 

rettsakt som vedtas i henhold til artikkel 460 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

2.  For å sikre at den gradvise innføringen av tilsynsordninger 

for likviditet er helt tilpasset utviklingen av ensartede likvidi-

tetsbestemmelser, skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 145 om utsettelse av 

datoen nevnt i nr. 1 med opptil to år dersom det ikke er innført 

ensartede likviditetsbestemmelser i Unionen fordi det ennå ikke 

er vedtatt internasjonale standarder for likviditetstilsyn på 

datoen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 152 

Rapporteringskrav 

Vertsstaten kan for statistikkformål kreve at alle kreditt -

institusjoner som har filialer på dens territorium, jevnlig skal 

inngi rapport om sin virksomhet i vertsstaten til vedkommende 

myndigheter i vertsstaten. 

Når vertsstaten utøver det ansvaret den er pålagt i henhold til 

artikkel 156 i dette direktivet, kan den kreve at filialer av 

kredittinstitusjoner fra andre medlemsstater gir de samme 

opplysningene som de krever av nasjonale kredittinstitusjoner 

for dette formålet. 

Artikkel 153 

Tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i forbindelse med virksomhet som utøves i 

vertsstaten 

1.  Dersom vedkommende myndigheter i en vertsstat fastslår 

at en kredittinstitusjon som har en filial eller yter tjenester på 

dens territorium, ikke overholder lovbestemmelsene som er 

vedtatt i denne medlemsstaten i henhold til dette direktivet, og 

som gir myndighet til vedkommende myndigheter i vertsstaten, 

skal disse myndighetene kreve at den berørte kreditt -

institusjonen bringer overtredelsen til opphør.  
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2.  Dersom den berørte kredittinstitusjonen unnlater å treffe 

nødvendige tiltak, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten 

underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om dette. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal så snart 

som mulig treffe alle egnede tiltak for å sikre at den berørte 

kredittinstitusjonen bringer overtredelsen til opphør. Tiltakenes 

art skal meddeles vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

4.  Dersom kredittinstitusjonen, til tross for tiltakene som er 

truffet av hjemstaten, eller fordi tiltakene viser seg å være 

utilstrekkelige eller ikke er truffet i vedkommende medlemsstat, 

fortsetter å overtre lovbestemmelsene nevnt i nr. 1 som gjelder i 

vertsstaten, kan vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 

myndigheter i hjemstaten, treffe egnede tiltak for å hindre eller 

ilegge straff for nye overtredelser og om nødvendig hindre 

kredittinstitusjonen i å foreta ytterligere transaksjoner på dens 

territorium. Medlemsstatene skal sørge for at de retts-

dokumentene som er nødvendige for å treffe disse tiltakene på 

deres territorium, kan meddeles kredittinstitusjonene. 

Artikkel 154 

Forebyggende tiltak 

Før vedkommende myndigheter i vertsstaten følger fram-

gangsmåten i artikkel 153, kan de i hastesaker treffe de 

forebyggende tiltakene som måtte være nødvendige for å verne 

interessene til innskytere, investorer og andre tjenestemot-

takere. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de 

øvrige berørte medlemsstatene skal så snart som mulig 

underrettes om slike tiltak. 

Etter å ha rådspurt vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstatene kan Kommisjonen beslutte at vedkommende 

medlemsstat skal endre eller oppheve disse tiltakene. 

Artikkel 155 

Ansvar 

1.  Ansvaret for tilsynet med en institusjon, herunder tilsynet 

med den virksomheten som utøves i samsvar med artikkel 33 

og 34, skal ligge hos vedkommende myndigheter i hjemstaten 

uten at det berører bestemmelsene i dette direktivet om at 

ansvaret skal ligge hos vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for tilsyn på konsolidert 

grunnlag i henhold til dette direktivet. 

3.  På grunnlag av tilgjengelige opplysninger på det aktuelle 

tidspunktet skal vedkommende myndigheter i en bestemt 

medlemsstat, når de utfører sine alminnelige oppgaver, ta 

behørig hensyn til den mulige innvirkningen deres beslutninger 

kan få på finanssystemets stabilitet i alle øvrige berørte 

medlemsstater, særlig i krisesituasjoner. 

Artikkel 156 

Likviditetstilsyn 

I påvente av en ytterligere samordning skal vertsstatene i 

samarbeid med vedkommende myndigheter i hjemstaten 

fortsatt ha ansvaret for tilsyn med likviditeten i kredit t-

institusjoners filialer. 

Med forbehold for de tiltakene som er nødvendige for å styrke 

Det europeiske monetære system, skal vertsstatene fortsatt ha 

det fulle ansvaret for tiltak som treffes innenfor rammen av 

deres pengepolitikk. 

Slike tiltak skal ikke medføre diskriminerende eller restriktiv 

behandling av en kredittinstitusjon med den begrunnelsen at 

den har tillatelse i en annen medlemsstat. 

Artikkel 157 

Samarbeid om tilsyn 

Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene skal i 

nært samarbeid føre tilsyn med institusjoner som, særlig 

gjennom filialer, utøver virksomhet i en eller flere andre 

medlemsstater enn den der de har sitt hovedkontor. De skal gi 

hverandre alle opplysninger om slike institusjoners ledelse og 

eierforhold som kan lette tilsynet med dem og undersøkelsen av 

vilkårene for deres tillatelse, samt alle opplysninger som kan 

lette overvåkingen av slike institusjoner, særlig med hensyn til 

likviditet, solvens, innskuddsgarantier, begrensning av store 

eksponeringer, forvaltnings- og regnskapspraksis og intern-

kontrollordninger. 

Artikkel 158 

Betydelige filialer 

1.  Vedkommende myndigheter i en vertsstat kan rette en 

anmodning til den konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom 

artikkel 112 nr. 1 får anvendelse, eller til vedkommende 

myndigheter i hjemstaten, om at en filial av en institusjon som 

ikke er et verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal anses som betydelig. 

2.  Anmodningen skal inneholde begrunnelsen for at filialen 

anses som betydelig, særlig med hensyn til følgende: 

a)  Om filialens markedsandel i form av innskudd er på over 

2 % i vertsstaten.  
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b)  Den betydningen som innstilling eller nedlegging av 

institusjonens virksomhet kan forventes å få for systemisk 

likviditet og betalings-, clearing- og oppgjørssystemene i 

vertsstaten. 

c)  Filialens størrelse og betydning med hensyn til antall 

kunder innenfor rammen av vertsstatens bank- eller 

finanssystem. 

Vedkommende myndigheter i hjem- og vertsstatene, og den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom artikkel 112 nr. 1 

får anvendelse, skal gjøre alt som står i deres makt for å komme 

fram til en felles beslutning om hvorvidt en filial skal anses 

som betydelig. 

Dersom det ikke er truffet en felles beslutning innen to måneder 

etter mottaket av anmodningen i henhold til første ledd, skal 

vedkommende myndigheter i vertsstaten innenfor et tidsrom på 

ytterligere to måneder selv treffe beslutning om hvorvidt 

filialen er betydelig. Når vertsstatens vedkommende 

myndigheter treffer egne beslutninger, skal de ta hensyn til alle 

synspunkter og forbehold fra den konsoliderende til-

synsmyndigheten eller vedkommende myndigheter i 

hjemstaten. 

Beslutningene nevnt i annet og tredje ledd skal framlegges i et 

dokument som inneholder en fullstendig begrunnelse, og sendes 

til de berørte vedkommende myndighetene; de skal anses for å 

være avgjørende og anvendes av vedkommende myndigheter i 

de berørte medlemsstatene. 

Beslutningen om at en filial skal anses som betydelig, skal ikke 

berøre vedkommende myndigheters rettigheter og ansvars-

områder i henhold til dette direktivet. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende 

til vedkommende myndigheter i en vertsstat der en betydelig 

filial er etablert, opplysningene nevnt i artikkel 117 nr. 1 

bokstav c) og d), og utføre oppgavene nevnt i artikkel 112 nr. 1 

bokstav c) i samarbeid med vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

4.  Dersom en vedkommende myndighet i en hjemstat får 

kjennskap til en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1, 

skal den så snart som mulig varsle myndighetene nevnt i 

artikkel 58 nr. 4 og artikkel 59 nr. 1. 

5.  Dersom artikkel 116 ikke får anvendelse, skal ved-

kommende myndigheter som fører tilsyn med en institusjon 

med betydelige filialer i andre medlemsstater, opprette og lede 

et tilsynskollegium for å komme fram til en felles beslutning 

om hvorvidt en filial skal anses som betydelig i henhold til nr. 2 

i denne artikkelen og utvekslingen av opplysninger i henhold til 

artikkel 60. Opprettelsen av kollegiet og dets virkemåte skal 

bygge på skriftlige ordninger som skal fastsettes av ved-

kommende myndighet i hjemstaten etter samråd med berørte 

vedkommende myndigheter. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten skal beslutte hvilke vedkommende myndigheter som 

skal delta på kollegiets møter eller i dets virksomhet. 

6.  Beslutningen som vedkommende myndighet i hjemstaten 

treffer, skal ta hensyn til hvilken relevans den tilsyns-

virksomheten som skal planlegges eller samordnes for disse 

myndighetene, har, særlig den mulige innvirkningen på 

finanssystemets stabilitet i de berørte medlemsstatene nevnt i 

artikkel 155 nr. 3 og forpliktelsene nevnt i nr. 2 i denne 

artikkelen. 

7.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på forhånd 

holde alle medlemmer av kollegiet fullt underrettet om 

avholdelsen av slike møter, de viktigste sakene som skal 

drøftes, og de tiltakene som skal vurderes. Vedkommende 

myndighet i hjemstaten skal også i god tid holde alle 

medlemmer av kollegiet fullt underrettet om de tiltakene som 

treffes på disse møtene, eller om de tiltakene som gjennom-

føres. 

Artikkel 159 

Stedlige kontroller 

1.  Dersom en institusjon med tillatelse i en annen 

medlemsstat utøver sin virksomhet gjennom en filial, skal 

vertsstatene sørge for at vedkommende myndigheter i 

hjemstaten, etter å ha underrettet vedkommende myndigheter i 

vertsstaten, selv eller gjennom en formidler kan foreta stedlige 

kontroller av opplysningene nevnt i artikkel 50. 

2.  Hjemstatens vedkommende myndigheter kan også benytte 

en av de andre framgangsmåtene i artikkel 118 for å foreta slike 

stedlige kontroller av filialer. 

3.  Nr. 1 og 2 skal ikke berøre den retten vedkommende 

myndigheter i vertsstaten har til å foreta stedlige kontroller av 

filialer etablert på deres territorium i forbindelse med utøvelsen 

av det ansvaret de er pålagt i henhold til dette direktivet. 

KAPITTEL 2 

Overgangsbestemmelser for kapitalbuffere 

Artikkel 160 

Overgangsbestemmelser for kapitalbuffere  

1.  Ved denne artikkelen endres kravene i artikkel 129 og 130 

i en overgangsperiode fra 1. januar 2016 til 31. desember 2018.  
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2.  I perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 

a)  skal kapitalbevaringsbufferen bestå av ren kjernekapital 

tilsvarende 0,625 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  skal den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen 

være høyst 0,625 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  I perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017 

a)  skal kapitalbevaringsbufferen bestå av ren kjernekapital 

tilsvarende 1,25 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  skal den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen 

være høyst 1,25 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  I perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 

a)  skal kapitalbevaringsbufferen bestå av ren kjernekapital 

tilsvarende 1,875 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  skal den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen 

være høyst 1,875 % av institusjonens samlede risikovektede 

eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Kravet om en kapitalbevaringsplan og begrensningene på 

utdelinger omhandlet i artikkel 141 og 142 får anvendelse i 

overgangsperioden mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2018 

dersom institusjoner ikke oppfyller det kombinerte buffer-

kravet, idet det tas hensyn til kravene i nr. 2-4 i denne 

artikkelen. 

6.  Medlemsstatene kan fastsette en kortere overgangsperiode 

enn den som er angitt i nr. 1-4, og dermed gjennomføre 

kapitalbevaringsbufferen og den motsykliske kapitalbufferen 

fra 31. desember 2013. Dersom en medlemsstat fastsetter en 

slik kortere overgangsperiode, skal den underrette berørte 

parter, herunder Kommisjonen, ESRB, EBA og det berørte 

tilsynskollegiet om dette. En slik kortere overgangsperiode kan 

anerkjennes av andre medlemsstater. Dersom en annen 

medlemsstat anerkjenner en slik kortere overgangsperiode, skal 

den underrette Kommisjonen, ESRB, EBA og det berørte 

tilsynskollegiet om dette. 

7.  Dersom en medlemsstat fastsetter en kortere over-

gangsperiode for den motsykliske kapitalbufferen, får den 

kortere perioden anvendelse bare på beregningen av den 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen i de 

institusjonene som er godkjent i den medlemsstaten som den 

utpekte myndigheten har ansvar for. 

KAPITTEL 3 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 161 

Gjennomgåelse og rapportering 

1.  Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå gjennom-

føringen av dette direktivet for å sikre at den ikke fører til 

åpenbar diskriminering mellom institusjoner på grunnlag av 

deres juridiske struktur eller eierstruktur. 

2.  Etter gjennomgåelsen skal Kommisjonen i nært samarbeid 

med EBA innen 30. juni 2016 framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag 

til regelverk, om bestemmelsene om godtgjøring i dette 

direktivet og i forordning (EU) nr. 575/2013, idet det tas hensyn 

til den internasjonale utviklingen, særlig med hensyn til 

a)  deres effektivitet, gjennomføring og håndheving, herunder 

påvisning av eventuelle huller som følge av anvendelsen av 

forholdsmessighetsprinsippet på disse bestemmelsene, 

b)  virkningen av overholdelsen av prinsippet i artikkel 94 nr. 1 

bokstav g) med hensyn til 

i)  konkurranseevne og finansiell stabilitet, og 

ii)  det personalet som faktisk og fysisk arbeider i 

datterforetak etablert utenfor EØS av morinstitusjoner 

etablert innenfor EØS. 

Ved gjennomgåelsen skal det særlig vurderes om prinsippet 

fastsatt i artikkel 94 nr. 1 bokstav g) fortsatt bør gjelde for 

personale som er omfattet av første ledd bokstav b) ii).  
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3.  Fra 2014 skal EBA i samarbeid med EIOPA og ESMA to 

ganger i året offentliggjøre en rapport om i hvilken grad 

medlemsstatenes lovgivning viser til eksterne kredittvur-

deringer for reguleringsformål, og om de tiltakene medlems-

statene har truffet for å minske slike forskjeller. Disse 

rapportene skal beskrive hvordan vedkommende myndigheter 

oppfyller sine forpliktelser i henhold til artikkel 77 nr. 1 og 3 og 

artikkel 79 bokstav b). Rapportene skal også beskrive graden av 

en tilsynsmessig tilnærming i så henseende. 

4.  Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen gjennomgå 

anvendelsen av artikkel 108 og 109 og framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om dette eventuelt 

sammen med et forslag til regelverk. 

5.  Innen 31. desember 2016 skal Kommisjonen gjennomgå 

resultatene som er oppnådd i henhold til artikkel 91 nr. 11, 

herunder om det er hensiktsmessig med sammenlignende 

analyse av praksis for å fremme mangfold, idet det tas hensyn 

til all relevant utvikling på unionsplan og internasjonalt, og skal 

framlegge denne rapporten for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

6.  Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen rådspørre 

ESRB, EBA, EIOPA, ESMA og andre berørte parter om hvor 

effektive bestemmelsene om utveksling av opplysninger i 

henhold til dette direktivet er, både under normale forhold og i 

stressperioder. 

7.  Innen 31. desember 2015 skal EBA gjennomgå og 

framlegge en rapport for Kommisjonen om anvendelsen av 

bestemmelsene i dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013 om Unionens og medlemsstatenes samarbeid med 

tredjestater. Rapporten skal identifisere på hvilke områder det 

er behov for at en ytterligere forbedring av samarbeidet og 

utvekslingen av opplysninger. ESMA skal offentliggjøre denne 

rapporten på sitt nettsted. 

8.  På oppdrag fra Kommisjonen skal EBA undersøke om 

foretak i finanssektoren som erklærer at de utøver sin 

virksomhet i samsvar med islamske bankprinsipper, i 

tilstrekkelig grad er omfattet av dette direktivet og forordning 

(EU) nr. 575/2013. Kommisjonen skal gjennomgå EBAs 

rapport og, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et forslag 

til regelverk for Europaparlamentet og Rådet. 

9.  Innen 1. juli 2014 skal EBA avlegge rapport for Kommi-

sjonen om kredittinstitusjoners bruk av og fordelene ved ESSB-

sentralbankenes langsiktige refinansieringstransaksjoner og 

tilsvarende støttetiltak i form av sentralbankfinansiering. På 

grunnlag av rapporten og etter samråd med ESB skal Kommi-

sjonen innen 31. desember 2014 framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om bruken av og fordelene ved 

disse refinansieringstransaksjonene og støttetiltakene i form av 

finansiering for kredittinstitusjoner med tillatelse i Unionen, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk for bruken av 

slike refinansieringstransaksjoner og støttetiltak i form av 

finansiering. 

Artikkel 162 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2013 vedta og 

kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  

31. desember 2013. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og EBA teksten 

til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

det området dette direktivet omhandler. Dersom dokumentene 

som følger medlemsstatenes underretning om innarbeidings-

tiltak, ikke er tilstrekkelige til at det fullt ut kan vurderes om 

innarbeidingsbestemmelsene er i samsvar med visse 

bestemmelser i dette direktivet, kan Kommisjonen på 

anmodning fra EBA med henblikk på utførelsen av EBAs 

oppgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, eller på 

eget initiativ, pålegge medlemsstatene å framlegge mer 

detaljerte opplysninger om innarbeidingen av dette direktivet i 

nasjonal rett og gjennomføringen av disse bestemmelsene. 

2.  Som unntak fra nr. 1 får avdeling VII kapittel 4 

anvendelse fra 1. januar 2016. 

3.  De lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 94 nr. 1 bokstav g), skal pålegge 

institusjoner å anvende prinsippene fastsatt der om godtgjøring 

for tjenesteytelser, eller for resultat fra 2014 og framover, 

uansett om de baserer seg på avtaler som er inngått før eller 

etter 31. desember 2013. 

4.  Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 vedtas av 

medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette 

direktivet, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. 

De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i 

gjeldende lover og forskrifter til direktivene som oppheves ved 

dette direktivet, skal forstås som henvisninger til dette 

direktivet. Nærmere regler for henvisningen og ordlyden i 

erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

5.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkelen får artikkel 131 

anvendelse fra 1. januar 2016. Medlemsstatene skal gjennom-

føre artikkel 131 nr. 4 fra 1. januar 2016 på følgende måte: 

a)  25 % av bufferen for globalt systemviktige institusjoner, 

fastsatt i samsvar med artikkel 131 nr. 4, i 2016. 

b)  50 % av bufferen for globalt systemviktige institusjoner, 

fastsatt i samsvar med artikkel 131 nr. 4, i 2017.  
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c)  75 % av bufferen for globalt systemviktige institusjoner, 

fastsatt i samsvar med artikkel 131 nr. 4, i 2018. 

d)  100 % av bufferen for globalt systemviktige institusjoner, 

fastsatt i samsvar med artikkel 131 nr. 4, i 2019. 

6.  Som unntak fra nr. 2 i denne artikkelen får artikkel 133 

anvendelse fra 31. desember 2013. 

Artikkel 163 

Oppheving 

Direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF oppheves med virkning fra 

1. januar 2014. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktivet og forordning (EU)  

nr. 575/2013 og leses som angitt i sammenligningstabellen i 

vedlegg II til dette direktivet og vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 164 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 165 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. juni 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ A. SHATTER 

Formann President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

LISTE O VER VIRKSO MHET SO M O MFATTES  AV GJENSIDIG ANERKJENNELSE 

1.  Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales. 

2.  Utlånsvirksomhet, herunder blant annet forbrukerkreditt , kredittavtaler knyttet t il fast eiendom, fordrings-

diskontering med eller uten regress, finansiering av forretningstransaksjoner (herunder forfaitering).  

3.  Finansiell leasing. 

4.  Betalingstjenester som definert i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2007/64/EF. 

5.  Utstedelse og forvaltning av andre betalingsmidler (f.eks. reisesjekker og bankremisser) i den utstrekning denne 

virksomheten ikke omfattes av nr. 4. 

6.  Garantier og sikkerhetsstillelse. 

7.  Transaksjoner for egen eller kunders regning med noe av følgende: 

a)  Pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, innskuddsbeviser osv.).  

b)  Valuta. 

c)  Finansielle terminkontrakter og opsjoner. 

d)  Valuta- og renteinstrumenter. 

e)  Omsettelige verdipapirer. 

8.  Deltakelse ved utstedelse av verdipapirer og tjenesteyting i forbindelse med disse. 

9.  Rådgivning til foretak om kapitalstruktur, foretaksstrategi og tilknyttede spørsmål og rådgivning og tjenester i 

forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak. 

10.  Pengemekling. 

11.  Porteføljeforvaltning og -rådgivning. 

12.  Depotvirksomhet og forvaltning av verdipapirer, 

13.  Kredittopplysningsvirksomhet. 

14.  Utleie av bankbokser. 

15.  Utstedelse av elektroniske penger. 

De tjenestene og den virksomheten som er omhandlet i avsnitt A og B i vedlegg I t il direktiv 2004/39/EF, når det vises 

til de finansielle instrumentene som er omhandlet i avsnitt  C i vedlegg I t il nevnte direktiv, omfattes av gjensidig 

anerkjennelse i henhold til dette direktivet. 

 _____ 
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VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 1 Artikkel 1 nr. 1  

Artikkel 2 nr. 1   

Artikkel 2 nr. 2   

Artikkel 2 nr. 3   

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 1 nr. 2  

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2  

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 1 nr. 3  

Artikkel 3 Artikkel 4  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 53 Artikkel 4 nr. 49  

Artikkel 4 nr. 1   

Artikkel 4 nr. 2   

Artikkel 4 nr. 3   

Artikkel 4 nr. 4   

Artikkel 4 nr. 5  Artikkel 35 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 6   

Artikkel 4 nr. 7   

Artikkel 4 nr. 8   

Artikkel 5 Artikkel 128  

Artikkel 6 Artikkel 42b nr. 1  

Artikkel 7 Artikkel 40 nr. 3  

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1  

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2  

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 6 nr. 3  

Artikkel 8 nr. 4   

Artikkel 9 Artikkel 5  

Artikkel 10 Artikkel 7  

Artikkel 11 Artikkel 8  

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 første ledd  

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 9 nr. 1 annet ledd  

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 9 nr. 1 tredje ledd  

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 9 nr. 2  

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1  

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 11 nr. 2  

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1  
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 12 nr. 2  

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 12 nr. 3  

Artikkel 15 Artikkel 13  

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1  

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 15 nr. 2  

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 15 nr. 3  

Artikkel 17 Artikkel 16  

Artikkel 18 Artikkel 17 nr. 1  

Artikkel 19 Artikkel 18  

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 14  

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 14  

Artikkel 20 nr. 3   

Artikkel 20 nr. 5 Artikkel 17 nr. 2  

Artikkel 21 Artikkel 3  

Artikkel 22 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1  

Artikkel 22 nr. 2 Artikkel 19 nr. 2  

Artikkel 22 nr. 3 Artikkel 19 nr. 3  

Artikkel 22 nr. 4 Artikkel 19 nr. 4  

Artikkel 22 nr. 5 Artikkel 19 nr. 5  

Artikkel 22 nr. 6 Artikkel 19 nr. 6  

Artikkel 22 nr. 7 Artikkel 19 nr. 7  

Artikkel 22 nr. 8 Artikkel 19 nr. 8  

Artikkel 22 nr. 9 Artikkel 19 nr. 9  

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 19a nr. 1  

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 19a nr. 2  

Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 19a nr. 3  

Artikkel 23 nr. 4 Artikkel 19a nr. 4  

Artikkel 23 nr. 5 Artikkel 19a nr. 5  

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 19b nr. 1  

Artikkel 24 nr. 2 Artikkel 19b nr. 2  

Artikkel 25 Artikkel 20  

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1  

Artikkel 26 nr. 2 Artikkel 21 nr. 2  

Artikkel 27 Artikkel 21 nr. 3  

Artikkel 28 nr. 1  Artikkel 4 

Artikkel 28 nr. 2  Artikkel 9 

Artikkel 29 nr. 1  Artikkel 5 nr. 1 
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 29 nr. 2  Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 29 nr. 3  Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 29 nr. 4  Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 30  Artikkel 6 

Artikkel 31 nr. 1  Artikkel 7 

Artikkel 31 nr. 2  Artikkel 8 

Artikkel 32 nr. 1  Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 32 nr. 2  Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 32 nr. 3  Artikkel 10 nr. 3 

Artikkel 32 nr. 4  Artikkel 10 nr. 4 

Artikkel 32 nr. 5  Artikkel 10 nr. 5 

Artikkel 33 Artikkel 23  

Artikkel 34 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1  

Artikkel 34 nr. 2 Artikkel 24 nr. 2  

Artikkel 34 nr. 3 Artikkel 24 nr. 3  

Artikkel 35 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1  

Artikkel 35 nr. 2 Artikkel 25 nr. 2  

Artikkel 35 nr. 3 Artikkel 25 nr. 3  

Artikkel 35 nr. 4 Artikkel 25 nr. 4  

Artikkel 35 nr. 5 Artikkel 25 nr. 5  

Artikkel 35 nr. 6 Artikkel 25 nr. 5  

Artikkel 35 nr. 7 Artikkel 25 nr. 5  

Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 26 nr. 1  

Artikkel 36 nr. 2 Artikkel 26 nr. 2  

Artikkel 36 nr. 3 Artikkel 26 nr. 3  

Artikkel 36 nr. 4 Artikkel 26 nr. 4  

Artikkel 36 nr. 5 Artikkel 26 nr. 5  

Artikkel 36 nr. 6 Artikkel 26 nr. 5  

Artikkel 36 nr. 7 Artikkel 26 nr. 5  

Artikkel 37 Artikkel 36  

Artikkel 38 Artikkel 27  

Artikkel 39 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1  

Artikkel 39 nr. 2 Artikkel 28 nr. 2  

Artikkel 39 nr. 3 Artikkel 28 nr. 3  

Artikkel 39 nr. 4 Artikkel 28 nr. 4  
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 39 nr. 5 Artikkel 28 nr. 4  

Artikkel 39 nr. 6 Artikkel 28 nr. 4  

Artikkel 40 første ledd Artikkel 29 første ledd  

Artikkel 40 annet ledd   

Artikkel 40 tredje ledd   

Artikkel 41 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1 og 2  

Artikkel 41 nr. 2   

Artikkel 42 Artikkel 32  

Artikkel 43 nr. 1 Artikkel 33 første ledd  

Artikkel 43 nr. 2   

Artikkel 43 nr. 3   

Artikkel 43 nr. 4   

Artikkel 43 nr. 5   

Artikkel 44 Artikkel 31 og 34  

Artikkel 45 Artikkel 35  

Artikkel 46 Artikkel 37  

Artikkel 47 nr. 1 Artikkel 38 nr. 1  

Artikkel 47 nr. 2 Artikkel 38 nr. 2  

Artikkel 47 nr. 3 Artikkel 38 nr. 3  

Artikkel 48 nr. 1 Artikkel 39 nr. 1  

Artikkel 48 nr. 2 Artikkel 39 nr. 2  

Artikkel 48 nr. 3 Artikkel 39 nr. 3  

Artikkel 48 nr. 4 Artikkel 39 nr. 4  

Artikkel 49 nr. 1 Artikkel 40 nr. 1  

Artikkel 49 nr. 2 Artikkel 40 nr. 2  

Artikkel 49 nr. 3 Artikkel 41 tredje ledd  

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 42 første ledd  

Artikkel 50 nr. 2   

Artikkel 50 nr. 3   

Artikkel 50 nr. 4   

Artikkel 50 nr. 5 Artikkel 42 annet ledd  

Artikkel 50 nr. 6 Artikkel 42 tredje og sjette ledd  

Artikkel 50 nr. 7 Artikkel 42 fjerde og sjuende ledd  

Artikkel 50 nr. 8 Artikkel 42 femte ledd  

Artikkel 51 nr. 1 Artikkel 42a nr. 1  

Artikkel 51 nr. 2 Artikkel 42a nr. 2  

Artikkel 51 nr. 3 Artikkel 42a nr. 3  
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 51 nr. 4 Artikkel 42a nr. 3  

Artikkel 51 nr. 5 Artikkel 42a nr. 3  

Artikkel 51 nr. 6   

Artikkel 52 nr. 1 Artikkel 43 nr. 1  

Artikkel 52 nr. 2 Artikkel 43 nr. 2  

Artikkel 52 nr. 3   

Artikkel 52 nr. 4   

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 44 nr. 1  

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 44 nr. 2  

Artikkel 53 nr. 3   

Artikkel 54 Artikkel 45  

Artikkel 55 Artikkel 46  

Artikkel 56 Artikkel 47  

Artikkel 57 nr. 1 Artikkel 48 nr. 1 første ledd  

Artikkel 57 nr. 2 Artikkel 48 nr. 1 annet ledd  

Artikkel 57 nr. 3 Artikkel 48 nr. 2 første og annet 

ledd 

 

Artikkel 57 nr. 4 Artikkel 48 nr. 2 tredje ledd  

Artikkel 57 nr. 5 Artikkel 48 nr. 2 femte ledd  

Artikkel 57 nr. 6 Artikkel 48 nr. 2 fjerde ledd  

Artikkel 58 Artikkel 49 første ledd  

Artikkel 58 nr. 2 Artikkel 49 annet ledd  

Artikkel 58 nr. 3 Artikkel 49 fjerde ledd  

Artikkel 58 nr. 4 Artikkel 49 femte ledd  

Artikkel 59 nr. 1 Artikkel 50  

Artikkel 59 nr. 2   

Artikkel 60 Artikkel 51  

Artikkel 61 nr. 1 Artikkel 52 første ledd  

Artikkel 61 nr. 2 Artikkel 52 annet ledd  

Artikkel 62   

Artikkel 63 nr. 1 Artikkel 53 nr. 1  

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 53 nr. 2  

Artikkel 64   

Artikkel 65   

Artikkel 66   

Artikkel 67   

Artikkel 68   

Artikkel 69   



Nr. 13/662 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 70   

Artikkel 71   

Artikkel 72 Artikkel 55  

Artikkel 73 Artikkel 123  

Artikkel 74 nr. 1 Artikkel 22 nr. 1  

Artikkel 74 nr. 2 Artikkel 22 nr. 2  

Artikkel 74 nr. 3 Artikkel 22 nr. 6  

Artikkel 74 nr. 4   

Artikkel 75 nr. 1 Artikkel 22 nr. 3  

Artikkel 75 nr. 2 Artikkel 22 nr. 4  

Artikkel 75 nr. 3 Artikkel 22 nr. 5  

Artikkel 76 nr. 1 Vedlegg V nr. 2  

Artikkel 76 nr. 2   

Artikkel 76 nr. 3   

Artikkel 76 nr. 4   

Artikkel 76 nr. 5   

Artikkel 77   

Artikkel 78   

Artikkel 79 Vedlegg V nr. 3, 4 og 5  

Artikkel 80 Vedlegg V nr. 6  

Artikkel 81 Vedlegg V nr. 7  

Artikkel 82 nr. 1 Vedlegg V nr. 8  

Artikkel 82 nr. 2 Vedlegg V nr. 9  

Artikkel 83 nr. 1 Vedlegg V nr. 10  

Artikkel 83 nr. 2  Vedlegg IV nr. 5 

Artikkel 83 nr. 3  Vedlegg I nr. 38 og 41 

Artikkel 84 Vedlegg V nr. 11  

Artikkel 85 nr. 1 Vedlegg V nr. 12  

Artikkel 85 nr. 2 Vedlegg V nr. 13  

Artikkel 86 nr. 1 Vedlegg V nr. 14  

Artikkel 86 nr. 2 Vedlegg V nr. 14a  

Artikkel 86 nr. 3   

Artikkel 86 nr. 4 Vedlegg V nr. 15  

Artikkel 86 nr. 5 Vedlegg V nr. 16  

Artikkel 86 nr. 6 Vedlegg V nr. 17  

Artikkel 86 nr. 7 Vedlegg V nr. 18  

Artikkel 86 nr. 8 Vedlegg V nr. 19  
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 86 nr. 9 Vedlegg V nr. 20  

Artikkel 86 nr. 10 Vedlegg V nr. 21  

Artikkel 86 nr. 11 Vedlegg V nr. 22  

Artikkel 87   

Artikkel 88 nr. 1 Vedlegg V nr. 1  

Artikkel 88 nr. 2   

Artikkel 89   

Artikkel 90   

Artikkel 91   

Artikkel 92 nr. 1 Vedlegg V nr. 23 annet ledd  

Artikkel 92 nr. 2 innledende tekst Vedlegg V nr. 23 innledende tekst  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav a) Vedlegg V nr. 23 bokstav a)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav b) Vedlegg V nr. 23 bokstav b)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav c) Vedlegg V nr. 23 bokstav c)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav d) Vedlegg V nr. 23 bokstav d)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav e) Vedlegg V nr. 23 bokstav e)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav f) Vedlegg V nr. 23 bokstav f)  

Artikkel 92 nr. 2 bokstav g)   

Artikkel 93 Vedlegg V nr. 23 bokstav k)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav a) Vedlegg V nr. 23 bokstav g)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav b) Vedlegg V nr. 23 bokstav h)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav c) Vedlegg V nr. 23 bokstav i)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav d)   

Artikkel 94 nr. 1 bokstav e) Vedlegg V nr. 23 bokstav j)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav f) Vedlegg V nr. 23 bokstav l)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav g)   

Artikkel 94 nr. 1 bokstav h) Vedlegg V nr. 23 bokstav m)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav i)   

Artikkel 94 nr. 1 bokstav j) Vedlegg V nr. 23 bokstav n)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav k) Vedlegg V nr. 23 bokstav n)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav l) Vedlegg V nr. 23 bokstav o)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav m) Vedlegg V nr. 23 bokstav p)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav n) Vedlegg V nr. 23 bokstav q)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav o) Vedlegg V nr. 23 bokstav r)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav p) Vedlegg V nr. 23 bokstav s)  

Artikkel 94 nr. 1 bokstav q) Vedlegg V nr. 23 bokstav t)  
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 94 nr. 2 Artikkel 150 nr. 3 bokstav b)  

Artikkel 95 Vedlegg V nr. 24  

Artikkel 96   

Artikkel 97 nr. 1 Artikkel 124 nr. 1  

Artikkel 97 nr. 2 Artikkel 124 nr. 2  

Artikkel 97 nr. 3 Artikkel 124 nr. 3  

Artikkel 97 nr. 4 Artikkel 124 nr. 4  

Artikkel 98 nr. 1 Vedlegg XI nr. 1  

Artikkel 98 nr. 2 Vedlegg XI nr. 1a  

Artikkel 98 nr. 3 Vedlegg XI nr. 2  

Artikkel 98 nr. 4 Vedlegg XI nr. 3  

Artikkel 98 nr. 5 Artikkel 124 nr. 5  

Artikkel 98 nr. 6   

Artikkel 98 nr. 7   

Artikkel 99   

Artikkel 100   

Artikkel 101   

Artikkel 102 nr. 1 Artikkel 136 nr. 1  

Artikkel 102 nr. 2   

Artikkel 103   

Artikkel 104 Artikkel 136  

Artikkel 105   

Artikkel 106 nr. 1 Artikkel 149  

Artikkel 106 nr. 2   

Artikkel 107   

Artikkel 108 nr. 1 første ledd Artikkel 68 nr. 2  

Artikkel 108 nr. 1 annet ledd Artikkel 3  

Artikkel 108 nr. 1 tredje ledd   

Artikkel 108 nr. 2 Artikkel 71 nr. 1  

Artikkel 108 nr. 3 Artikkel 71 nr. 2  

Artikkel 108 nr. 4 Artikkel 73 nr. 2  

Artikkel 109 nr. 1 Artikkel 68 nr. 1  

Artikkel 109 nr. 2 Artikkel 73 nr. 3  

Artikkel 109 nr. 3   

Artikkel 110 nr. 1 Artikkel 124 nr. 2  

Artikkel 110 nr. 2 Artikkel 23  

Artikkel 111 nr. 1 Artikkel 125 nr. 1 Artikkel 2 
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Dette direktivet Direktiv 2006/48/EF Direktiv 2006/49/EF 

Artikkel 111 nr. 2 Artikkel 125 nr. 2 Artikkel 2 

Artikkel 111 nr. 3 Artikkel 126 nr. 1  

Artikkel 111 nr. 4 Artikkel 126 nr. 2  

Artikkel 111 nr. 5 Artikkel 126 nr. 3  

Artikkel 111 nr. 6 Artikkel 126 nr. 4  

Artikkel 112 nr. 1 Artikkel 129 nr. 1 første ledd  

Artikkel 112 nr. 2 Artikkel 129 nr. 1 annet ledd  

Artikkel 112 nr. 3 Artikkel 129 nr. 1 tredje ledd  

Artikkel 113 nr. 1 bokstav a) Artikkel 129 nr. 3 første ledd  

Artikkel 113 nr. 1 bokstav b)   

Artikkel 113 nr. 2 bokstav a) første 

ledd 

Artikkel 129 nr. 3 annet ledd  

Artikkel 113 nr. 2 bokstav b) første 

ledd 

  

Artikkel 113 nr. 2 annet ledd Artikkel 129 nr. 3 annet ledd  

Artikkel 113 nr. 3 tredje ledd Artikkel 129 nr. 3 tredje ledd  

Artikkel 113 nr. 3 Artikkel 129 nr. 3 fjerde til sjuende 

ledd 

 

Artikkel 113 nr. 4 Artikkel 129 nr. 3 åttende og niende 

ledd 

 

Artikkel 113 nr. 5 Artikkel 129 nr. 3 tiende og ellevte 

ledd 

 

Artikkel 114 Artikkel 130  

Artikkel 115 Artikkel 131  

Artikkel 116 nr. 1 Artikkel 131a nr. 1 første, annet og 

tredje ledd 

 

Artikkel 116 nr. 2 Artikkel 131a nr. 1 fjerde ledd  

Artikkel 116 nr. 3 Artikkel 131a nr. 2 første ledd  

Artikkel 116 nr. 4 Artikkel 131a nr. 2 annet og tredje 

ledd 

 

Artikkel 116 nr. 5 Artikkel 131a nr. 2 fjerde og femte 

ledd 

 

Artikkel 116 nr. 6 Artikkel 131a nr. 2 sjette ledd  

Artikkel 116 nr. 7 Artikkel 131a nr. 2 sjuende ledd  

Artikkel 116 nr. 8 Artikkel 131a nr. 2 åttende ledd  

Artikkel 116 nr. 9 Artikkel 131a nr. 2 niende ledd  

Artikkel 117 nr. 1 Artikkel 132 nr. 1 første til sjette 

ledd 

 

Artikkel 117 nr. 2 Artikkel 132 nr. 1 sjuende og 

åttende ledd 

 

Artikkel 117 nr. 3 Artikkel 132 nr. 2  

Artikkel 117 nr. 4 Artikkel 132 nr. 3  

Artikkel 118 Artikkel 141  
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Artikkel 119 nr. 1 Artikkel 127 nr. 1  

Artikkel 119 nr. 2 Artikkel 127 nr. 2  

Artikkel 119 nr. 3 Artikkel 127 nr. 3  

Artikkel 120 Artikkel 72a  

Artikkel 121 Artikkel 135  

Artikkel 122 Artikkel 137  

Artikkel 123 nr. 1 Artikkel 138 nr. 1  

Artikkel 123 nr. 2 Artikkel 138 nr. 2 første ledd  

Artikkel 124 Artikkel 139  

Artikkel 125 Artikkel 140 Artikkel 2 

Artikkel 126 Artikkel 142  

Artikkel 127 Artikkel 143  

Artikkel 128   

Artikkel 129   

Artikkel 130   

Artikkel 131   

Artikkel 132   

Artikkel 133   

Artikkel 134   

Artikkel 135   

Artikkel 136   

Artikkel 137   

Artikkel 138   

Artikkel 139   

Artikkel 140   

Artikkel 141   

Artikkel 142   

Artikkel 143 Artikkel 144  

Artikkel 144 nr. 1 Artikkel 122a nr. 9  

Artikkel 144 nr. 2 Artikkel 69 nr. 4  

Artikkel 144 nr. 3 Artikkel 70 nr. 4  

Artikkel 145 Artikkel 150 nr. 1  

Artikkel 146 Artikkel 150 nr. 1a  

Artikkel 147 nr. 1 Artikkel 151 nr. 1  

Artikkel 147 nr. 2 Artikkel 151 nr. 2  

Artikkel 148 nr. 1 Artikkel 151a nr. 3  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 241/2014 

av 7. januar 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til  

tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning 

(EU) nr. 648/2012(1), og særlig artikkel 26 nr. 4 tredje ledd, 

artikkel 27 nr. 2 tredje ledd, artikkel 28 nr. 5 tredje ledd, 

artikkel 29 nr. 6 tredje ledd, artikkel 32 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 36 nr. 2 tredje ledd, artikkel 41 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 52 nr. 2 tredje ledd, artikkel 76 nr. 4 tredje ledd, 

artikkel 78 nr. 5 tredje ledd, artikkel 79 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 83 nr. 2 tredje ledd, artikkel 481 nr. 6 tredje ledd og 

artikkel 487 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet 

med hverandre ettersom de omhandler krav til poster i 

den ansvarlige kapitalen for institusjoner og fradrag fra 

de samme postene i den ansvarlige kapitalen ved 

anvendelse av forordning (EU) nr. 575/2013. For å sikre 

sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre 

i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer 

som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over 

og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske 

reguleringsstandarder for ansvarlig kapital som kreves i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, samles i én 

enkelt forordning. 

2)  For å oppnå økt tilnærming i hele Unionen med hensyn 

til hvordan forventet utbytte skal trekkes fra 

delårsoverskudd eller overskudd ved årets slutt, er det 

nødvendig å innføre et hierarki av metoder for å vurdere 

fradraget: først en beslutning om utdelinger fra det 

relevante organet, deretter utbyttepolitikken og til slutt 

et historisk utdelingsforhold. 

3)  Ut over de alminnelige kravene til ansvarlig kapital, 

med tillegg eller endringer gjennom særlige krav som er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 14.3.2014, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 44 av 2.7.2020, s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

fastsatt med hensyn til ansvarlig kapital for disse typene 

institusjoner, er det nødvendig å angi vilkårene som skal 

ligge til grunn for at vedkommende myndigheter skal 

fastslå om en type foretak som er anerkjent i henhold til 

gjeldende nasjonal rett, kan anses som et gjensidig 

foretak, et samvirkeforetak, en sparebank eller en 

lignende institusjon med hensyn til ansvarlig kapital, for 

å redusere risikoen for at en institusjon kan utøve 

virksomhet med særskilt status som et gjensidig foretak, 

et samvirkeforetak, en sparebank eller en lignende 

institusjon som kan være underlagt særlige krav til 

ansvarlig kapital, dersom institusjonen ikke har 

egenskaper som vanligvis kjennetegner institusjoner i 

Unionens samvirkebanksektor. 

4)  Når det gjelder en institusjon som er anerkjent i henhold 

til nasjonal rett som et gjensidig foretak, et sam-

virkeforetak, en sparebank eller en lignende institusjon, 

er det i noen tilfeller hensiktsmessig å skille mellom 

innehaverne av institusjonens ren kjernekapital-

instrumenter og institusjonens medlemmer, ettersom 

medlemmer vanligvis må inneha kapitalinstrumenter for 

å ha rett til utbytte og til en del av overskuddet og 

reservene. 

5)  Et fellestrekk ved samvirkeforetak, sparebanker, 

gjensidige foretak eller lignende institusjoner er at de 

vanligvis utøver virksomhet til fordel for institusjonens 

kunder og medlemmer og yter tjenester for allmennhe-

ten. Hovedmålet er ikke å generere og utbetale 

avkastning til eksterne kapitalinnskytere, som f.eks. 

aksjeeiere i aksjeselskaper. Kapitalinstrumenter som 

disse institusjonene anvender, skiller seg derfor fra 

kapitalinstrumenter utstedt av aksjeselskaper, som 

vanligvis gir innehaverne full tilgang til reserver og 

overskudd i situasjoner med fortsatt drift og ved 

avvikling, og som kan overføres til tredjepart. 

6)  Et fellestrekk for institusjoner som er organisert som 

samvirkeforetak, er vanligvis medlemmenes mulighet til 

å fratre og dermed kreve innløsning av de ren kjerne-

kapital-instrumentene de innehar. Dette er ikke til 

hinder for at et samvirkeforetak kan utstede kvalifise-

rende ren kjernekapital-instrumenter som innehaverne 

ikke har mulighet til å tilbakeføre til institusjonen, 

forutsatt at disse instrumentene oppfyller bestemmel-

sene i artikkel 29 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom en institusjon utsteder forskjellige typer 

instrumenter i henhold til artikkel 29 i nevnte 

forordning, skal det ut over rettighetene fastsatt i 

artikkel 29 nr. 4 i nevnte forordning ikke tildeles andre 

rettigheter som gjelder for bare noen av disse typene 

instrumenter.  
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7)  Sparebanker er vanligvis opprettet som en stiftelse der 

det ikke finnes noen eier av kapitalen, dvs. ikke noen 

som deltar i kapitalen og kan dra fordel av institu-

sjonens overskudd. En av de viktigste egenskapene ved 

gjensidige foretak er at medlemmer vanligvis ikke 

bidrar til institusjonens kapital og heller ikke, som ledd i 

den ordinære virksomheten, får direkte utdeling av 

reservene. Dette bør ikke være til hinder for at disse 

institusjonene, med sikte på å utvikle sin virksomhet, 

utsteder ren kjernekapital-instrumenter til investorer 

eller medlemmer som kan delta i kapitalen og i et visst 

omfang dra nytte av reservene i situasjoner med fortsatt 

drift og ved avvikling. 

8)  Alle eksisterende institusjoner som allerede er opprettet 

og anerkjent som gjensidige foretak, samvirkeforetak, 

sparebanker eller lignende institusjoner i henhold til 

gjeldende nasjonal rett før 31. desember 2012, 

klassifiseres fortsatt som slike ved anvendelsen av del 2 

i forordning (EU) nr. 575/2013, uten hensyn til deres 

juridiske form, så lenge de fortsatt oppfyller kriteriene 

som lå til grunn da de ble anerkjent som en av disse 

enhetene i henhold til gjeldende nasjonal rett. 

9)  Når det defineres situasjoner som ville blitt ansett som 

indirekte finansiering for alle typer kapitalinstrumenter, 

er det mer praktisk og uttømmende å gjøre dette ved å 

angi egenskapene for det motsatte begrepet, nemlig 

direkte finansiering. 

10)  Når regler for ansvarlig kapital skal anvendes på 

gjensidige foretak, samvirkeforetak, sparebanker og 

lignende institusjoner, må det på en egnet måte tas 

hensyn til slike institusjoners særtrekk. Det bør 

fastsettes regler for å sikre blant annet at slike inst itu-

sjoner, når det er hensiktsmessig, kan begrense 

innløsningen av sine kapitalinstrumenter. Dersom det i 

henhold til nasjonal rett er forbudt for disse typene 

institusjoner å nekte å innløse instrumenter, er det derfor 

viktig at bestemmelsene som gjelder for instrumentene, 

gir institusjonen mulighet til å utsette innløsningen og 

begrense beløpet som skal innløses. Ettersom mulighe-

ten til å begrense eller utsette innløsning er viktig, bør 

vedkommende myndigheter ha myndighet til å begrense 

innløsningen av andeler i samvirkeforetak, og institu-

sjoner bør dokumentere alle beslutninger om å begrense 

innløsningen. 

11)  Begrepet «gevinst ved salg» knyttet til en framtidig 

margininntekt i forbindelse med verdipapirisering må 

defineres, og behandlingen av det må tilpasses 

internasjonal praksis som definert av Basel-komiteen for 

banktilsyn, og det må sikres at ingen gjenkallelig 

gevinst ved salg blir innregnet i en institusjons 

ansvarlige kapital, ettersom en slik gevinst kan bli 

endret. 

12)  For å unngå regelverksarbitrasje og sikre en harmonisert 

anvendelse av kapitalkravsreglene i Unionen er det 

viktig å sørge for at det finnes en ensartet fram-

gangsmåte når det gjelder fradrag fra ansvarlig kapital 

av slike poster som tap i inneværende regnskapsår, 

eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av framtidig 

lønnsomhet, og nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning. 

13)  For å sikre at incitamenter til innløsning vurderes på en 

ensartet måte i hele Unionen, er det nødvendig å gi en 

beskrivelse av tilfeller der det skapes en forventning om 

at instrumentet sannsynligvis vil bli innløst. Det er også 

nødvendig å utforme regler som fører til rettidig 

aktivering av tapsabsorberingsordninger for hybrid-

instrumenter, for dermed å øke disse instrumentenes 

tapsabsorberende evne i framtiden. Ettersom instrumen-

ter utstedt av spesialforetak tilsynsmessig sett er mindre 

sikre enn direkte utstedte instrumenter, må anvendelsen 

av spesialforetak for indirekte utstedelse av ansvarlig 

kapital begrenses og reguleres strengt. 

14)  Behovet for å sikre tilsynsmessig egnede beregninger av 

institusjoners eksponeringer mot indirekte beholdninger 

som oppstår gjennom indeksbeholdninger, må veies opp 

mot behovet for å sikre at dette ikke medfører en altfor 

stor byrde for dem. 

15)  Det anses nødvendig at vedkommende myndigheter skal 

gjennomføre en detaljert og omfattende prosess før de 

gir tillatelse til å redusere den ansvarlige kapitalen. 

Innløsninger, reduksjoner og gjenkjøp av ansvarlig 

kapital-instrumenter bør ikke meddeles innehaverne før 

institusjonen har fått forhåndstillatelse fra den berørte 

vedkommende myndigheten. Institusjonene bør 

framlegge en detaljert liste over poster slik at ved-

kommende myndighet får alle relevante opplysninger 

før den treffer beslutning om godkjenning. 

16)  Midlertidig unntak fra bestemmelsene om fradrag fra 

den ansvarlige kapitalen gis for å legge til rette for og 

tillate anvendelse av planer for finansielle bistandstrans-

aksjoner, der det er relevant. Slike unntak bør derfor 

ikke ha lengre varighet enn planene for finansielle 

bistandstransaksjoner. 

17)  Dersom spesialforetak skal kunne innregnes i ansvarlig 

kapital-poster i form av annen godkjent kjernekapital og 

tilleggskapital, bør den delen av eiendelene i 

spesialforetakene som ikke investeres i ansvarlig kapital-

instrumenter utstedt av institusjoner, fortsatt være liten og 

ubetydelig. For å oppnå dette bør det fastsettes et tak for 

disse eiendelene uttrykt i forhold til de gjennomsnittlige 

samlede eiendelene i spesialforetaket.  
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18)  Overgangsbestemmelser har som formål å muliggjøre en 

smidig overgang til de nye rammereglene, og når 

overgangsbestemmelsene for filtre og fradrag anvendes, 

er det derfor viktig at denne overgangsbehandlingen, som 

er fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, gjennomføres 

konsekvent, men på en måte som tar hensyn til det 

opprinnelige utgangspunktet i de nasjonale reglene som 

innarbeider det tidligere unionsregelverket, representert 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(1) og 

2006/49/EF(2). 

19)  Overskytende ren kjernekapital-instrumenter eller andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter som er omfattet av 

overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EU) 

nr. 575/2013, kan på grunnlag av disse bestemmelsene 

medregnes innenfor grensene for instrumenter som er 

omfattet av overgangsbestemmelser for lavere kapital-

kategorier. Dette endrer imidlertid ikke grensene for 

instrumenter som er omfattet av overgangsbestemmelser 

for lavere kategorier, og innregning i grensene for 

overgangsbestemmelser for lavere kategorier bør derfor 

tillates bare dersom det er tilstrekkelig margin i denne 

lavere kategorien. Videre bør det, ettersom disse er 

overskytende instrumenter i den øverste kategorien, 

være mulig å omklassifisere dem til en høyere kapital-

kategori senere. 

20)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

21)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne 

offentlige høringer om utkastet til tekniske regulerings-

standarder som ligger til grunn for denne forordningen, 

analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(3). 

22)  Den europeiske banktilsynsmyndighet bør foreta en 

gjennomgåelse av anvendelsen av denne forordningen, 

særlig av reglene for fastsettelse av framgangsmåtene 

for å godkjenne innløsning av ren kjernekapital-

instrumenter for gjensidige foretak, samvirkeforetak, 

sparebanker eller lignende institusjoner, og eventuelt 

foreslå endringer. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 

om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon 

(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 

om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad 

(EUT L 177 av 30.06.2006, s. 201). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av  

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til-

synsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om 

endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010,  

s. 12). 

23)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har rådspurt Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner om behandlingen av kapitalinstrumenter for 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak fra tredjeland og 

om behandlingen av kapitalinstrumenter i foretak som 

ikke omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(4), i samsvar med artikkel 36 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler for 

a)  betydningen av «forventet» når det skal fastslås om 

forventede utgifter eller utbytter er blitt trukket fra ansvarlig 

kapital, i samsvar med artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

b)  på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan fastslå om 

en type foretak som er anerkjent i henhold til nasjonal rett, 

kan anses som et gjensidig foretak, et samvirkeforetak, en 

sparebank eller en lignende institusjon, i samsvar med 

artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

c)  gjeldende former for indirekte finansiering av kapital-

instrumenter, i samsvar med artikkel 28 nr. 5 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

d)  arten av de begrensningene for innløsning som er 

nødvendige når det i henhold til gjeldende nasjonal rett er 

forbudt for institusjonen å nekte innløsning av ansvarlig 

kapital-instrumenter, i samsvar med artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

e)  ytterligere spesifisering av begrepet «gevinst ved salg», i 

samsvar med artikkel 32 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013,  

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av  

25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 

17.12.2009, s. 1). 
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f)  anvendelsen av fradragene for ren kjernekapital-poster og 

andre fradrag for ren kjernekapital-poster, andre godkjente 

kjernekapitalposter og tilleggskapitalposter, i samsvar med 

artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

g)  kriteriene som gjelder når vedkommende myndigheter skal 

tillate institusjonene å redusere verdien av nettoeiendeler i 

en ytelsesbasert pensjonsordning, i samsvar med artikkel 41 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

h)  formen på og arten av incitamenter til innløsning, arten av 

en oppskrivning av et annet godkjent kjernekapital-

instruments hovedstol etter en midlertidig nedskrivning 

samt framgangsmåter og tidspunkter for utløsende 

hendelser, egenskaper ved instrumentene som kan være til 

hinder for rekapitalisering, og anvendelse av spesialforetak, 

i samsvar med artikkel 52 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

i)  den graden av forsiktighet som kreves i estimater som 

anvendes som alternativ til beregningen av underliggende 

eksponeringer for indirekte eierandeler som stammer fra 

indeksbeholdninger, i samsvar med artikkel 76 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

j)  visse detaljerte vilkår som må være oppfylt før til-

synsmyndigheten kan gi tillatelse til en reduksjon av den 

ansvarlige kapitalen, og den relevante framgangsmåten, i 

samsvar med artikkel 78 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

k)  vilkårene for å gi et midlertidig unntak fra bestemmelsene 

om fradrag fra den ansvarlige kapitalen, i samsvar med 

artikkel 79 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

l)  hvilke typer eiendeler som kan knyttes til driften av 

spesialforetak, samt begrepene «beskjeden størrelse» og 

«ubetydelig» med sikte på å fastsette kvalifiserende annen 

godkjent kjernekapital og tilleggskapital utstedt av et 

spesialforetak, i samsvar med artikkel 83 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

m)  de detaljerte vilkårene for justering av ansvarlig kapital i 

henhold til overgangsbestemmelsene, i samsvar med 

artikkel 481 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

n)  vilkårene for innregning i andre ansvarlig kapital-poster av 

poster som ved anvendelsen av overgangsregler ikke anses 

som ren kjernekapital-poster eller andre godkjente 

kjernekapitalposter, i samsvar med artikkel 487 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL II 

ANSVARLIG KAPITAL-PO STER 

AVSNITT 1 

Ren kjernekapital og ren kjernekapital-instrumenter 

U n d e r a v s n i t t  1  

F o r ve n t e de  u t by t t e r  o g  u t g i f t e r  

Artikkel 2 

Betydningen av «forventet» i begrepet «forventet utbytte» i 

henhold til artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 575/2013 

1.  Beløpet for forventet utbytte som institusjoner skal trekke 

fra delårsoverskuddet eller overskuddet ved årets slutt i henhold 

til artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal 

fastsettes i samsvar med nr. 2–4. 

2.  Dersom en institusjons ledelsesorgan formelt har truffet 

en beslutning eller foreslått en beslutning for institusjonens 

relevante organ om utbyttebeløpet som skal deles ut, skal dette 

beløpet trekkes fra det tilsvarende delårsoverskuddet eller 

overskuddet ved årets slutt. 

3.  Dersom foreløpig utbytte utbetales, skal restbeløpet for 

delårsoverskuddet som følger av beregningen fastsatt i nr. 2, 

som skal legges til ren kjernekapital-poster, reduseres, idet det 

tas hensyn til reglene i nr. 2 og 4, med det beløpet for forventet 

utbytte som kan forventes utbetalt fra det resterende 

delårsoverskuddet, sammen med det endelige utbyttet for hele 

regnskapsåret. 

4.  Før ledelsesorganet formelt har truffet en beslutning eller 

foreslått en beslutning for det berørte organet om utdeling av 

utbytte, skal det beløpet for forventet utbytte som institusjoner 

skal trekke fra delårsoverskuddet eller overskuddet ved årets 

slutt, være lik beløpet for delårsoverskuddet eller overskuddet 

ved årets slutt multiplisert med utdelingsforholdet. 

5.  Utdelingsforholdet skal fastsettes på grunnlag av den 

utbyttepolitikken som ledelsesorganet eller et annet relevant 

organ har godkjent for den relevante perioden. 

6.  Dersom utbyttepolitikken omfatter et utbetalingsintervall i 

stedet for en fast verdi, skal den øvre delen av intervallet brukes 

ved anvendelsen av nr. 2. 

7.  I mangel av en godkjent utbyttepolitikk, eller dersom 

vedkommende myndighet anser det som sannsynlig at  

institusjonen ikke vil anvende sin utbyttepolitikk, eller at denne 

politikken ikke er et fornuftig grunnlag for å fastsette beløpet 

som skal fratrekkes, skal utdelingsforholdet baseres på det 

høyeste av følgende:  
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a)  Gjennomsnittlig utdelingsforhold i de tre årene før det 

aktuelle året. 

b)  Utdelingsforholdet i året før det aktuelle året. 

8.  Vedkommende myndighet kan tillate at institusjonen 

justerer beregningen av utdelingsforholdet som beskrevet i nr. 7 

bokstav a) og b) for å utelukke ekstraordinært utbytte som er 

utbetalt i løpet av perioden. 

9.  Beløpet for forventet utbytte som skal fratrekkes, skal 

fastsettes idet det tas hensyn til eventuelle reguleringsmessige 

begrensninger på utdelinger, særlig begrensninger fastsatt i 

samsvar med artikkel 141 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(1). Hele beløpet for overskuddet etter fradrag av 

forventede utgifter med hensyn til slike begrensninger kan 

innregnes i ren kjernekapital-poster dersom vilkåret i artikkel 

26 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt. 

Dersom slike begrensninger gjelder, skal det forventede utbyttet 

som skal fratrekkes, baseres på kapitalbevaringsplanen som 

vedkommende myndighet har godkjent i henhold til artikkel 

142 i direktiv 2013/36/EU. 

10.  Beløpet for forventet utbytte, som skal utbetales i en form 

som ikke reduserer beløpet for ren kjernekapital-poster, for 

eksempel utbytte i form av aksjer, såkalte utbytteaksjer, skal 

ikke trekkes fra delårsoverskudd eller overskudd ved årets slutt 

som skal innregnes i ren kjernekapital-poster. 

11.  Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at alle 

nødvendige fradrag fra delårsoverskuddet eller overskuddet ved 

årets slutt og alle fradrag knyttet til forventet utbytte er foretatt, 

enten i henhold til gjeldende regnskapsregelverk eller ved andre 

justeringer, før den tillater at institusjonen innregner delårs-

overskudd og overskudd ved årets slutt i ren kjernekapital-

poster. 

Artikkel 3 

Betydningen av «forventet» i begrepet «forventet utgift» i 

henhold til artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 575/2013 

1.  Beløpet for forventede utgifter som det skal tas hensyn til, 

skal omfatte følgende: 

a)  Beløpet for skatter. 

b)  Beløpet for eventuelle forpliktelser eller omstendigheter 

som oppstår i den berørte rapporteringsperioden og kan 

forventes å redusere institusjonens overskudd, og der 

vedkommende myndighet ikke er overbevist om at alle 

nødvendige verdijusteringer, for eksempel ytterligere 

verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, eller avsetninger er foretatt. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 

om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om 

tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av 

direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 

2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

2.  Forventede utgifter som ikke allerede er tatt med i 

resultatregnskapet, skal innregnes i den delårsperioden de har 

påløpt, slik at hver delårsperiode dekker en rimelig andel av 

disse utgiftene. Vesentlige hendelser eller engangshendelser 

skal innregnes i sin helhet og umiddelbart i den delårsperioden 

de inntreffer i. 

3.  Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at alle 

nødvendige fradrag fra delårsoverskuddet eller overskuddet ved 

årets slutt og alle fradrag for forventede utgifter er foretatt, 

enten i henhold til gjeldende regnskapsregelverk eller ved andre 

justeringer, før den tillater at institusjonen innregner delårs-

overskudd eller overskudd ved årets slutt i ren kjernekapital-

poster. 

U n d e r a v s n i t t  2  

S a m vi r k e f o r e t a k ,  s pa r e ba n k e r ,  g j e n s i di g e  

f o r e t a k  o g  l i g n e n de  i n s t i t u s j o n e r  

Artikkel 4 

Type foretak som i henhold til gjeldende nasjonal rett er 

anerkjent som et samvirkeforetak i henhold til artikkel 27 

nr. 1 bokstav a) ii) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Vedkommende myndigheter kan fastsette at en type 

foretak som er anerkjent i henhold til nasjonal rett, kan anses 

som et samvirkeforetak i henhold til del 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 dersom alle vilkårene i nr. 2, 3 og 4 er oppfylt. 

2.  For at en institusjon skal kunne anses som et sam-

virkeforetak i henhold til nr. 1, skal dens juridiske status tilhøre 

en av følgende kategorier: 

a)  I Østerrike: institusjoner som er registrert som 

«eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» eller «registrierte 

Genossenschaft» i henhold til «Gesetz über Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)». 

b)  I Belgia: institusjoner som er registrert som «société 

coopérative/coöperatieve vennootschap» og godkjent ved 

anvendelse av kongelig anordning av 8. januar 1962 om 

fastsettelse av vilkårene for godkjenning av nasjonale 

grupper av samvirkeforetak og av samvirkeforetak. 

c)  I Kypros: institusjoner som er registrert som «Συνεργατικό 

Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ» og opprettet i henhold til loven 

om samvirkeforetak fra 1985. 

d)  I Tsjekkia: institusjoner som er godkjent som «spořitelní a 

úvěrní družstvo» i henhold til «zákon upravující činnost 

spořitelních a úvěrních družstev». 

e)  I Danmark: institusjoner som er registrert som «ande-

lskasser» eller «sammenslutninger af andelskasser» i 

henhold til dansk lov om finansiell virksomhet.  
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f)  I Finland: institusjoner som er registrert som et av følgende: 

1) «Osuuspankki» eller «andelsbank» i henhold til «laki 

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 

luottolaitoksista» eller «lag om andelsbanker och andra 

kreditinstitut i andelslagsform». 

2) «Muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos» eller «annat 

kreditinstitut i andelslagsform» i henhold til «laki 

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 

luottolaitoksista» eller «lag om andelsbanker och andra 

kreditinstitut i andelslagsform». 

3) «Keskusyhteisö» eller «centralinstitutet» i henhold til 

«laki talletuspankkien yhteenliittymästä» eller «lag om 

en sammanslutning av inlåningsbanker». 

g)  I Frankrike: institusjoner som er registrert som «sociétés 

coopératives» i henhold til «Loi no47-1775 du 10 septembre 

1947 portant statut de la coopération» og godkjent som 

«banques mutualistes ou coopératives» i henhold til «Code 

monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, 

chapitre II». 

h)  I Tyskland: institusjoner som er registrert som 

«eingetragene Genossenschaft (eG)» i henhold til «Gesetz 

betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

(Genossenschaftsgesetz – GenG)». 

i)  I Hellas: institusjoner som er registrert som «Πιστωτικοί 

Συνεταιρισμοί» i henhold til lov om samvirkeforetak 

1667/1986, og som utøver virksomhet som kreditt-

institusjoner og kan betegnes som «Συνεταιριστική 

Τράπεζα» i samsvar med lov 3601/2007 om bankvirk-

somhet. 

j)  I Ungarn: institusjoner som er registrert som «Szövetkezeti 

hitelintézet» i henhold til lov CXII fra 1996 om kreditt-

institusjoner og finansforetak. 

k)  I Italia: institusjoner som er registrert som et av følgende: 

1) «Banche popolari» i henhold til lovdekret nr. 385 av  

1. september 1993. 

2) «Banche di credito cooperativo» i henhold til lovdekret 

nr. 385 av 1. september 1993. 

3) «Banche di garanzia collettiva dei fidi» i henhold til 

artikkel 13 i lovdekret nr. 269 av 30. september 2003, 

endret til lov nr. 326 av 24. november 2003. 

l)  I Luxembourg: institusjoner som er registrert som «sociétés 

coopératives» som definert i avsnitt VI i lov av  

10. august 1915 om kommersielle selskaper. 

m)  I Nederland: institusjoner som er registrert som «coö-

peraties» eller «onderlinge waarborgmaatschappijen» i 

henhold til avdeling 3 i bok 2 «Rechtspersonen» i 

«Burgerlijk wetboek». 

n)  I Polen: institusjoner som er registrert som «bank 

spółdzielczy» i henhold til bestemmelsene i «Prawo 

bankowe». 

o)  I Portugal: institusjoner som er registrert som «Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo» eller som «Caixa Central de 

Crédito Agrícola Mútuo» i henhold til «Regime Jurídico do 

Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito 

Agrícola», godkjent ved «Decreto-Lei n.o 24/91, de 11 de 

Janeiro». 

p)  I Romania: institusjoner som er registrert som «Organizații 

cooperatiste de credit» i henhold til bestemmelsene i 

regjeringens unntaksforskrift nr. 99/2006 om kreditt-

institusjoner og kapitaldekning, godkjent med endringer og 

tillegg ved lov nr. 227/2007. 

q)  I Spania: institusjoner som er registrert som «Cooperativas 

de Crédito» i henhold til «Ley 13/1989 de 26 de mayo, de 

Cooperativas Crédito». 

r)  I Sverige: institusjoner som er registrert som «Medlems-

bank» i henhold til «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» 

eller som «Kreditmarknadsförening» i henhold til «Lag 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse». 

s)  I Det forente kongerike: institusjoner som er registrert som 

«cooperative societies» i henhold til «Industrial and 

Provident Societies Act 1965» og i henhold til «Industrial 

and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969». 

3.  For å kunne anses som et samvirkeforetak i henhold til  

nr. 1 skal institusjonen, når det gjelder ren kjernekapital, bare 

kunne utstede, i samsvar med gjeldende nasjonal rett eller egne 

selskapsvedtekter, på nivået for den juridiske personen, 

kapitalinstrumenter omhandlet i artikkel 29 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

4.  For å kunne anses som et samvirkeforetak i henhold til  

nr. 1 skal innehaverne, som kan være medlemmer eller ikke-

medlemmer av institusjonen, av ren kjernekapital-instrumen-

tene nevnt i nr. 3, når de har mulighet til å fratre i henhold til 

gjeldende nasjonal rett, også ha rett til å returnere kapital-

instrumentet til institusjonen, med forbehold for begrens-

ningene i gjeldende nasjonal rett, selskapsvedtektene, 

forordning (EU) nr. 575/2013 og denne forordningen. Dette er 

ikke til hinder for at institusjonen i henhold til gjeldende 

nasjonal rett kan utstede til medlemmer og ikke-medlemmer ren 

kjernekapital-instrumenter som oppfyller kravene i artikkel 29 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, men som ikke gir rett til å kreve 

at kapitalinstrumentet returneres til institusjonen. 

Artikkel 5 

Type foretak som i henhold til gjeldende nasjonal rett er 

anerkjent som en sparebank i henhold til artikkel 27 nr. 1 

bokstav a) iii) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Vedkommende myndigheter kan fastsette at en type 

foretak som er anerkjent i henhold til nasjonal rett, kan anses 

som en sparebank i henhold til del 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 dersom alle vilkårene i nr. 2, 3 og 4 er oppfylt.  
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2.  For at en institusjon skal kunne anses som en sparebank i 

henhold til nr. 1, skal dens juridiske status tilhøre en av 

følgende kategorier: 

a)  I Østerrike: institusjoner som er registrert som «Sparkasse» 

i henhold til paragraf 1 nr. 1 i «Bundesgesetz über die 

Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – 

SpG)». 

b)  I Danmark: institusjoner som er registrert som «Spare-

kasser» i henhold til dansk lov om finansiell virksomhet. 

c)  I Finland: institusjoner som er registrert som «Säästö-

pankki» eller «Sparbank» i henhold til «Säästöpankkilaki» 

eller «Sparbankslag». 

d)  I Tyskland: institusjoner som er registrert som «Sparkasse» 

i henhold til en av følgende lover: 

1)  «Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG)». 

2) «Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Spar-

kassengesetz – SpkG) in Bayern». 

3) «Gesetz über die Berliner Sparkasse und die 

Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – 

in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz 

– SpkG)». 

4) «Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)». 

5) «Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Spar-

kassen im Lande Bremen (Bremisches Spar-

kassengesetz)». 

6) «Hessisches Sparkassengesetz». 

7) «Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (SpkG)». 

8) «Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG)». 

9) «Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Spar-

kassengesetz – SpkG)». 

10)  «Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz». 

11) «Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG)». 

12) «Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute 

im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe». 

13) «Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(SpkG-LSA)». 

14) «Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein 

(Sparkassengesetz – SpkG)». 

15) «Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG)». 

e)  I Spania: institusjoner som er registrert som «Cajas de 

Ahorros» i henhold til «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 

de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular». 

f)  I Sverige: institusjoner som er registrert som «Sparbank» i 

henhold til «Sparbankslag (1987:619)». 

3.  For å kunne anses som en sparebank i henhold til nr. 1 

skal institusjonen, når det gjelder ren kjernekapital, bare kunne 

utstede, i samsvar med gjeldende nasjonal rett eller egne 

selskapsvedtekter, på nivået for den juridiske personen, 

kapitalinstrumenter omhandlet i artikkel 29 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

4.  For å kunne anses som en sparebank i henhold til nr. 1 

skal summen av kapital, reserver og delårsoverskudd eller 

overskudd ved årets slutt i henhold til gjeldende nasjonal rett  

ikke kunne deles ut til innehavere av ren kjernekapital-

instrumenter. Dette vilkåret anses å være oppfylt også dersom 

institusjonen utsteder ren kjernekapital-instrumenter som i 

situasjoner med fortsatt drift gir innehaverne rett til en del av 

overskuddet og reservene, dersom dette er tillatt i henhold til 

gjeldende nasjonal rett, forutsatt at denne delen står i forhold til 

deres bidrag til kapitalen og reservene eller, dersom dette er 

tillatt i henhold til gjeldende nasjonal rett, er i samsvar med en 

alternativ ordning. Institusjonen kan utstede ren kjernekapital-

instrumenter som, i tilfelle av insolvens eller avvikling, gir 

innehaverne rett til reserver som ikke nødvendigvis står i 

forhold til bidraget til kapitalen og reservene, forutsatt at 

vilkårene i artikkel 29 nr. 4 og 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 

er oppfylt. 

Artikkel 6 

Type foretak som i henhold til gjeldende nasjonal rett er 

anerkjent som et gjensidig foretak i henhold til artikkel 27 

nr. 1 bokstav a) i) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Vedkommende myndigheter kan fastsette at en type 

foretak som er anerkjent i henhold til nasjonal rett, kan anses 

som et gjensidig foretak i henhold til del 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 dersom alle vilkårene i nr. 2, 3 og 4 er oppfylt. 

2.  For at en institusjon skal kunne anses som et gjensidig 

foretak i henhold til nr. 1, skal dens juridiske status tilhøre en 

av følgende kategorier: 

a)  I Danmark: sammenslutninger («Foreninger») eller fond 

(«Fonde») som stammer fra omdanningen av forsikrings-

selskaper («Forsikringsselskaber»), kredittforeninger 

(«Realkreditinstitutter»), sparebanker («Sparekasser»), 

samvirkesparebanker («Andelskasser») og sammen-

slutninger av samvirkesparebanker («Sammenslutninger af 

andelskasser») til aksjeselskaper i henhold til dansk lov om 

finansiell virksomhet. 

b)  I Irland: institusjoner som er registrert som «building 

societies» i henhold til «Building Societies Act 1989». 

c)  I Det forente kongerike: institusjoner som er registrert som 

«building societies» i henhold til «Building Societies Act 

1986», og institusjoner som er registrert som «savings 

bank» i henhold til «Savings Bank (Scotland) Act 1819».  
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3.  For å kunne anses som et gjensidig foretak i henhold til 

nr. 1 skal institusjonen, når det gjelder ren kjernekapital, bare 

kunne utstede, i samsvar med gjeldende nasjonal rett eller egne 

selskapsvedtekter, på nivået for den juridiske personen, 

kapitalinstrumenter omhandlet i artikkel 29 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

4.  For at en institusjon skal kunne anses som et gjensidig 

foretak i henhold til nr. 1, skal hele beløpet eller et delbeløp av 

summen av kapital og reserver være eid av medlemmer av 

institusjonen som ikke, som ledd i den ordinære virksomheten, 

får andel i den direkte utdelingen av reservene, herunder 

gjennom utbetaling av utbytte. Disse vilkårene anses å være 

oppfylt selv om institusjonen utsteder ren kjernekapital-

instrumenter som gir rett til overskudd og reserver, dersom 

dette er tillatt i henhold til gjeldende nasjonal rett. 

Artikkel 7 

Type foretak som i henhold til gjeldende nasjonal rett er 

anerkjent som en lignende institusjon i henhold til artikkel 

27 nr. 1 bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Vedkommende myndigheter kan fastsette at en type 

foretak som er anerkjent i henhold til nasjonal rett, kan anses 

som en institusjon som ligner samvirkeforetak, gjensidige 

foretak og sparebanker i henhold til del 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, dersom alle vilkårene i nr. 2, 3 og 4 er oppfylt. 

2.  For at en institusjon skal kunne anses å ligne 

samvirkeforetak, gjensidige foretak og sparebanker i henhold til 

nr. 1, skal dens juridiske status tilhøre en av følgende 

kategorier: 

a)  I Østerrike: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-

Hypothekenbanken» i henhold til «Bundesgesetz über die 

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypotheken-

banken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)». 

b)  I Finland: institusjoner som er registrert som «Hypote-

ekkiyhdistys» eller «Hypoteksförening» i henhold til «Laki 

hypoteekkiyhdistyksistä» eller «Lag om hypoteksföre-

ningar». 

3.  For å kunne anses som en institusjon som ligner 

samvirkeforetak, gjensidige foretak og sparebanker i henhold til 

nr. 1, skal institusjonen, når det gjelder ren kjernekapital, bare 

kunne utstede, i samsvar med gjeldende nasjonal rett eller egne 

selskapsvedtekter, på nivået for den juridiske personen, 

kapitalinstrumenter omhandlet i artikkel 29 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

4.  For at en institusjon skal kunne anses å ligne sam-

virkeforetak, gjensidige foretak og sparebanker i henhold til  

nr. 1, skal også et eller flere av følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Dersom innehaverne, som kan være medlemmer eller ikke-

medlemmer av institusjonen, av ren kjernekapital-

instrumentene nevnt i nr. 3 har mulighet til å fratre i 

henhold til gjeldende nasjonal rett, kan de også ha rett til å 

returnere kapitalinstrumentet til institusjonen, med 

forbehold for begrensningene i gjeldende nasjonal rett, 

selskapsvedtektene, forordning (EU) nr. 575/2013 og denne 

forordningen. Dette er ikke til hinder for at institusjonen i 

henhold til gjeldende nasjonal rett kan utstede til 

medlemmer og ikke-medlemmer ren kjernekapital-

instrumenter som oppfyller kravene i artikkel 29 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, men som ikke gir rett til å 

kreve at kapitalinstrumentet returneres til institusjonen. 

b)  Summen av kapital, reserver og delårsoverskudd eller 

overskudd ved årets slutt skal i henhold til gjeldende 

nasjonal rett ikke kunne deles ut til innehavere av ren 

kjernekapital-instrumenter. Dette vilkåret anses å være 

oppfylt også dersom institusjonen utsteder ren kjerne-

kapital-instrumenter som i situasjoner med fortsatt drift gir 

innehaverne rett til en del av overskuddet og reservene, 

dersom dette er tillatt i henhold til gjeldende nasjonal rett, 

forutsatt at denne delen står i forhold til deres bidrag til 

kapitalen og reservene eller, dersom dette er tillatt i henhold 

til gjeldende nasjonal rett, er i samsvar med en alternativ 

ordning. Institusjonen kan utstede ren kjernekapital-

instrumenter som, i tilfelle av insolvens eller avvikling, gir 

innehaverne rett til reserver som ikke nødvendigvis står i 

forhold til bidraget til kapitalen og reservene, forutsatt at 

vilkårene i artikkel 29 nr. 4 og 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 er oppfylt. 

c)  Hele beløpet eller et delbeløp av summen av kapital og 

reserver er eid av medlemmer av institusjonen som ikke, 

som ledd i den ordinære virksomheten, får andel i den 

direkte utdelingen av reservene, herunder gjennom 

utbetaling av utbytte. 

Underavsnit t  3  

Indi re kte  fi nans i e ri ng  

Artikkel 8 

Indirekte finansiering av kapitalinstrumenter i henhold til 

artikkel 28 nr. 1 bokstav b), artikkel 52 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 63 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Indirekte finansiering av kapitalinstrumenter i henhold til 

artikkel 28 nr. 1 bokstav b), artikkel 52 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 63 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anses 

å være finansiering som ikke er direkte. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 menes med direkte finansiering 

situasjoner der en institusjon har gitt et lån eller annen 

finansiering i enhver form til en investor, og der lånet eller 

finansieringen brukes til kjøp av institusjonens kapital-

instrumenter.  
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3.  Direkte finansiering skal også omfatte finansiering som 

ytes for andre formål enn kjøp av en institusjons kapital-

instrumenter, til enhver fysisk eller juridisk person som har en 

kvalifiserende eierandel i kredittinstitusjonen, som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 36 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som anses 

å være en nærstående part i henhold til definisjonene i nr. 9 i 

internasjonal regnskapsstandard nr. 24 om opplysninger om 

nærstående parter, som anvendt i Unionen i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1), 

idet det tas hensyn til eventuelle ytterligere veiledning som 

definert av vedkommende myndighet, dersom institusjonen 

ikke kan godtgjøre følgende: 

a)  Transaksjonen gjennomføres på samme vilkår som andre 

transaksjoner med tredjepart. 

b)  Den fysiske eller juridiske person eller den nærstående 

parten er ikke avhengig av utdelingene eller av salget av 

kapitalinstrumentene som innehas, for å kunne betale renter 

og tilbakebetale finansieringen. 

Artikkel 9 

Gjeldende former for og arter av indirekte finansiering av 

kapitalinstrumenter i henhold til artikkel 28 nr. 1 bokstav 

b), artikkel 52 nr. 1 bokstav c) og artikkel 63 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Gjeldende former for og arter av indirekte finansiering av 

kjøp av en institusjons kapitalinstrumenter skal omfatte 

følgende: 

a)  Finansiering av en investors kjøp av en institusjons 

kapitalinstrumenter, ved utstedelsen eller senere, som 

gjennomføres av enheter som institusjonen direkte eller 

indirekte kontrollerer, eller av enheter som omfattes av et 

av følgende: 

1)  Virkeområdet for institusjonens konsoliderte regnskap 

eller tilsyn. 

2)  Virkeområdet for den konsoliderte balansen eller den 

utvidede samlede beregningen når den tilsvarer 

konsoliderte regnskap som nevnt i artikkel 49 nr. 3 

bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

utarbeides gjennom den institusjonelle beskyttel-

sesordningen eller nettverket av institusjoner tilknyttet 

et sentralt organ som ikke er organisert som et konsern 

som institusjonen tilhører. 

3)  Virkeområdet for det utvidede tilsynet med 

institusjonen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/87/EF(2) om utvidet tilsyn med 

kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investerings-

foretak i et finansielt konglomerat. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av  

19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 

(EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av  

16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, 

forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt  

konglomerat (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).  

b)  Finansiering av en investors kjøp av en institusjons 

kapitalinstrumenter, ved utstedelsen eller senere, som 

gjennomføres av eksterne enheter som er beskyttet gjennom 

en garanti eller ved anvendelse av et kredittderivat, eller 

som er sikret på annen måte slik at kredittrisikoen overføres 

til institusjonen eller til enheter som institusjonen direkte 

eller indirekte kontrollerer, eller til enheter som omfattes av 

et av følgende: 

1)  Virkeområdet for institusjonens konsoliderte regnskap 

eller tilsyn. 

2)  Virkeområdet for den konsoliderte balansen eller den 

utvidede samlede beregningen når den tilsvarer 

konsoliderte regnskap som nevnt i artikkel 49 nr. 3 

bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

utarbeides gjennom den institusjonelle beskyttel-

sesordningen eller nettverket av institusjoner tilknyttet 

et sentralt organ som ikke er organisert som et konsern 

som institusjonen tilhører. 

3)  Virkeområdet for utvidet tilsyn i samsvar med direktiv 

2002/87/EF. 

c)  Finansiering av en låntaker som ved utstedelsen eller senere 

overfører midlene til sluttinvestoren for kjøpet av en 

institusjons kapitalinstrumenter. 

2.  For at finansiering skal kunne anses som indirekte 

finansiering i henhold til nr. 1, skal også følgende vilkår, der 

det er relevant, være oppfylt: 

a)  Investoren er ikke omfattet av noe av følgende: 

1)  Virkeområdet for institusjonens konsoliderte regnskap 

eller tilsyn. 

2)  Virkeområdet for den konsoliderte balansen eller den 

utvidede samlede beregningen når den tilsvarer 

konsoliderte regnskap som nevnt i artikkel 49 nr. 3 

bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

utarbeides gjennom den institusjonelle beskyttelses-

ordningen eller nettverket av institusjoner tilknyttet et 

sentralt organ som ikke er organisert som et konsern 

som institusjonen tilhører. For dette formål skal en 

investor anses å være omfattet av virkeområdet for den 

utvidede samlede beregningen dersom det berørte 

kapitalinstrumentet omfattes av konsolidering eller 

utvidet samlet beregning i samsvar med artikkel 49  

nr. 3 bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013 på 

en måte som hindrer flere gangers anvendelse av poster 

i ansvarlig kapital og enhver etablering av ansvarlig 

kapital mellom medlemmene av den institusjonelle 

beskyttelsesordningen. Dersom vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 49 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 ikke har gitt tillatelse, skal dette vilkåret 

anses som oppfylt når begge enhetene nevnt i nr. 1 

bokstav a) og institusjonen er medlemmer av samme 

institusjonelle beskyttelsesordning, og enhetene trekker 

fra finansieringen for kjøpet av institusjonens 

kapitalinstrumenter i samsvar med artikkel 36 nr. 1 

bokstav f)–i), artikkel 56 bokstav a)–d) og artikkel 66 

bokstav a)–d) i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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3)  Virkeområdet for det utvidede tilsynet med institu-

sjonen i samsvar med direktiv 2002/87/EF. 

b)  Den eksterne enheten er ikke omfattet av noe av følgende: 

1)  Virkeområdet for institusjonens konsoliderte regnskap 

eller tilsyn. 

2)  Virkeområdet for den konsoliderte balansen eller den 

utvidede samlede beregningen når den tilsvarer 

konsoliderte regnskap som nevnt i artikkel 49 nr. 3 

bokstav a) iv) i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

utarbeides gjennom den institusjonelle beskyttelses-

ordningen eller nettverket av institusjoner tilknyttet et 

sentralt organ som ikke er organisert som et konsern 

som institusjonen tilhører. 

3)  Virkeområdet for det utvidede tilsynet med institu-

sjonen i samsvar med direktiv 2002/87/EF. 

3.  Ved vurderingen av om kjøpet av et kapitalinstrument 

omfatter direkte eller indirekte finansiering i henhold til artikkel 

8, skal det berørte beløpet være fratrukket en individuelt vurdert 

godtgjøring for verdifall. 

4.  For å unngå kvalifisering som direkte eller indirekte 

finansiering i henhold til artikkel 8, og dersom lånet eller en 

annen form for finansiering eller garantier gis til en fysisk eller 

juridisk person som har en kvalifiserende eierandel i kreditt -

institusjonen, eller som anses som en nærstående part i henhold 

til nr. 3, skal institusjonen løpende sikre at den ikke har gitt 

lånet eller en annen form for finansiering eller garantier med 

sikte på direkte eller indirekte å tegne institusjonens kapital-

instrumenter. Dersom lånet eller en annen form for finansiering 

eller garantier gis til andre typer parter, skal institusjonen foreta 

denne kontrollen etter beste evne. 

5.  Når det gjelder gjensidige foretak, samvirkeforetak og 

lignende institusjoner der en kunde i henhold til nasjonal rett 

eller institusjonens vedtekter er forpliktet til å tegne kapital-

instrumenter for å få et lån, skal dette lånet ikke anses som 

direkte eller indirekte finansiering dersom alle følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  Vedkommende myndighet anser tegningsbeløpet som 

uvesentlig. 

b)  Lånets formål er ikke å kjøpe kapitalinstrumenter i 

institusjonen som gir lånet. 

c)  Tegningen av et eller flere kapitalinstrumenter i institu-

sjonen er nødvendig for at mottakeren av lånet skal bli 

medlem av et gjensidig foretak, et samvirkeforetak eller en 

lignende institusjon. 

Underavsnit t  4  

Be gre nsni nge r for i nnl øsni ng av 

kapi tal i nstrume nte r 

Artikkel 10 

Begrensninger for innløsning av kapitalinstrumenter 

utstedt av gjensidige foretak, sparebanker, samvirkeforetak 

og lignende institusjoner i henhold til artikkel 29 nr. 2 

bokstav b) og artikkel 78 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

1.  En institusjon kan utstede ren kjernekapital-instrumenter 

med innløsningsmulighet bare dersom dette er tillatt i henhold 

til gjeldende nasjonal rett. 

2.  Institusjonens mulighet til å begrense innløsningen i 

henhold til bestemmelsene om kapitalinstrumenter omhandlet i 

artikkel 29 nr. 2 bokstav b) og artikkel 78 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 skal omfatte både retten til å utsette 

innløsningen og retten til å begrense beløpet som skal innløses. 

Institusjonen skal kunne utsette innløsningen eller begrense 

beløpet som skal innløses, i et ubegrenset tidsrom i henhold til 

nr. 3. 

3.  Institusjonen skal fastsette omfanget av innløsnings-

begrensningene i de bestemmelsene som gjelder for instrumen-

tene, på grunnlag av institusjonens gjeldende tilsynssituasjon, 

idet det tas hensyn til særlig, men ikke bare 

a)  institusjonens samlede finansielle stilling, likviditet og 

solvens, 

b)  beløpet for ren kjernekapital, kjernekapital og samlet 

kapital sammenlignet med det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med kravene 

fastsatt i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, de særlige kravene til ansvarlig kapital 

omhandlet i artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2013/36/EU og det kombinerte bufferkravet definert i 

artikkel 128 nr. 6 i nevnte direktiv. 

Artikkel 11 

Begrensninger for innløsning av kapitalinstrumenter 

utstedt av gjensidige foretak, sparebanker, samvirkeforetak 

og lignende institusjoner i henhold til artikkel 29 nr. 2 

bokstav b) og artikkel 78 nr. 3 i forordning (EU) nr. 

575/2013 

1.  Innløsningsbegrensninger i henhold til kontrakts- eller 

lovbestemmelsene som gjelder for instrumentene, skal ikke 

være til hinder for at vedkommende myndigheter innfører 

ytterligere hensiktsmessige innløsningsbegrensninger for 

instrumentene i samsvar med artikkel 78 i forordning (EU)  

nr. 575/2013.  
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2.  Vedkommende myndigheter skal vurdere grunnlaget for 

innløsningsbegrensninger i kontrakts- eller lovbestemmelsene 

som gjelder for instrumentet. De skal kreve at institusjonene 

endrer de tilsvarende kontraktsbestemmelsene dersom de ikke 

er overbevist om at grunnlaget for begrensninger er hensikts-

messig. Dersom instrumentene er underlagt nasjonal rett i 

mangel av kontraktsbestemmelser, skal lovgivningen gjøre det 

mulig for institusjonen å begrense innløsning som omhandlet i 

artikkel 10 nr. 1–3, for at instrumentene skal anses som ren 

kjernekapital. 

3.  Institusjonen skal internt dokumentere enhver beslutning 

om å begrense innløsning og gi vedkommende myndighet 

skriftlig underretning om den, herunder en begrunnelse på 

bakgrunn av nr. 3 for at en innløsning er helt eller delvis avslått 

eller utsatt. 

4.  Dersom det tas flere beslutninger om å begrense 

innløsning i samme periode, kan institusjonene dokumentere 

disse beslutningene i ett sett av dokumenter. 

AVSNITT 2 

Regulatoriske filtre for tilsynsformål  

Artikkel 12 

Begrepet «gevinst ved salg» i henhold til artikkel 32 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Med begrepet «gevinst ved salg» omhandlet i artikkel 32 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 menes enhver 

innregnet gevinst ved salg for institusjonen, som bokføres som 

en økning i en post i ansvarlig kapital og er knyttet til framtidig 

margininntekt fra et salg av verdipapiriserte eiendeler når disse 

fjernes fra institusjonens balanse i forbindelse med en 

verdipapiriseringstransaksjon. 

2.  Den innregnede gevinsten ved salg skal beregnes som 

differansen mellom bokstav a) og b) nedenfor, i samsvar med 

gjeldende regnskapsprinsipper: 

a)  Nettoverdien av eiendeler som er mottatt, herunder 

nyervervede eiendeler, minus andre avgitte eiendeler eller 

nye forpliktelser som er overtatt. 

b)  Den balanseførte verdien av de verdipapiriserte eiendelene 

eller av den delen som er fraregnet. 

3.  Den innregnede gevinsten ved salg som er knyttet til 

framtidig margininntekt, skal i denne sammenheng gjelde den 

forventede framtidige «overskytende marginen» som definert i 

artikkel 242 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVSNITT 3 

Fradrag fra ren kjernekapital-poster 

Artikkel 13 

Fradrag for tap i inneværende regnskapsår i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  For å beregne sin rene kjernekapital i løpet av året, og 

uavhengig av om institusjonen avslutter sitt regnskap på slutten 

av hver delårsperiode, skal institusjonen beregne sitt resultat-

regnskap og trekke fra eventuelle tap fra ren kjernekapital-

poster når de oppstår. 

2.  Ved utarbeiding av en institusjons resultatregnskap i 

samsvar med nr. 1 skal inntekter og utgifter beregnes i henhold 

til samme framgangsmåte og samme regnskapsstandarder som 

for regnskapsrapporten ved årets slutt. Inntekter og utgifter skal 

anslås forsiktig og innregnes i den delårsperioden de oppstår i, 

slik at hver delårsperiode bærer en rimelig del av forventede 

årlige inntekter og utgifter. Vesentlige hendelser eller engangs-

hendelser skal innregnes i sin helhet og umiddelbart i den 

delårsperioden de inntreffer i. 

3.  Dersom tap i inneværende regnskapsår allerede er trukket 

fra ren kjernekapital-poster som følge av en delårs- eller 

årsrapport, er det ikke nødvendig med fradrag. Ved anven-

delsen av denne artikkelen menes med regnskapsrapport at 

resultatregnskapet er beregnet etter at delårs- eller årsregn-

skapet er avsluttet i samsvar med de regnskapsprinsippene som 

kredittinstitusjonen omfattes av i henhold til forordning (EF)  

nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskaps-

standarder og rådsdirektiv 86/635/EØF(1) om bankers og andre 

finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper. 

4.  Nr. 1–3 får anvendelse på samme måte på gevinster og tap 

som inngår i akkumulerte andre inntekter og kostnader. 

Artikkel 14 

Fradrag av eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet, for formålene i artikkel 36 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Fradrag av eiendeler ved utsatt skatt som er avhengige av 

framtidig lønnsomhet, i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 skal foretas i samsvar med nr. 2 

og 3. 

2.  Motregning mellom eiendeler ved utsatt skatt og 

tilknyttede forpliktelser ved utsatt skatt skal foretas separat for 

hvert skattepliktige foretak. Tilknyttede forpliktelser ved utsatt 

skatt skal begrenses til slike som følger av skattelovgivningen i 

samme jurisdiksjon som eiendelene ved utsatt skatt. Ved 

beregningen av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt på 

konsolidert nivå omfatter et skattepliktig foretak alle enheter 

som i henhold til gjeldende nasjonal rett inngår i samme 

konsern, skattemessige konsolidering, skattemessige enhet eller 

konsoliderte skattemelding.  

  

(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og 

andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regn-

skaper (EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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3.  Det beløpet for tilknyttede forpliktelser ved utsatt skatt 

som kan motregnes mot eiendeler ved utsatt skatt som er 

avhengige av framtidig lønnsomhet, er lik differansen mellom 

beløpet i bokstav a) og beløpet i bokstav b): 

a)  Beløpet for forpliktelser ved utsatt skatt som er innregnet i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

b)  Beløpet for tilknyttede forpliktelser ved utsatt skatt som 

følger av immaterielle eiendeler og nettoeiendeler i en 

ytelsesbasert pensjonsordning. 

Artikkel 15 

Fradrag av nettoeiendeler i en ytelsesbasert 

pensjonsordning i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav e) og 

artikkel 41 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Vedkommende myndighet skal gi forhåndstillatelsen 

omhandlet i artikkel 41 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 bare dersom ubegrenset rett til å anvende de 

respektive eiendelene i en ytelsesbasert pensjonsordning 

medfører umiddelbar og ubegrenset tilgang til eiendelen, for 

eksempel når bruken av eiendelene ikke hindres av noen form 

for begrensning og tredjepart ikke har noen form for krav på 

disse eiendelene. 

2.  Fri tilgang til eiendeler foreligger trolig i tilfeller der det 

ikke kreves at institusjonen anmoder om og innhenter særskilt 

godkjenning fra pensjonskassenes forvalter eller pensjons-

mottakerne hver gang den vil ha tilgang til overskytende midler 

i ordningen. 

Artikkel 16 

Fradrag av forventet skatt i henhold til artikkel 36 nr. 1 

bokstav l) og artikkel 56 bokstav f) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

1.  Forutsatt at institusjonen anvender regnskapsregelverk og 

-prinsipper som omfatter full innregning av nåværende og 

utsatte skatteforpliktelser knyttet til transaksjoner og andre 

hendelser som er tatt med i balansen eller resultatregnskapet, 

kan institusjonen anse at forventet skatt allerede er innregnet. 

Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at alle 

nødvendige fradrag er foretatt, enten i henhold til gjeldende 

regnskapsstandarder eller ved andre justeringer. 

2.  Når institusjonen beregner sin rene kjernekapital på 

grunnlag av finansregnskap som er utarbeidet i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1606/2002, anses vilkåret i nr. 1 som 

oppfylt. 

3.  Dersom vilkåret i nr. 1 ikke er oppfylt, skal institusjonen 

redusere sine ren kjernekapital-poster med det anslåtte beløpet 

for nåværende og utsatt skatt som ennå ikke er innregnet i 

balansen og resultatregnskapet i forbindelse med transaksjoner 

og andre hendelser som er innregnet i balansen eller 

resultatregnskapet. Det anslåtte beløpet for nåværende og utsatt 

skatt skal beregnes ved hjelp av en metode som tilsvarer 

metoden fastsatt i forordning (EF) nr. 1606/2002. Det anslåtte 

beløpet for utsatt skatt kan ikke motregnes mot eiendeler ved 

utsatt skatt som ikke er innregnet i finansregnskapet. 

AVSNITT 4 

Andre fradrag for ren kjernekapital-poster, andre godkjente 

kjernekapitalposter og tilleggskapitalposter 

Artikkel 17 

Andre fradrag for finansinstitusjoners kapitalinstrumenter 

i henhold til artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Beholdninger av kapitalinstrumenter i finansinstitusjoner 

som definert i artikkel 4 nr. 26 i forordning (EU) nr. 575/2013 

skal trekkes fra i samsvar med følgende beregninger: 

a)  Fra ren kjernekapital-poster trekkes alle instrumenter som 

anses som kapital i henhold til gjeldende selskaps-

lovgivning for finansinstitusjonen som utstedte dem, og, 

dersom finansinstitusjonen er underlagt solvenskrav, som 

inngår i det høyeste kvalitetsnivået for lovfestet ansvarlig 

kapital uten begrensninger. 

b)  Fra ren kjernekapital-poster trekkes alle instrumenter som 

anses som kapital i henhold til gjeldende selskaps-

lovgivning for utstederen, og, dersom finansinstitusjonen 

ikke er underlagt solvenskrav, som er evigvarende, dekker 

den første og forholdsmessig største andelen av tap etter 

hvert som de oppstår, er etterstilt alle andre fordringer i 

tilfelle av insolvens og avvikling og ikke har noen 

preferanseutdelinger eller forhåndsfastsatte utdelinger. 

c)  Eventuelle etterstilte instrumenter som dekker tap i 

situasjoner med fortsatt drift, herunder gjennom retten til å 

annullere kupongutbetalinger, skal trekkes fra andre 

godkjente kjernekapitalposter. Dersom beløpet for disse 

etterstilte instrumentene overstiger beløpet for annen 

godkjent kjernekapital, skal det overskytende beløpet 

trekkes fra ren kjernekapital. 

d)  Alle andre etterstilte instrumenter skal trekkes fra 

tilleggskapitalposter. Dersom beløpet for disse etterstilte 

instrumentene overstiger beløpet for tilleggskapital, skal det 

overskytende beløpet trekkes fra andre godkjente 

kjernekapitalposter. Dersom beløpet for annen godkjent 

kjernekapital er utilstrekkelig, skal det gjenstående 

overskytende beløpet trekkes fra ren kjernekapital-poster. 

e)  Eventuelle andre instrumenter som inngår i finans-

institusjonens ansvarlige kapital i henhold til det relevante 

gjeldende tilsynsregelverket, eller eventuelle andre 

instrumenter der institusjonen ikke kan godtgjøre at 

vilkårene i bokstav a), b), c) eller d) får anvendelse, skal 

trekkes fra ren kjernekapital-poster.  
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2.  I tilfellene nevnt i nr. 3 skal institusjonene anvende 

fradragene som fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 for 

beholdninger av kapitalinstrumenter på grunnlag av en 

tilsvarende fradragsmetode. Ved anvendelsen av dette 

nummeret menes med «tilsvarende fradragsmetode» en metode 

der fradraget anvendes på den samme kapitalposten som 

kapitalen ville vært kvalifisert til dersom den ble utstedt av 

institusjonen selv. 

3.  Fradragene nevnt i nr. 1 får ikke anvendelse i følgende 

tilfeller: 

a)  Dersom finansinstitusjonen er godkjent og under tilsyn av 

en vedkommende myndighet og er underlagt tilsynskrav 

som tilsvarer dem som anvendes på institusjoner i henhold 

til forordning (EU) nr. 575/2013. Denne metoden skal 

anvendes på finansinstitusjoner i tredjeland bare dersom det 

er foretatt en likeverdighetsvurdering av tilsynsordningen i 

det berørte tredjelandet i henhold til nevnte forordning, og 

dersom det er fastslått at det berørte tredjelandets 

tilsynsordning minst tilsvarer den som anvendes i Unionen. 

b)  Dersom finansinstitusjonen er et e-pengeforetak som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/110/EF(1) og ikke er omfattet av frivillige unntak i 

henhold til artikkel 9 i nevnte direktiv. 

c)  Dersom finansinstitusjonen er en betalingsinstitusjon som 

definert i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/64/EF(2) og ikke er omfattet av et unntak i henhold til 

artikkel 26 i nevnte direktiv. 

d)  Dersom finansinstitusjonen er en forvalter av et alternativt 

investeringsfond i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/61/EU(3) eller et forvaltningsselskap i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(4). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av  

16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som e-pengeforetak og om tilsyn med slik virksomhet (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalings-

tjenester i det indre marked (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om 

forvaltere av alternative investeringsfond (EUT L 174 av 1.7.2011, 

s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om 

samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 

17.11.2009, s. 32). 

Artikkel 18 

Kapitalinstrumenter i forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak i tredjeland i henhold til artikkel 36 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Beholdninger av kapitalinstrumenter i forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak i tredjeland som omfattes av en 

solvensordning som enten er blitt vurdert som ikke-likeverdig 

med den som er fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 

2009/138/EF i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 

227 i nevnte direktiv, eller som ikke er blitt vurdert, skal 

trekkes fra på følgende måte: 

a)  Fra ren kjernekapital-poster trekkes alle instrumenter som 

anses som kapital i henhold til gjeldende selskaps-

lovgivning for det forsikrings- og gjenforsikringsforetaket i 

et tredjeland som har utstedt dem, og som inngår i det 

høyeste kvalitetsnivået for lovfestet ansvarlig kapital uten 

begrensninger i henhold til tredjelandets ordning. 

b)  Eventuelle etterstilte instrumenter som dekker tap i 

situasjoner med fortsatt drift, herunder gjennom retten til å 

annullere kupongutbetalinger, skal trekkes fra andre 

godkjente kjernekapitalposter. Dersom beløpet for disse 

etterstilte instrumentene overstiger beløpet for annen 

godkjent kjernekapital, skal det overskytende beløpet 

trekkes fra ren kjernekapital-poster. 

c)  Alle andre etterstilte instrumenter skal trekkes fra 

tilleggskapitalposter. Dersom beløpet for disse etterstilte 

instrumentene overstiger beløpet for tilleggskapital, skal det 

overskytende beløpet trekkes fra andre godkjente 

kjernekapitalposter. Dersom dette overskytende beløpet 

overstiger beløpet for annen godkjent kjernekapital, skal det 

gjenstående overskytende beløpet trekkes fra ren 

kjernekapital-poster. 

d)  For forsikrings- og gjenforsikringsforetak i tredjeland som 

er omfattet av tilsynsmessige solvenskrav, skal eventuelle 

andre instrumenter som inngår i slike forsikrings- og 

gjenforsikringsforetaks ansvarlige kapital i henhold til den 

relevante gjeldende solvensordningen, eller eventuelle 

andre instrumenter der institusjonen ikke kan godtgjøre at 

vilkårene i bokstav a), b) eller c) får anvendelse, trekkes fra 

ren kjernekapital-poster. 

2.  Dersom tredjelandets solvensordning, herunder regler for 

ansvarlig kapital, er blitt vurdert som likeverdig med den som 

er fastsatt i avdeling I kapittel VI i direktiv 2009/138/EF i 

samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 227 i nevnte 

direktiv, skal beholdninger av kapitalinstrumenter i forsikrings-

foretak eller gjenforsikringsforetak i tredjeland behandles som 

beholdninger av kapitalinstrumenter i forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetak som har tillatelse i samsvar med artikkel 14 i 

direktiv 2009/138/EF. 

3.  I tilfellene omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen skal 

institusjonene anvende fradragene som fastsatt i artikkel 44 

bokstav b), artikkel 58 bokstav b) og artikkel 68 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, alt etter hva som er relevant, for 

beholdninger av ansvarlig kapital-poster i forsikringsforetak.  
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Artikkel 19 

Kapitalinstrumenter i foretak som er unntatt fra 

virkeområdet for direktiv 2009/138/EF i henhold til artikkel 

36 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Beholdninger av kapitalinstrumenter i foretak som er unntatt fra 

virkeområdet for direktiv 2009/138/EF i samsvar med artikkel 4 

i nevnte direktiv, skal trekkes fra på følgende måte: 

a)  Fra ren kjernekapital trekkes alle instrumenter som anses 

som kapital i henhold til gjeldende selskapslovgivning for 

foretaket som utstedte dem, og som inngår i det høyeste 

kvalitetsnivået for lovfestet ansvarlig kapital uten 

begrensninger. 

b)  Eventuelle etterstilte instrumenter som dekker tap i 

situasjoner med fortsatt drift, herunder gjennom retten til å 

annullere kupongutbetalinger, skal trekkes fra andre 

godkjente kjernekapitalposter. Dersom beløpet for disse 

etterstilte instrumentene overstiger beløpet for annen 

godkjent kjernekapital, skal det overskytende beløpet 

trekkes fra ren kjernekapital-poster. 

c)  Alle andre etterstilte instrumenter skal trekkes fra 

tilleggskapitalposter. Dersom beløpet for disse etterstilte 

instrumentene overstiger beløpet for tilleggskapital, skal det 

overskytende beløpet trekkes fra andre godkjente 

kjernekapitalposter. Dersom dette beløpet overstiger 

beløpet for annen godkjent kjernekapital, skal det 

gjenstående overskytende beløpet trekkes fra ren 

kjernekapital-poster. 

d)  Eventuelle andre instrumenter som inngår i foretakets 

ansvarlige kapital i henhold til den relevante gjeldende 

solvensordningen, eller eventuelle andre instrumenter der 

institusjonen ikke kan godtgjøre at vilkårene i bokstav a), b) 

eller c) får anvendelse, skal trekkes fra ren kjernekapital-

poster. 

KAPITTEL III 

ANNEN GO DKJENT KJERNEKAPITAL 

AVSNITT 1 

Formen på og arten av incitamenter til innløsning 

Artikkel 20 

Formen på og arten av incitamenter til innløsning i henhold 

til artikkel 52 nr. 1 bokstav g) og artikkel 63 bokstav h) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Med «incitamenter til innløsning» menes alle egenskaper 

som på utstedelsesdatoen skaper en forventning om at 

kapitalinstrumentet sannsynligvis vil bli innløst. 

2.  Incitamentene omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende 

former: 

a)  En kjøpsopsjon kombinert med et økt kredittrisikotillegg 

for instrumentet dersom kjøpsopsjonen ikke utøves. 

b)  En kjøpsopsjon kombinert med et krav eller en investor-

opsjon om å konvertere instrumentet til et rent kjerne-

kapitalinstrument dersom kjøpsopsjonen ikke utøves. 

c)  En kjøpsopsjon kombinert med en endring i referanserenten 

dersom kredittrisikotillegget over den andre referanserenten 

er større enn den første betalingsrenten minus swaprenten. 

d)  En kjøpsopsjon kombinert med en økning av innløsnings-

beløpet i framtiden. 

e)  En videresalgsopsjon kombinert med en økning av 

instrumentets kredittrisikotillegg eller en endring av 

referanserenten, der kredittrisikotillegget over den andre 

referanserenten er større enn den første betalingsrenten 

minus swaprenten dersom instrumentet ikke videreselges. 

f)  Markedsføring av instrumentet på en måte som gir 

investorer inntrykk av at instrumentet vil bli innløst. 

AVSNITT 2 

Konvertering eller nedskrivning av hovedstol  

Artikkel 21 

Arten av oppskrivning av hovedstol etter en nedskrivning i 

henhold til artikkel 52 nr. 1 bokstav n) og artikkel 52 nr. 2 

bokstav c) ii) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Nedskrivningen av hovedstolen får anvendelse på pro 

rata-grunnlag for alle innehavere av andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter som omfatter en lignende nedskrivnings-

ordning og et identisk utløsningsnivå. 

2.  For at nedskrivningen skal kunne anses som midlertidig, 

må alle følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Alle utdelinger som skal utbetales etter en nedskrivning, 

skal baseres på det reduserte hovedstolbeløpet. 

b)  Oppskrivninger skal baseres på overskudd etter at institu-

sjonen har truffet en formell beslutning om sitt endelige 

overskudd. 

c)  En oppskrivning av instrumentet eller kupongutbetaling for 

det reduserte hovedstolbeløpet skal gjennomføres fullt og 

helt etter institusjonens valg, med forbehold for de 

begrensningene som følger av bokstav d)–f), og institu-

sjonen skal ikke være forpliktet til å foreta eller framskynde 

en oppskrivning under særlige omstendigheter. 

d)  En oppskrivning skal gjennomføres på pro rata-grunnlag 

mellom lignende andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

som har blitt nedskrevet. 

e)  Det høyeste beløpet som skal tilføres summen av 

oppskrivningen av instrumentet sammen med kupongutbe-

talinger for det reduserte hovedstolbeløpet, skal være lik 

institusjonens overskudd multiplisert med det beløpet som 

framkommer ved at beløpet fastsatt i nr. 1 divideres med 

beløpet fastsatt i nr. 2: 

1)  Summen av det nominelle beløpet før nedskrivning for 

samtlige av institusjonens andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter som har blitt nedskrevet. 

2)  Institusjonens samlede kjernekapital.  
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f)  Summen av eventuelle oppskrivningsbeløp og kupongutbe-

talinger for det reduserte hovedstolbeløpet skal behandles 

som en betaling som fører til en reduksjon av ren kjerne-

kapital, og skal, sammen med andre utdelinger fra ren 

kjernekapital-instrumenter, være omfattet av begrens-

ningene knyttet til det høyeste utdelingsbeløpet i henhold til 

artikkel 141 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, som innarbeidet i 

nasjonal rett eller forskrift. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 2 bokstav e) skal beregningen 

foretas på det tidspunkt oppskrivningen gjennomføres. 

Artikkel 22 

Framgangsmåter og tidspunkt for å fastslå at en utløsende 

hendelse har inntruffet i henhold til artikkel 52 nr. 1 

bokstav n) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Dersom institusjonen har fastslått at ren kjernekapital-

dekningen har falt under det nivået som utløser konvertering 

eller nedskrivning av instrumentet på nivået for anvendelse av 

kravene fastsatt i del 1 avdeling II i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal ledelsesorganet eller et annet relevant organ i 

institusjonen umiddelbart fastslå at en utløsende hendelse har 

inntruffet, og at det foreligger en ugjenkallelig forpliktelse til å 

nedskrive eller konvertere instrumentet. 

2.  Beløpet som skal nedskrives eller konverteres, skal 

fastsettes så snart som mulig og innen en frist på høyst en 

måned regnet fra tidspunktet da det fastslås at den utløsende 

hendelsen har inntruffet i henhold til nr. 1. 

3.  Vedkommende myndighet kan kreve at den lengste tillatte 

fristen på en måned nevnt i nr. 2 reduseres dersom den anser at 

beløpet som skal konverteres eller nedskrives, kan fastsettes 

med tilstrekkelig sikkerhet, eller dersom den anser at en 

umiddelbar konvertering eller nedskrivning er nødvendig. 

4.  Dersom det i henhold til bestemmelsene som gjelder for 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, kreves en uavhengig 

vurdering av beløpet som skal nedskrives eller konverteres, 

eller dersom vedkommende myndighet krever en uavhengig 

vurdering for å fastsette beløpet som skal nedskrives eller 

konverteres, skal ledelsesorganet eller et annet relevant organ i 

institusjonen sørge for at en slik vurdering foretas umiddelbart. 

Den uavhengige vurderingen skal fullføres så snart som mulig 

og skal ikke hindre at institusjonen nedskriver eller konverterer 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og oppfyller kravene 

i nr. 2 og 3. 

AVSNITT 3 

Egenskaper ved instrumenter som kan være til hinder for 

rekapitalisering 

Artikkel 23 

Egenskaper ved instrumenter som kan være til hinder for 

rekapitalisering i henhold til artikkel 52 nr. 1 bokstav o) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

Egenskaper som kan være til hinder for rekapitalisering av en 

institusjon, skal omfatte bestemmelser som krever at 

institusjonen skal godtgjøre eksisterende innehavere av 

kapitalinstrumenter dersom et nytt kapitalinstrument utstedes. 

AVSNITT 4 

Anvendelse av spesialforetak for indirekte utstedelse av 

ansvarlig kapital-instrumenter 

Artikkel 24 

Anvendelse av spesialforetak for indirekte utstedelse av 

ansvarlig kapital-instrumenter i henhold til artikkel 52 nr. 1 

bokstav p) og artikkel 63 bokstav n) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

1.  Dersom institusjonen eller en enhet som inngår i 

konsolideringen i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, utsteder et kapitalinstrument 

som er tegnet av et spesialforetak, skal dette kapitalinstrumentet 

ikke, på institusjonsnivå eller på nevnte enhets nivå, innregnes 

som kapital av høyere kvalitet enn den laveste kvaliteten av 

kapital som utstedes til spesialforetaket, og kapital som 

spesialforetaket utsteder til tredjepart. Dette kravet får 

anvendelse på konsolidert, delkonsolidert og individuelt plan 

ved anvendelsen av tilsynskrav. 

2.  Rettighetene til innehavere av instrumenter som er utstedt 

av et spesialforetak, skal ikke være gunstigere enn om 

instrumentet var utstedt direkte av institusjonen eller en enhet 

som inngår i konsolideringen i henhold til del 1 avdeling II 

kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL IV 

ALLMENNE KRAV 

AVSNITT 1 

Indirekte eierandeler som oppstår gjennom indekseierandeler 

Artikkel 25 

Graden av forsiktighet som kreves i estimater som anvendes 

som alternativ til beregningen av de underliggende 

eksponeringene i henhold til artikkel 76 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

1.  Et estimat er tilstrekkelig forsiktig når et  av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Dersom investeringsmandatet for indeksen angir at et 

kapitalinstrument i en enhet i finanssektoren som inngår i 

indeksen, ikke kan overstige en maksimal prosentdel av 

indeksen, anvender institusjonen denne prosentdelen som et 

estimat for verdien av eierandelene som trekkes fra ren 

kjernekapital-poster, andre godkjente kjernekapitalposter 

eller tilleggskapitalposter i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

eller fra ren kjernekapital i situasjoner der institusjonen ikke 

kan fastslå eierandelens nøyaktige art.  
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b)  Dersom institusjonen ikke kan fastslå den maksimale 

prosentdelen omhandlet i bokstav a), og dersom indeksen i 

henhold til dens investeringsmandat eller andre relevante 

opplysninger omfatter kapitalinstrumenter i enheter i 

finanssektoren, skal institusjonen trekke hele beløpet for 

indekseierandelene fra sine ren kjernekapital-poster, andre 

godkjente kjernekapitalposter eller tilleggskapitalposter i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2 eller fra ren kjernekapital i 

situasjoner der institusjonen ikke kan fastslå eierandelens 

nøyaktige art. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a)  En indirekte eierandel som oppstår gjennom indekseier-

andeler, skal bestå av den andelen av indeksen som er 

investert i ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i 

enheter i finanssektoren som inngår i indeksen. 

b)  En indeks skal omfatte, men ikke være begrenset til, 

indeksfond, aksjeindekser eller obligasjonsindekser eller 

andre ordninger der det underliggende instrumentet er et 

kapitalinstrument utstedt av en enhet i finanssektoren. 

Artikkel 26 

Betydningen av «stor administrativ byrde» i artikkel  76 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 76 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 menes med «stor administrativ byrde» situasjoner 

der løpende anvendelse av gjennomskjæringsmetoder for 

kapitalinnehav i enheter i finanssektoren ikke er berettiget i 

henhold til vedkommende myndigheters vurdering. Når de 

vurderer arten av situasjoner som medfører en stor admini-

strativ byrde, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til at 

disse posisjonene er av liten betydning og har kort eiertid. Kort 

eiertid skal medføre krav om at institusjonen kan dokumentere 

at indeksen har sterk likviditet. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal en posisjon anses å være av 

liten betydning når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den individuelle nettoeksponeringen som oppstår gjennom 

indekseierandelene, vurdert før gjennomskjæring, over-

stiger ikke 2 % av ren kjernekapital-postene beregnet i 

artikkel 46 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Den samlede nettoeksponeringen som oppstår gjennom 

indekseierandelene, vurdert før gjennomskjæring, 

overstiger ikke 5 % av ren kjernekapital-postene beregnet i 

artikkel 46 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Summen av den samlede nettoeksponeringen som oppstår 

gjennom indekseierandelene, vurdert før gjennomskjæring, 

og andre eierandeler som skal fratrekkes i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

overstiger ikke 10 % av ren kjernekapital-postene beregnet i 

artikkel 46 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVSNITT 2 

Tillatelse fra tilsynsmyndigheten til å redusere den ansvarlige 

kapitalen 

Artikkel 27 

Betydningen av «forsvarlig med hensyn til institusjonens 

inntjeningsevne» i henhold til artikkel 78 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

Med «forsvarlig med hensyn til institusjonens inntjeningsevne» 

i henhold til artikkel 78 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 menes at institusjonens lønnsomhet, i henhold til 

vedkommende myndighets vurdering, på den aktuelle datoen og 

i overskuelig framtid fortsatt er sunn eller ikke negativt endret 

etter at instrumentene ble erstattet med ansvarlig kapital-

instrumenter av samme eller høyere kvalitet. Vedkommende 

myndighet skal i sin vurdering ta hensyn til institusjonens 

lønnsomhet i stressituasjoner. 

Artikkel 28 

Framgangsmåte og opplysningskrav for en søknad fra en 

institusjon om å foreta innløsninger, reduksjoner og 

gjenkjøp i henhold til artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

1.  Innløsninger, reduksjoner og gjenkjøp av ansvarlig 

kapital-instrumenter skal ikke meddeles innehaverne av 

instrumentene før institusjonen har fått forhåndstillatelse fra 

vedkommende myndighet. 

2.  Dersom det med tilstrekkelig sikkerhet kan forventes at 

innløsninger, reduksjoner og gjenkjøp vil finne sted, og straks 

forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet er innhentet, 

skal institusjonen trekke de tilsvarende beløpene som skal 

innløses, reduseres eller gjenkjøpes, fra de tilsvarende postene i 

sin ansvarlige kapital før innløsningene, reduksjonene eller 

gjenkjøpene faktisk finner sted. Tilstrekkelig sikkerhet anses å 

foreligge særlig når institusjonen offentlig har kunngjort at den 

har til hensikt å innløse, redusere eller gjenkjøpe et ansvarlig 

kapital-instrument. 

3.  Nr. 1 og 2 får anvendelse, der det er relevant, på 

konsolidert, delkonsolidert og individuelt plan ved anvendelsen 

av tilsynskrav. 

Artikkel 29 

Institusjonens inngivelse av søknad om å foreta 

innløsninger, reduksjoner og gjenkjøp i henhold til artikkel 

77 og 78 i forordning (EU) nr. 575/2013 og hensiktsmessig 

grunnlag for begrensning av innløsning i henhold til 

artikkel 78 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  En institusjon skal inngi en søknad til vedkommende 

myndighet før den reduserer eller gjenkjøper ren kjernekapital-

instrumenter eller kjøper, innløser eller gjenkjøper andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapital-

instrumenter.  
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2.  Søknaden kan omfatte en plan for gjennomføring, i et 

begrenset tidsrom, av tiltak oppført i artikkel 77 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 for en rekke kapitalinstrumenter. 

3.  Når det gjelder gjenkjøp av ren kjernekapital-

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller 

tilleggskapitalinstrumenter for prisstillingsformål, kan 

vedkommende myndigheter på forhånd gi tillatelse i samsvar 

med kriteriene fastsatt i artikkel 78 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 til tiltak oppført i artikkel 77 i nevnte forordning 

for et forhåndsfastsatt beløp. 

a)  For ren kjernekapital-instrumenter skal dette beløpet ikke 

overstige det laveste av følgende beløp: 

1)  3 % av beløpet for den relevante utstedelsen. 

2)  10 % av det beløpet med hvilket den rene kjerne-

kapitalen overstiger summen av kravene til ren 

kjernekapital i henhold til artikkel 92 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, de særlige kravene til ansvarlig kapital 

omhandlet i artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2013/36/EU og det kombinerte bufferkravet definert i 

artikkel 128 nr. 6 i nevnte direktiv. 

b)  For andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller 

tilleggskapitalinstrumenter skal det forhåndsfastsatte 

beløpet ikke overstige det laveste av følgende beløp: 

1)  10 % av beløpet for den relevante utstedelsen. 

2)  3 % av det samlede beløpet for utestående andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller til-

leggskapitalinstrumenter, alt etter hva som er relevant. 

4.  Vedkommende myndigheter kan også på forhånd gi 

tillatelse til tiltak oppført i artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 dersom de berørte ansvarlig kapital-instrumentene 

overdras til institusjonens ansatte som en del av deres 

godtgjøring. Institusjonene skal underrette vedkommende 

myndigheter dersom ansvarlig kapital-instrumenter kjøpes for 

disse formålene, og skal trekke disse instrumentene fra 

ansvarlig kapital i henhold til en tilsvarende fradragsmetode i 

den tiden de innehas av institusjonen. Tilsvarende fradrag 

kreves ikke lenger dersom utgiftene knyttet til eventuelle tiltak 

omhandlet i dette nummeret allerede er innregnet i ansvarlig 

kapital som følge av en delårs- eller årsrapport. 

5.  En vedkommende myndighet kan gi tillatelse på forhånd i 

samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 78 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 til et tiltak oppført i artikkel 77 i nevnte 

forordning for et forhåndsfastsatt beløp, når beløpet for 

ansvarlig kapital-instrumenter som skal kjøpes, innløses eller 

gjenkjøpes, er uvesentlig i forhold til det utestående beløpet for 

den tilsvarende utstedelsen etter at kjøpet, innløsningen eller 

gjenkjøpet har funnet sted. 

6.  Nr. 1–5 får anvendelse, der det er relevant, på konsolidert, 

delkonsolidert og individuelt plan ved anvendelsen av 

tilsynskrav. 

Artikkel 30 

Innhold i søknaden som institusjonen skal inngi i henhold 

til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Søknaden nevnt i artikkel 29 skal ledsages av følgende 

opplysninger: 

a)  En velbegrunnet forklaring som berettiger at et av tiltakene 

nevnt i artikkel 29 nr. 1 gjennomføres. 

b)  Opplysninger om kapitalkrav og kapitalbuffere for et 

tidsrom på minst tre år, herunder den ansvarlige kapitalens 

nivå og sammensetning før og etter at tiltaket er gjennom-

ført, og tiltakets innvirkning på lovfestede krav. 

c)  Hvordan institusjonens lønnsomhet påvirkes dersom et 

kapitalinstrument erstattes som angitt i artikkel 78 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  En vurdering av de risikoene institusjonen er eller kan bli 

eksponert for, og om ansvarlig kapital-nivået sikrer 

tilstrekkelig dekning av slike risikoer, herunder stresstesting 

av de største risikoene, som viser potensielle tap i ulike 

scenarioer. 

e)  Eventuelle andre opplysninger som vedkommende 

myndighet anser som nødvendige for å kunne vurdere om 

det er hensiktsmessig å gi en tillatelse i samsvar med 

artikkel 78 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Vedkommende myndighet skal gi unntak fra kravet om å 

framlegge enkelte av opplysningene oppført i nr. 2 dersom den 

har fastslått at disse opplysningene allerede er tilgjengelige for 

den. 

3.  Nr. 1 og 2 får anvendelse, der det er relevant, på indi-

viduelt, konsolidert og ikke-konsolidert plan ved anvendelsen 

av tilsynskrav. 

Artikkel 31 

Tidspunktet for søknaden som institusjonen skal inngi, og 

vedkommende myndighets behandling av søknaden i 

henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Institusjonen skal oversende en fullstendig søknad og 

opplysningene nevnt i artikkel 29 og 30 til vedkommende 

myndighet senest tre måneder før datoen da et av tiltakene 

oppført i artikkel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013 vil bli 

meddelt innehaverne av instrumentene.  
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2.  Vedkommende myndigheter kan tillate at institusjoner i 

enkelttilfeller og under ekstraordinære omstendigheter 

oversender søknaden nevnt i nr. 1 med en kortere frist enn 

tremånedersperioden. 

3.  Vedkommende myndighet skal behandle søknaden enten 

innen fristen nevnt i nr. 1 eller innen fristen nevnt i nr. 2. 

Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til eventuelle nye 

opplysninger som de mottar innen denne fristen, dersom de 

anser disse opplysningene som vesentlige. Vedkommende 

myndigheter skal ikke begynne å behandle søknaden før de har 

forsikret seg om at opplysningene som kreves i henhold til 

artikkel 28, er mottatt fra institusjonen. 

Artikkel 32 

Søknader om innløsninger, reduksjoner og gjenkjøp fra 

gjensidige foretak, samvirkeforetak, sparebanker eller 

lignende institusjoner i henhold til artikkel 77 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

1.  Når det gjelder gjensidige foretaks, samvirkeforetaks, 

sparebankers og lignende institusjoners innløsning av ren 

kjernekapital-instrumenter, skal søknaden nevnt i artikkel 29  

nr. 1, 2 og 6 og opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 

framlegges for vedkommende myndighet med samme 

hyppighet som institusjonens vedkommende myndighet 

anvender når den undersøker innløsninger. 

2.  Vedkommende myndigheter kan gi tillatelse på forhånd til 

et tiltak oppført i artikkel 77 i forordning (EU) nr. 575/2013 for 

et forhåndsfastsatt beløp som skal innløses, etter fradrag av 

beløpet for tegningen av nye innbetalte ren kjernekapital-

instrumenter i et tidsrom på høyst ett år. Det forhåndsfastsatte 

beløpet kan utgjøre inntil 2 % av ren kjernekapital, dersom 

myndigheten er overbevist om at dette tiltaket ikke vil utgjøre 

en fare for institusjonens nåværende eller framtidige 

solvenssituasjon. 

AVSNITT 3 

Midlertidig unntak fra bestemmelsene om fradrag fra 

ansvarlig kapital 

Artikkel 33 

Midlertidig unntak fra bestemmelsene om fradrag fra 

ansvarlig kapital i henhold til artikkel 79 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

1.  Et midlertidig unntak skal ikke ha lengre varighet enn 

tidsrommet som er fastsatt i planen for den finansielle 

bistandstransaksjonen. Unntaket skal gis for høyst fem år. 

2.  Unntaket får anvendelse bare for nye beholdninger av 

instrumenter i den enheten i finanssektoren som er gjenstand for 

den finansielle bistandstransaksjonen. 

3.  Med henblikk på å gi et midlertidig unntak fra 

bestemmelsene om fradrag fra ansvarlig kapital kan 

vedkommende myndighet anse at de midlertidige eierandelene 

omhandlet i artikkel 79 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 

inngår i en finansiell bistandstransaksjon som har som formål å 

omorganisere og redde en enhet i finanssektoren, dersom 

transaksjonen gjennomføres i henhold til en plan og er godkjent 

av vedkommende myndighet, og dersom planen gir tydelige 

opplysninger om faser, tidspunkter og mål og forbindelsen 

mellom de midlertidige eierandelene og den finansielle 

bistandstransaksjonen. 

KAPITTEL V 

MINO RITETSINTERESSER O G ANDRE GO DKJENTE 

KJERNEKAPITALINSTRUMENTER O G 

TILLEGGSKAPITALINSTRUMENTER UTSTEDT AV 

DATTERFO RETAK 

Artikkel 34 

Typer av eiendeler som kan knyttes til driften av 

spesialforetak, og betydningen av «beskjeden størrelse» og 

«ubetydelig» i forbindelse med kvalifiserende annen 

godkjent kjernekapital og tilleggskapital utstedt av 

spesialforetak i henhold til artikkel 83 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

1.  Et spesialforetaks eiendeler skal anses å være av 

beskjeden størrelse og ubetydelige dersom begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Spesialforetakets eiendeler som ikke er investeringer i det 

tilknyttede datterforetakets ansvarlige kapital, er begrenset 

til likvide midler avsatt til kupongutbetalinger og 

innløsning av ansvarlig kapital-instrumenter som forfaller. 

b)  Beløpet for spesialforetakets eiendeler, unntatt eiendelene 

nevnt i bokstav a), utgjør høyst 0,5 % av spesialforetakets 

gjennomsnittlige samlede eiendeler i løpet av de siste tre 

årene. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) kan vedkommende 

myndighet tillate at en institusjon anvender en høyere 

prosentdel, forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  En høyere prosentdel er nødvendig bare for å dekke 

spesialforetakets driftskostnader. 

b)  Det tilsvarende nominelle beløpet overstiger ikke  
500 000 euro. 

KAPITTEL VI 

PRESISERING AV O VERGANGSBESTEMMELSENE I 

FO RO RDNING (EU) NR. 575/2013 MED HENSYN TIL 

ANSVARLIG KAPITAL 

Artikkel 35 

Ytterligere filtre og fradrag i henhold til artikkel 481 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Justeringene av ren kjernekapital-poster, andre godkjente 

kjernekapitalposter og tilleggskapitalposter i henhold til artikkel 

481 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal foretas i samsvar med 

nr. 2–7.  
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2.  Dersom disse fradragene og filtrene i henhold til tiltakene 

for innarbeiding av direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF 

er et resultat av ansvarlig kapital-poster omhandlet i artikkel 57 

bokstav a), b) og c) i direktiv 2006/48/EF, skal justeringen 

foretas i ren kjernekapital-poster. 

3.  I andre tilfeller enn dem som omfattes av nr. 1, og når 

disse fradragene og filtrene i henhold til tiltakene for 

innarbeiding av direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF 

har blitt anvendt på summen av postene omhandlet i artikkel 57 

bokstav a)–ca) i direktiv 2006/48/EF, idet det tas hensyn til 

artikkel 154 i nevnte direktiv, skal justeringen foretas i andre 

godkjente kjernekapitalposter. 

4.  Dersom beløpet for andre godkjente kjernekapitalposter er 

lavere enn den tilknyttede justeringen, skal den gjenstående 

justeringen foretas i ren kjernekapital-poster. 

5.  I andre tilfeller enn dem som omfattes av nr. 1 og 2, og 

når disse fradragene og filtrene i henhold til tiltakene for 

innarbeiding av direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF 

har blitt anvendt på ansvarlig kapital-poster omhandlet i 

artikkel 57 bokstav d)–h) eller på samlet ansvarlig kapital i 

direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF, skal justeringen 

foretas i tilleggskapitalposter. 

6.  Dersom beløpet for tilleggskapitalposter er lavere enn den 

tilknyttede justeringen, skal den gjenstående justeringen foretas 

i andre godkjente kjernekapitalposter. 

7.  Dersom beløpet for tilleggskapitalposter og andre 

godkjente kjernekapitalposter er lavere enn den tilknyttede 

justeringen, skal den gjenstående justeringen foretas i ren 

kjernekapital-poster. 

Artikkel 36 

Innregning i andre ansvarlig kapital-poster av poster som 

ved anvendelsen av overgangsregler for 

kapitalinstrumenter som ikke utgjør statsstøtte, ikke anses 

som ren kjernekapital-poster eller andre godkjente 

kjernekapitalposter i henhold til artikkel 487 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Dersom ansvarlig kapital-instrumenter behandles som 

fastsatt i artikkel 487 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

i perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2021, kan 

instrumentene behandles på denne måten enten helt eller delvis. 

En slik behandling skal ikke påvirke beregningen av grensen 

fastsatt i artikkel 486 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Ansvarlig kapital-instrumenter nevnt i nr. 1 kan også 

behandles som poster nevnt i artikkel 484 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, forutsatt at de er poster omhandlet i artikkel 

484 nr. 3 i nevnte forordning, og forutsatt at beløpene ikke 

lenger overstiger de relevante prosentdelene omhandlet i 

artikkel 486 nr. 2 i nevnte forordning. 

3.  Ansvarlig kapital-instrumenter nevnt i nr. 1 kan også 

behandles som poster nevnt i artikkel 484 nr. 4, forutsatt at de 

er poster omhandlet i artikkel 484 nr. 3 eller artikkel 484 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og forutsatt at beløpene ikke 

lenger overstiger de relevante prosentdelene omhandlet i 

artikkel 486 nr. 3 i nevnte forordning. 

Artikkel 37 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1151/2014 

av 4. juni 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten  

og adgangen til å yte tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 35 nr. 5, artikkel 36 nr. 5 og artikkel 39 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Opplysningene i meldinger fra kredittinstitusjoner bør være detaljerte nok til at vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten der de har tillatelse, kan vurdere om kredittinstitusjonenes administrative struktur og finansielle stilling 

er tilfredsstillende for å utøve den virksomheten som planlegges på territoriet til den andre medlemsstaten der de ønsker 

å drive virksomhet, og samtidig skal de legge til rette for at vedkommende myndigheter i vertsstaten kan føre tilsyn med 

disse kredittinstitusjonene. 

2) For å skille klart mellom førstegangsmeldinger, meldinger som gjelder endring av opplysninger i en førstegangs-

melding, og slike som gjelder planlagt avvikling av driften av en filial, er det nødvendig å definere visse tekniske 

begreper. 

3) For at mengden opplysninger som skal meldes, holdes innenfor rimelige grenser, bør bare opplysninger som er relevante 

for å vurdere en førstegangsmelding, oversendes til vedkommende myndigheter. En førstegangsmelding bør inneholde 

opplysninger som identifiserer filialen og den kredittinstitusjonen som ønsker å etablere filialen, samt opplysninger som 

gjør det mulig å granske kredittinstitusjonens virksomhetsplan for filialen. Disse opplysningene bør omfatte finansielle 

prognoser for de neste tre årene slik at vedkommende myndigheter kan forvisse seg om at filialens virksomhet ikke vil 

undergrave kredittinstitusjonens finansielle soliditet i framtiden. Av disse opplysningene bør det også framgå opp til 

hvilket nivå og i hvilken utstrekning filialens kunder vil være beskyttet. 

4) Når kredittinstitusjoner har til hensikt å yte en eller flere av investeringstjenestene og utøve en eller flere typer 

investeringsvirksomhet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) i en 

annen medlemsstat, bør konkrete opplysninger om filialens organisasjonsstruktur meldes til vedkommende myndigheter 

i hjemstaten. Disse opplysningene bør omfatte en beskrivelse av interne rutiner for å sikre overholdelse av kravene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 30.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

2022/EØS/13/09 
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fastsatt i nevnte direktiv slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om filialens organisasjonsstruktur er 

tilstrekkelig for de investeringstjenestene og de typene investeringsvirksomhet som er planlagt. 

5) Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter må få oppdaterte opplysninger ved endringer i opplysningene i 

en etableringsmelding om filial, herunder om avvikling av filialen, for å kunne treffe en velbegrunnet beslutning 

innenfor sine fullmakter og ansvarsområder. 

6) Denne forordningen bør også omfatte meldinger fra kredittinstitusjoner i forbindelse med utøvelse av virksomhet i en 

vertsstat i form av yting av tjenester over landegrensene. Ettersom tjenester som ytes over landegrensene, er av en art 

som gjør at vedkommende myndigheter i vertsstatene ofte mangler opplysninger om virksomhet som drives i deres 

jurisdiksjon, er det avgjørende å angi nærmere hvilke opplysninger som må meldes. 

7) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler meldinger knyttet til 

utøvelsen av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, 

som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, herunder 

investorer som er tredjelandsborgere, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at visse tekniske 

reguleringsstandarder som kreves i henhold til direktiv 2013/36/EU, samles i én enkelt forordning. 

8) Bestemmelsene i denne forordningen bør leses sammen med bestemmelsene i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 926/2014(1). 

9) Denne forordningen bygger på utkastene til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen angir hvilke opplysninger som skal meldes ved utøvelsen av etableringsretten og adgangen til å yte 

tjenester i samsvar med artikkel 35 nr. 5, artikkel 36 nr. 5 og artikkel 39 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «etableringsmelding om filial» en melding i samsvar med artikkel 35 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU fra en kredittinstitusjon 

som ønsker å etablere en filial på territoriet til en annen medlemsstat, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat, 

2) «melding om endring av filialopplysninger» en melding i samsvar med artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU fra en 

kredittinstitusjon til hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter om en endring av opplysninger meldt i henhold 

til artikkel 35 nr. 2 bokstav b), c) eller d) i nevnte direktiv,  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 av 27. august 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for meldinger knyttet t il utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 254 av 28.8.2014, s. 2).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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3) «melding om etablering av grensekryssende virksomhet» en melding i samsvar med artikkel 39 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU 

fra en kredittinstitusjon som for første gang ønsker å utøve adgangen til å yte tjenester ved å drive virksomhet på en annen 

medlemsstats territorium, til vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

Artikkel 3 

Etableringsmelding om filial  

1. Opplysningene som skal gis i en etableringsmelding om filial, skal omfatte følgende: 

a)  Navn og adresse til kredittkredittinstitusjonen og navn og planlagt hovedforetak for filialen. 

b)  Virksomhetsplan som beskrevet i nr. 2. 

2. Virksomhetsplanen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Typer virksomhet som er planlagt, med følgende opplysninger: 

i)  Filialens hovedmål og forretningsstrategi og en redegjørelse for hvordan filialen vil bidra til institusjonens og 

eventuelt gruppens strategi. 

ii)  En liste over virksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve i 

vertsstaten. 

iii)  En angivelse av den virksomheten som vil utgjøre kjernevirksomhet i vertsstaten, herunder planlagt oppst artsdato for 

hver kjernevirksomhet. 

iv)  En beskrivelse av kundegrupper og motparter. 

b)  Filialens organisasjonsstruktur, med følgende opplysninger: 

i)  En beskrivelse av filialens organisasjonsstruktur, herunder funksjonelle og juridiske rapporteringslinjer og dens 

stilling og rolle i institusjonens og eventuelt gruppens foretaksstruktur. 

ii)  En beskrivelse av filialens ordninger for foretaksstyring og internkontroll, med følgende opplysninger: 

— Filialens framgangsmåter for risikostyring og nærmere opplysninger om institusjonens og eventuelt gruppens 

styring av likviditetsrisiko. 

— Eventuelle begrensninger som gjelder filialens virksomhet, særlig med hensyn til utlånsvirksomhet. 

— Nærmere opplysninger om filialens internrevisjonsordninger, herunder nærmere opplysninger om personen som 

har ansvar for disse ordningene, samt nærmere opplysninger om ekstern revisor dersom det er relevant. 

— Filialens ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger, herunder nærmere opplysninger om personen som 

er utpekt for å sikre at disse ordningene overholdes. 

— Kontroll med utkontrakteringsavtaler og andre avtaler med tredjeparter i forbindelse med virksomhet som filialen 

utøver, og som er omfattet av institusjonens tillatelse. 

iii)  Dersom filialen forventes å yte en eller flere av investeringstjenestene og utøve en eller flere typer investerings-

virksomhet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2004/39/EF, en beskrivelse av følgende tiltak: 

— Ordninger for å sikre kunders penger og eiendeler. 

— Ordninger for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 i direktiv 2004/39/EF og tiltak 

vedtatt i henhold til dette av de berørte vedkommende myndighetene i vertsstaten. 

— Interne atferdsregler, herunder kontroll med handel for egen regning. 

— Nærmere opplysninger om personen som har ansvar for å behandle klager i forbindelse med filialens 

investeringstjenester og -virksomhet. 

— Nærmere opplysninger om personen som er utpekt for å sikre at filialens system for investeringstjenester og  

-virksomhet blir fulgt. 
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c)  Nærmere opplysninger om yrkeserfaringen til de personene som har ansvar for å lede filialen. 

d)  Andre opplysninger, herunder følgende: 

i)  En finansieringsplan med prognoser for balanse og resultatregnskap for en periode på tre år. 

ii)  Navn og kontaktopplysninger for de innskuddsgarantiordningene og ordningene for investorvern i Unionen som 

institusjonen er medlem av, og som dekker filialens virksomheter og tjenester, samt den høyeste dekningen ordningen 

for investorvern gir. 

iii)  Nærmere opplysninger om filialens IT-system. 

Artikkel 4 

Melding om endring av filialopplysninger og melding om avvikling av driften av en filial  

1. En melding om endring av filialopplysninger som ikke gjelder planlagt avvikling av driften av en filial, skal inngis  dersom 

det siden siste melding fra kredittinstitusjonen har funnet sted endringer i opplysningene angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og 

b), bortsett fra opplysningene angitt i artikkel 3 nr. 2 bokstav d), eller dersom disse opplysningene ikke var meldt siden den 

datoen da denne forordningen trådte i kraft. 

2. Opplysningene som skal meldes når en kredittinstitusjon har til hensikt å avvikle driften av en filial, skal omfatte 

følgende: 

a)  Navn og kontaktopplysninger for de personene som vil ha ansvar for å lede avviklingen av filialen. 

b)  Tidsplan for den planlagte avviklingen og alle relevante oppdateringer av denne under prosessen. 

c)  Opplysninger om prosessen med å avvikle forretningsforbindelsene med filialens kunder. 

Artikkel 5 

Melding om etablering av grensekryssende virksomhet 

Opplysningene som skal gis i en melding om etablering av grensekryssende virksomhet, skal omfatte følgende: 

a)  Virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve for først e gang i 

vertsstaten. 

b)  Den virksomheten som vil utgjøre kredittinstitusjonens kjernevirksomhet i vertsstaten. 

c)  Planlagt oppstartsdato for hver kjernevirksomhet, dersom dette er relevant. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/61 

av 10. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn  

til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittin-

stitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 460, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I den tidlige «likviditetsfasen» av finanskrisen som begynte i 2007, opplevde mange kredittinstitusjoner store 

vanskeligheter til tross for at de hadde et tilstrekkelig kapitalnivå, fordi de ikke hadde forvaltet sin likviditetsrisiko på en 

forsvarlig måte. Noen kredittinstitusjoner ble for avhengige av kortsiktig finansiering, som raskt ble borte da 

finanskrisen inntraff. Slike kredittinstitusjoner ble deretter sårbare når det gjaldt likviditetsetterspørsel, ettersom de ikke 

hadde tilstrekkelige likvide midler til å dekke etterspørselen etter midler (utgående strømmer) i stressperioden. 

Kredittinstitusjonene ble derfor tvunget til å realisere eiendeler i et krisesalg, noe som skapte en selvforsterkende 

nedadgående prisspiral og manglende tillit til markedet, som i sin tur utløste en solvenskrise. Til slutt ble mange 

kredittinstitusjoner for avhengige av likviditetstilførsel fra sentralbankene og måtte reddes ved hjelp av store innskudd 

av midler fra statskassen. Det ble dermed åpenbart at det var nødvendig å utarbeide et detaljert krav til likviditetsreserve 

for å unngå denne risikoen, ved å gjøre kredittinstitusjoner mindre avhengige av kortsiktig finansiering og 

likviditetstilførsel fra sentralbankene og mer motstandsdyktige mot plutselige likviditetsforstyrrelser. 

2) Artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 pålegger et krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner generelt 

uttrykt som en forpliktelse til å ha «tilstrekkelige likvide eiendeler til en samlet verdi som dekker utgående 

pengestrømmer minus inngående pengestrømmer i stressituasjoner». I henhold til artikkel 460 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til nærmere å fastsette kravet til likviditetsreserve og under hvilke 

omstendigheter vedkommende myndigheter må pålegge kredittinstitusjoner særlige nivåer for inn- og utgående 

strømmer for å ta hensyn til konkrete risikoer som de er eksponert for. I samsvar med betraktning 101 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 bør reglene tilsvare den likviditetsreservedekningen som er fastsatt i de internasjonale reglene for måling 

av, standarder for og overvåking av likviditetsrisikoen fra Basel-komiteen for banktilsyn (heretter kalt «Basel-

komiteen»), idet det tas hensyn til særlige forhold på unionsplan og nasjonalt plan. Fram til den fullstendige 

gjennomføringen av kravet til likviditetsreserve fra 1. januar 2018, bør medlemsstatene kunne anvende et krav til 

likviditetsreserve på opptil 100 % for kredittinstitusjoner i samsvar med nasjonal rett. 

3) I samsvar med Basel-komiteens likviditetsstandarder bør det vedtas regler for å definere kravet til likviditetsreserve som 

forholdet mellom en kredittinstitusjons buffer av «likvide midler» og dens «netto utgående pengestrømmer» over en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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stressperiode på 30 kalenderdager. «Netto utgående pengestrømmer» bør beregnes ved at kredittinstitusjonens 

inngående pengestrømmer trekkes fra dens utgående pengestrømmer. Likviditetsreservedekningen bør uttrykkes som en 

prosentdel og fastsettes til minst 100 % når den er gjennomført fullt ut, noe som viser at en kredittinstitusjon har 

tilstrekkelig likvide midler til å dekke sine netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på 30 dager. I løpet av 

denne perioden bør en kredittinstitusjon raskt kunne konvertere sine likvide midler til kontanter uten å gjøre bruk av 

sentralbanklikviditet eller offentlige midler, noe som kan føre til at dens likviditetsreservedekning midlertidig faller 

under nivået på 100 %. Dersom dette skjer eller forventes å skje, uansett tidspunkt, bør kredittinstitusjoner oppfylle de 

særlige kravene fastsatt i artikkel 414 i forordning (EU) nr. 575/2013, slik at de innen rimelig tid kan gjenopprette 

likviditetsreservedekningen til minstenivået. 

4) Bare fritt omsettelige eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter i private markeder innen kort tid og uten 

vesentlig verditap, bør defineres som «likvide midler» når det gjelder kredittinstitusjoners likviditetsbuffere. I samsvar 

med del 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 og Basel-komiteens klassifisering av likvide midler bør egnede regler skille 

mellom eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet (nivå 1-eiendeler) og eiendeler med høy likviditet og 

kredittkvalitet (nivå 2-eiendeler). Sistnevnte bør videre inndeles i nivå 2A-eiendeler og nivå 2B-eiendeler. 

Kredittinstitusjoner bør ha en tilstrekkelig diversifisert buffer av likvide midler, idet det tas hensyn til deres relative 

likviditet og kredittkvalitet. Hvert nivå og delnivå bør derfor være omfattet av særlige krav om avkorting av og grenser 

for den samlede bufferen, og det bør, når det er relevant, stilles forskjellige krav til nivåer og delnivåer og til kategorier 

av likvide midler på samme nivå eller delnivå, som bør være strengere jo lavere likviditetsklassifisering de har. 

5) Visse allmenne og operasjonelle krav bør anvendes på likvide midler for å sikre at de kan konverteres til kontanter innen 

kort tid, med forbehold for visse unntak for angitte nivå 1-eiendeler, når det er relevant. Av disse kravene bør det framgå 

at likvide midler bør være fri for eventuelle salgshindringer, lette å verdsette og notert på anerkjente børser eller 

omsettelige på aktive salgs- eller gjenkjøpsmarkeder. De bør også sikre at kredittinstitusjonens likviditets-

styringsfunksjon til enhver tid har tilgang til og kontroll over sine likvide midler, og at eiendelene som utgjør 

likviditetsbufferen, er tilstrekkelig diversifiserte. Diversifisering er viktig for å sikre at en kreditt institusjons mulighet til 

raskt å realisere likvide midler uten betydelig verditap ikke begrenses av at disse eiendelene er sårbare for en felles 

risikofaktor. Det bør også kreves at kredittinstitusjoner sikrer at deres likvide midler og deres netto utgående 

pengestrømmer angis i samme valuta, for å hindre at en for stor valutaubalanse begrenser deres mulighet til å anvende 

likviditetsbufferen for å dekke utgående pengestrømmer i en bestemt valuta i en stressperiode. 

6) I samsvar med anbefalingene fra Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) i dennes rapport av 20. desember 2013, 

som er utarbeidet i henhold til artikkel 509 nr. 3 og 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør alle typer obligasjoner som er 

utstedt eller garantert av medlemsstaters sentralmyndigheter og sentralbanker, samt slike som er utstedt eller garantert 

av overnasjonale institusjoner, gis nivå 1-status. Som bemerket av EBA finnes det sterke tilsynsargumenter for ikke å 

forskjellsbehandle ulike medlemsstater, ettersom det å utelukke visse stat sobligasjoner fra nivå 1, vil oppmuntre til 

investering i andre statsobligasjoner i Unionen, noe som ville føre til oppsplitting av det indre marked og øke risikoen 

for gjensidig smitte mellom kredittinstitusjoner og deres stater (heretter kalt «forbindelsen mellom banker og stat») i en 

krise. Når det gjelder tredjestater, bør nivå 1-status gis til eksponeringer mot sentralbanker og stater som er tildelt en 

risikovekt på 0 % i henhold til kredittrisikoreglene i del 3 avdeling II i forordning (EU) nr. 575/2013, som fastsatt i 

Basel-komiteens standard. Eksponeringer mot regionale myndigheter, lokale myndigheter og offentlige foretak bør gis 

nivå 1-status bare dersom de behandles som eksponeringer mot sentralmyndighetene og sistnevnte har en risikovekt på  

0 % i samsvar med de samme kredittrisikoreglene. Samme status bør tildeles eksponeringer mot multilaterale 

utviklingsbanker og internasjonale organisasjoner med en risikovekt på 0 %. Ettersom disse eiendelene har svært høy 

likviditet og kredittkvalitet, bør kredittinstitusjoner kunne ha dem i sine buffere uten begrensning, og de bør ikke være 

omfattet av et avkortings- eller diversifiseringskrav. 

7) Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner bør generelt ikke anerkjennes som likvide midler, men nivå 1-behandling bør gis 

for bankeiendeler som støttes av medlemsstatenes regjeringer, for eksempel støttelångivere og statseide långivere, og for 

private bankeiendeler med en uttrykkelig statsgaranti. Det sistnevnte er en arv fra finanskrisen som bør fases ut, og 

derfor bør bare bankeiendeler med en statsgaranti som ble gitt eller bevilget før 30. juni 2014, godtas som likvide 

midler. Tilsvarende bør prioriterte obligasjoner som er utstedt av visse nærmere angitte kapitalforvaltningsenheter i 
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visse medlemsstater, behandles som nivå 1-eiendeler i henhold til de samme kravene som får anvendelse på 

eksponeringer mot sentralmyndighetene i de respektive medlemsstatene, men bare med tidsbegrenset virkning. 

8) Obligasjoner med fortrinnsrett er gjeldsinstrumenter som er utstedt av kredittinstitusjoner og sikret med en 

fordringsmasse av eiendeler som vanligvis består av pantelån eller offentlig gjeld som investorer har en privilegert 

fordring på ved et eventuelt mislighold. Sikkerheten som stilles for dem, og visse sikkerhetsegenskaper, for eksempel 

kravet om at utstederen skal erstatte misligholdte eiendeler i fordringsmassen og holde fordringsmassens verdi på et nivå 

som overstiger obligasjonenes pålydende verdi («eiendelsdekningskravet»), har bidratt til å gjøre obligasjoner med 

fortrinnsrett til rentebærende instrumenter med relativt lav risiko som har en viktig finansieringsrolle i de fleste 

medlemsstaters pantelånsmarkeder. I visse medlemsstater overstiger utstedelsen av utestående obligasjoner med 

fortrinnsrett gruppen av utestående statsobligasjoner. Særlig viste visse obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse  

1 utmerkede likviditetsresultater i perioden fra 1. januar 2008 til 30. juni 2012, som EBA analyserte i sin rapport. EBA 

anbefalte likevel at disse obligasjonene med fortrinnsrett skulle behandles som nivå 2A-eiendeler for å oppnå samsvar 

med Basel-komiteens standarder. I lys av betraktningene ovenfor om deres kredittkvalitet, likviditetsresultater og rolle i 

finansieringsmarkedene i Unionen, er det imidlertid hensiktsmessig å behandle disse obligasjonene med fortrinnsrett i 

risikoklasse 1 som nivå 1-eiendeler. For å unngå for stor konsentrasjonsrisiko, og som en motsetning til andre nivå  

1-eiendeler, bør beholdninger av obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 1 i likviditetsbufferen være omfattet av en 

øvre grense på 70 % av den samlede bufferen, en avkorting på minst 7 % og diversifiseringskravet. 

9) Obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 2 bør anerkjennes som nivå 2A-eiendeler som er omfattet av samme øvre 

grense (40 %) og avkorting (15 %) som andre likvide midler på dette nivået. Dette kan berettiges på grunnlag av 

tilgjengelige markedsdata som viser at obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 2 har større likviditet enn andre 

sammenlignbare nivå 2A- og 2B-eiendeler, for eksempel verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig («RMBS») i 

risikoklasse 1. Dersom disse obligasjonene med fortrinnsrett kan inngå i likviditetsbufferen, vil det dessuten bidra til å 

diversifisere gruppen av tilgjengelige eiendeler i bufferen og hindre utilbørlig forskjellsbehandling eller en 

terskelvirkning mellom dem og obligasjoner med fortrinnsrett i risikoklasse 1. Det bør imidlertid bemerkes at en 

betydelig andel av disse obligasjonene med fortrinnsrett havnet i risikoklasse 2 som følge av en nedjustert 

kredittvurdering fra sentralmyndigheten i medlemsstaten der utstederen var etablert. Dette gjenspeilet den 

landspesifikke øvre grensen som vanligvis inngår i kredittvurderingsbyråenes metoder, og som hindrer at finansielle 

instrumenter vurderes høyere enn et visst nivå i forhold til deres respektive statspapirvurdering. Landspesifikke øvre 

grenser utelukket dermed at obligasjoner med fortrinnsrett som var utstedt i disse medlemsstatene, kunne plasseres i 

risikoklasse 1, uansett kredittkvalitet, noe som i sin tur reduserte deres likviditet sammenlignet med obligasjoner med 

fortrinnsrett av tilsvarende kvalitet utstedt i medlemsstater som ikke ble nedjustert. Som en følge av dette har 

finansieringsmarkedene i Unionen blitt  svært fragmenterte, noe som understreker behovet for å finne et egnet alternativ 

til eksterne kredittvurderinger som et av kriteriene innenfor tilsynslovgivningen når det gjelder å klassifisere likviditets - 

og kredittrisikoen for obligasjoner med fortrinnsrett og andre kategorier av eiendeler. I samsvar med artikkel 39b nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009(1) skal Kommisjonen innen 31. desember 2015 framlegge en 

rapport om alternative verktøyer til kredittvurderinger, med sikte på å fjerne alle henvisninger til kredittvurderinger i 

Unionsretten for reguleringsformål innen 1. januar 2020. 

10) Når det gjelder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler («asset-backed securities», ABS), har EBA i samsvar med sine 

egne empiriske resultater og Basel-komiteens standard anbefalt at bare RMBS-er i risikoklasse 1 anerkjennes som nivå 

2B-eiendeler og omfattes av en avkorting på 25 %. Det er også hensiktsmessig å avvike fra denne anbefalingen og 

utvide nivå 2B slik at det også omfatter visse ABS-er med sikkerhet i andre eiendeler. Et bredere utvalg av kvalifiserte 

underkategorier av eiendeler ville føre til økt diversifisering i likviditetsbufferen og fremme finansieringen av 

realøkonomien. Ettersom tilgjengelige markedsdata tyder på at det er en lav korrelasjon mellom ABS-er og andre 

likvide midler, for eksempel statsobligasjoner, ville forbindelsen mellom banker og stat dessuten bli svekket, og 

fragmenteringen på det indre marked ville bli redusert. I tillegg er det dokumentert at investorer har en tendens til å 

samle ABS-er av høy kvalitet med kort veid gjennomsnittlig løpetid og høye forskuddsbetalinger i perioder med 

finansiell ustabilitet, ettersom disse raskt kan konverteres til kontanter og anses som en sikker likviditetskilde. Dette er 

særlig tilfellet med ABS-er med sikkerhet i billån og leasingavtaler for finansiering av motorvogner (heretter kalt «ABS-

er med sikkerhet i billån»), som hadde en prisvolatilitet og kjøpskurs-salgskurs-differanser som kan sammenlignes med 

RMBS-er i perioden 2007–2012. Visse deler av forbrukerkreditt-ABS-er, for eksempel kredittkort, viste også 

tilsvarende gode likviditetsnivåer. Videre kan det å tillate ABS-er med sikkerhet i realøkonomiske eiendeler, som de 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 
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allerede nevnte og lån til SMB-er, bidra til økonomisk vekst, ettersom det vil sende et positivt signal til investorer i 

forbindelse med disse eiendelene. Egnede regler bør derfor anerkjenne ABS-er med sikkerhet ikke bare i lån med pant i 

bolig, men også i billån, forbrukerkreditt- og SMB-lån samt nivå 2B-eiendeler. For å bevare likviditetsbufferens 

integritet og funksjonalitet bør en slik anerkjennelse imidlertid være omfattet av visse krav om høy kvalitet, i samsvar 

med kriteriene som skal anvendes på enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer i annet regelverk for 

finanssektoren. Særlig for RMBS-er bør kravene om høy kvalitet omfatte overholdelse av visse grenser for forholdet 

mellom lånet og verdien eller mellom lånet og inntekten, men disse grensene bør ikke anvendes på RMBS-er som er 

utstedt før kravet til likviditetsreserve får anvendelse. For å ta hensyn til den mindre høye likviditeten som er observert 

for ABS-er med sikkerhet i forbrukerkreditt- og SMB-lån i forhold til RMBS-er og ABS-er med sikkerhet i billån, bør 

den førstnevnte være omfattet av en større avkorting (35 %). Alle ABS-er bør, i likhet med andre nivå 2B-eiendeler, 

være omfattet av den samlede øvre grensen på 15 % for likviditetsbufferen og av diversifiseringskravet. 

11) Reglene for klassifisering, krav, øvre grenser og avkortinger for de gjenstående nivå 2A- og 2B-eiendelene bør være 

nøye tilpasset Basel-komiteens og EBAs anbefalinger. Aksjer og andeler i innretninger for kollektiv investering («IKI») 

bør imidlertid behandles som likvide midler på samme nivå og i samme kategori som de underliggende eiendelene for 

innretningen for kollektiv investering. 

12) I forbindelse med fastsettelsen av likviditetsreservedekningen er det også hensiktsmessig å ta hensyn til den sentraliserte 

likviditetsstyringen i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger der den sentrale institusjonen eller det 

sentrale organet har en funksjon som tilsvarer en sentralbanks funksjon, ettersom medlemmene av nettverket eller 

ordningen vanligvis ikke har direkte tilgang til sentralbanken. Folioinnskudd fra medlemmene av nettverket i den 

sentrale institusjonen og annen likviditetsfinansiering som er tilgjengelig for disse fra den sentrale institusjonen, bør 

derfor anerkjennes som likvide midler i egnede regler. Innskudd som ikke anses som likvide midler, bør omfattes av de 

gunstigere satsene for utgående strømmer som tillates for operasjonelle innskudd. 

13) Satsen for utgående strømmer for stabile massemarkedsinnskudd bør fastsettes til en standardsats på 5 %, men en 

gunstigere sats for utgående strømmer på 3 % bør tillates for alle kredittinstitusjoner som er tilknyttet en 

innskuddsgarantiordning i en medlemsstat som oppfyller visse strenge kriterier. For det første bør det tas hensyn til 

medlemsstatenes gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU om innskuddsgarantiordninger(1). 

For det andre bør en medlemsstats ordning oppfylle særlige krav knyttet til tilbakebetalingsperioden, forhånds -

finansiering og tilgang til ytterligere finansielle midler i tilfelle av et stort uttak fra dens reserver. Videre bør den 

gunstigere satsen på 3 % anvendes med forbehold for Kommisjonens forhåndstillatelse, som bør gis bare dersom 

Kommisjonen er overbevist om at medlemsstatens innskuddsgarantiordning oppfyller kriteriene ovenfor, og at det ikke 

finnes noen tvingende hensyn som gjelder virkemåten til det indre marked for massemarkedsinnskudd. Den gunstigere 

satsen på 3 % for stabile massemarkedsinnskudd skal ikke under noen omstendighet anvendes før 1. januar 2019. 

14) Kredittinstitusjoner bør kunne identifisere andre massemarkedsinnskudd som omfattes av høyere avviklingssatser. 

Egnede regler som bygger på EBAs retningslinjer om massemarkedsinnskudd som omfattes av forskjellige utgående 

strømmer, bør angi kriteriene for å identifisere disse massemarkedsinnskuddene på grunnlag av deres særlige 

egenskaper, det vil si det samlede innskuddets størrelse, innskuddets art, godtgjøringen, sannsynligheten for uttak og 

hvorvidt innskyteren er innenlandsk eller utenlandsk. 

15) Det kan ikke tas for gitt at kredittinstitusjoner alltid vil få likviditetsstøtte fra andre foretak som tilhører samme gruppe 

eller samme institusjonelle beskyttelsesordning, dersom de får problemer med å oppfylle sine betalingsforpliktelser. 

Dersom det ikke er gitt unntak for anvendelsen av likviditetsreservedekningen på individuelt nivå i samsvar med 

artikkel 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør imidlertid pengestrømmer mellom to kredittinstitusjoner som 

tilhører samme gruppe eller samme institusjonelle beskyttelsesordning, i prinsippet få symmetriske satser for inngående 

og utgående strømmer for å unngå likviditetstap på det indre marked, forutsatt at alle nødvendige beskyttelsestiltak er 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT  L 173 av 12.6.2014, s. 149). 
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truffet og berørte vedkommende myndigheter har gitt sin tillatelse på forhånd. Slik særbehandling bør bare gis for 

grensekryssende strømmer på grunnlag av ytterligere objektive kriterier, herunder en lav likviditetsrisikoprofil for 

tilbyderen og mottakeren. 

16) For å hindre at kredittinstitusjoner utelukkende anvender forventede inngående st rømmer for å oppfylle sin 

likviditetsreservedekning, og for å sikre en minstebeholdning av likvide midler, bør beløpet for inngående strømmer 

som kan motregnes mot utgående strømmer, utgjøre høyst 75 % av de samlede forventede utgående strømmene. 

Ettersom det finnes spesialiserte forretningsmodeller, bør imidlertid visse unntak fra denne øvre grensen tillates, enten 

helt eller delvis, for å gjennomføre forholdsmessighetsprinsippet, forutsatt at vedkommende myndigheter har gitt sin 

tillatelse på forhånd. Dette bør omfatte et unntak for strømmer innenfor konsern og innenfor institusjonelle 

beskyttelsesordninger og kredittinstitusjoner som spesialiserer seg i formidlingspantelån eller i leasing og fordrings-

diskontering. I tillegg bør kredittinstitusjoner som spesialiserer seg i finansiering av kjøp av motorvogner eller i 

forbrukerkredittlån, kunne anvende en høyere øvre grense på 90 %. Disse unntakene bør kunne gis på både individuelt 

og konsolidert nivå, men bare dersom visse kriterier er oppfylt. 

17) Likviditetsreservedekningen bør gjelde for kredittinstitusjoner både på individuelt og konsolidert grunnlag, med mindre 

vedkommende myndigheter avstår fra å anvende den på individuelt grunnlag i samsvar med artikkel 8 eller 10 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Ved konsolidering av datterforetak i tredjestater bør det tas behørig hensyn til de 

gjeldende kravene til likviditetsreserve i disse statene. Unionens konsolideringsregler bør derfor ikke gi likvide midler, 

utgående pengestrømmer eller inngående strømmer i datterforetak i tredjestater en gunstigere behandling enn den som er 

tilgjengelig i henhold til nasjonal rett i disse tredjestatene. 

18) I samsvar med artikkel 508 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal Kommisjonen senest 31. desember 2015 meddele 

medregelgiverne hvorvidt og hvordan kravet til likviditetsreserve i del 6 bør anvendes på verdipapirforetak. Inntil denne 

bestemmelsen får anvendelse, bør verdipapirforetak fortsatt være omfattet av medlemsstatenes nasjonale rett om krav til 

likviditetsreserve. Verdipapirforetak bør imidlertid være omfattet av likviditetsreservedekningen som er fastsatt i denne 

forordningen på konsolidert grunnlag, dersom de inngår i bankkonserner. 

19) Kredittinstitusjoner skal underrette vedkommende myndigheter om kravet til likviditetsreserve som nærmere angitt i 

denne forordningen, i samsvar med artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

20) For å gi kredittinstitusjoner tilstrekkelig tid til å oppfylle det detaljerte kravet til likviditetsreserve fullt ut, bør det  fases 

inn i samsvar med tidsplanen fastsatt i artikkel 460 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som starter med minst 60 % fra 

1. oktober 2015 og øker til 100 % 1. januar 2018. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVDELING I 

LIKVIDITETSRESERVEDEKNINGEN 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler som presiserer kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Virkeområde og anvendelse  

1.  Denne forordningen får anvendelse på kredittinstitusjoner som er omfat tet av tilsyn i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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2.  Kredittinstitusjoner skal overholde denne forordningen på individuelt grunnlag i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis gi unntak fra anvendelsen av denne forordningen på 

individuelt grunnlag for en kredittinstitusjon i samsvar med artikkel 8 og 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at 

vilkårene som er fastsatt der, er oppfylt. 

3.  Dersom et konsern består av en eller flere kredittinstitusjoner, skal morinstitusjonen i EU, institusjonen som kontrolleres 

av et finansielt morholdingselskap i EU, eller institusjonen som kontrolleres av et blandet finansielt morholdingselskap i EU , 

anvende forpliktelsene fastsatt i denne forordningen på konsolidert grunnlag i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og alle følgende bestemmelser: 

a)  Eiendeler i tredjestater som oppfyller kravene fastsatt i avdeling II og innehas av datterforetak i en tredjestat, skal ikke 

anerkjennes som likvide midler i forbindelse med konsolidering dersom de ikke anses som likvide midler i henhold til 

nasjonal rett i tredjestaten som fastsetter kravet til likviditetsreserve. 

b)  Utgående pengestrømmer i et datterforetak i en tredjestat som er underlagt den tredjestatens nasjonale rett som fastsetter 

kravet til likviditetsreserve til høyere prosentdeler enn det som er angitt i avdeling III, skal konsolideres i samsvar med de 

høyere satsene som er angitt i tredjestatens nasjonale rett. 

c)  Inngående pengestrømmer i et datterforetak i en tredjestat som er underlagt den tredjestatens nasjonale rett som fastsetter 

kravet til likviditetsreserve til lavere prosentdeler enn det som er angitt i avdeling III, skal konsolideres i samsvar med de 

lavere satsene som er angitt i tredjestatens nasjonale rett. 

d)  Verdipapirforetak i et konsern skal omfattes av artikkel 4 i denne forordningen på konsolidert grunnlag og av artikkel 412 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med definisjonen av likvide midler, utgående pengestrømmer og inngående 

pengestrømmer på både individuelt og konsolidert grunnlag. Med forbehold for dette nummeret skal verdipapirforetak 

fortsatt være omfattet av det detaljerte kravet til likviditetsreservedekning for verdipapirforetak som er fastsatt i 

medlemsstatenes nasjonale rett, inntil kravet til likviditetsreservedekningen er presisert i samsvar med artikkel 508 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

e)  På konsolidert nivå skal de inngående pengestrømmene fra en spesialisert kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 33  

nr. 3 og 4 anerkjennes bare opp til beløpet for de utgående pengestrømmene fra samme foretak. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «nivå 1-eiendeler» eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet, som nevnt i artikkel 416 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

2) «nivå 2-eiendeler» eiendeler med høy likviditet og kredittkvalitet, som nevnt i artikkel 416 nr. 1 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 575/2013; nivå 2-eiendeler inndeles videre i nivå 2A- og 2B-eiendeler i samsvar med avdeling II kapittel 2 i 

denne forordningen, 

3) «likviditetsbuffer» de likvide midlene som en kredittinstitusjon innehar i samsvar med avdeling II i denne forordningen, 

4) «rapporteringsvaluta» valutaen som skal anvendes ved rapportering om likviditetspostene nevnt i del 6 avdeling II og III i 

forordning (EU) nr. 575/2013 til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 415 nr. 1 i nevnte forordning, 

5) «eiendelsdekningskrav» forholdet mellom eiendeler og forpliktelser som fastsettes med sikte på kredittforbedring for 

obligasjoner med fortrinnsrett i nasjonal rett i en medlemsstat eller en tredjestat, 

6) «SMB-er» svært små, små og mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1), 

7) «netto utgående pengestrømmer» beløpet som gjenstår etter at en kredittinstitusjons inngående pengestrømmer er trukket 

fra dens utgående pengestrømmer i samsvar med avdeling III i denne forordningen,  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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8) «massemarkedsinnskudd» en forpliktelse overfor en fysisk person eller en SMB dersom SMB-en tilhører kategorien for 

massemarkedseksponering i henhold til standardmetoden eller IRB-metoden for kredittrisiko, eller en forp liktelse overfor 

et selskap som er berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 153 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, og dersom de 

samlede innskuddene fra slike SMB-er eller selskaper på konsernplan ikke overstiger 1 million euro, 

9) «finansiell kunde» en kunde som utøver en eller flere av virksomhetene angitt i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som 

hovedvirksomhet, eller er ett av følgende: 

a)  En kredittinstitusjon. 

b)  Et verdipapirforetak. 

c)  En finansinstitusjon. 

d)  Et spesialforetak for verdipapirisering. 

e)  En innretning for kollektiv investering («IKI»). 

f)  En investeringsordning som ikke er av åpen type. 

g)  Et forsikringsforetak. 

h)  Et gjenforsikringsforetak. 

i)  Et finansielt holdingselskap eller et blandet finansielt holdingselskap, 

10) «privat investeringsselskap» et foretak eller en trust der eieren eller den reelle eieren er en fysisk person eller en gruppe av 

fysiske personer med nære forbindelser, som ble opprettet med det ene formålet å forvalte eiernes formue, og som ikke 

utøver noen annen kommersiell eller industriell virksomhet eller yrkesvirksomhet. Det private investeringsselskapet kan 

ha som formål å utøve annen tilknyttet virksomhet, for eksempel å skille eiernes eiendeler fra bedriftens eiendeler, å lette 

overføringen av eiendeler innenfor en familie eller å hindre at eiendelene deles opp etter et dødsfall i familien, forutsatt at 

disse virksomhetene er knyttet til hovedformålet, som er å forvalte eiernes formue, 

11) «stress» en plutselig eller alvorlig forringelse av en kredittinstitusjons solvens eller likviditetsstilling på grunn av 

endringer i markedsvilkårene eller idiosynkratiske faktorer som kan medføre en betydelig risiko for at kredittinstitusjonen 

ikke kan oppfylle sine forpliktelser ved forfall i løpet av de neste 30 kalenderdagene, 

12) «marginlån» lån med sikkerhet som gis til kunder som vil innta lånefinansierte handelsposisjoner. 

Artikkel 4 

Likviditetsreservedekningen 

1.  Det detaljerte kravet til likviditetsreserve i samsvar med artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal være lik 

forholdet mellom en kredittinstitusjons likviditetsbuffer og dens netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på  

30 kalenderdager og skal uttrykkes som en prosentdel. Kredittinstitusjoner skal beregne sin likviditetsreservedekning etter 

følgende formel: 

Likviditetsbuffer 

= Likviditetsreservedekning (%) 
Netto utgående pengestrømmer i en stressperiode på 30 

kalenderdager 

2.  Kredittinstitusjoner skal ha en likviditetsreservedekning på minst 100 %. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan kredittinstitusjoner selge sine likvide midler for å dekke netto utgående pengestrømmer i 

stressperioder, selv om denne bruken av likvide midler kan føre til at likviditetsreservedekningen faller under 100 % i slike 

perioder. 

4.  Dersom en kredittinstitusjons likviditetsreservedekning har falt eller med rimelighet kan forventes å falle under 100 %, får 

kravet fastsatt i artikkel 414 i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse. Inntil likviditetsreservedekningen er gjenopprettet til 

nivået nevnt i nr. 2, skal kredittinstitusjonen underrette vedkommende myndighet om likviditetsreservedekningen i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(1).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  
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5.  Kredittinstitusjoner skal beregne og overvåke sin likviditetsreservedekning i rapporteringsvalutaen og i hver valuta som 

omfattes av separat rapportering i samsvar med artikkel 415 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og for forpliktelser i 

rapporteringsvalutaen. Kredittinstitusjoner skal underrette sin vedkommende myndighet om likviditetsreservedekning i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Artikkel 5 

Stresscenarioer for likviditetsreservedekningen  

Følgende scenarioer kan betraktes som indikatorer på omstendigheter der en kredittinstitusjon kan anses å være i en 

stressituasjon: 

a)  Avvikling av en betydelig del av dens massemarkedsinnskudd. 

b)  Et delvis eller fullstendig tap av usikret engrosfinansiering, herunder engrosmarkedsinnskudd og andre kilder til betinget 

finansiering, for eksempel mottatte bevilgede eller ubevilgede likviditets- eller kredittlinjer. 

c)  Et delvis eller fullstendig tap av sikret, kortsiktig finansiering. 

d)  Ytterligere utgående pengestrømmer som følge av en nedjustering av kredittvurderingen på opptil tre trinn. 

e)  Økt markedsvolatilitet som påvirker sikkerhetens verdi eller kvalitet eller skaper ytterligere behov for sikkerhet. 

f)  Ikke-planlagt utnyttelse av likviditets- og kredittfasiliteter. 

g)  Potensiell forpliktelse til å kjøpe tilbake gjeld eller oppfylle forpliktelser utenfor kontraktsforhold. 

AVDELING II 

LIKVIDITETSBUFFEREN 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 6 

Likviditetsbufferens sammensetning 

For å kunne inngå som del av en kredittinstitusjons likviditetsbuffer skal likvide midler oppfylle alle følgende krav: 

a)  De alminnelige kravene fastsatt i artikkel 7. 

b)  De operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 8. 

c)  De respektive kriteriene for å bli klassifisert som en nivå 1- eller nivå 2-eiendel i samsvar med kapittel 2. 

Artikkel 7 

Alminnelige krav til likvide midler 

1.  For å bli ansett som likvide midler skal en kredittinstitusjons eiendeler oppfylle kravene i nr. 2–6. 

2.  Eiendelene skal være en eiendom, rett, rettighet eller andel som innehas av en kredittinstitusjon, og som er uten heftelser. 

For disse formålene skal en eiendel anses å være uten heftelser dersom kredittinstitusjonen ikke er underlagt en juridisk, 

avtalefestet, tilsynsmessig eller annen begrensning som hindrer den i å avvikle, selge, overføre, tildele eller generelt avhende 

eiendelen gjennom direkte salg eller en gjenkjøpsavtale innen de neste 30 kalenderdagene. Følgende eiendeler skal anses å være 

uten heftelser: 

a)  Eiendeler som inngår i en gruppe og er tilgjengelige for umiddelbar anvendelse som sikkerhet for å skaffe ytterligere 

finansiering innenfor bevilgede, men ennå ikke finansierte kredittlinjer som er tilgjengelige for kredittinstitusjonen. Dette 

skal omfatte eiendeler som en kredittinstitusjon har plassert hos den sentrale institusjonen i et samarbeidsnettverk eller en 

institusjonell beskyttelsesordning. Kredittinstitusjoner skal anta at eiendelene i gruppen har heftelser i stigende 

likviditetsorden på grunnlag av likviditetsklassifiseringen angitt i kapittel 2, som begynner med eiendeler som ikke kan 

inngå i likviditetsbufferen. 

b)  Eiendeler som kredittinstitusjonen har mottatt som sikkerhet for å redusere kredittrisiko i omvendt gjenkjøps - eller 

verdipapirfinansieringstransaksjoner, og som kredittinstitusjonen kan avhende.  
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3.  Eiendelene skal ikke være utstedt av kredittinstitusjonen selv, av dens morforetak, med mindre dette er et offentlig foretak 

som ikke er en kredittinstitusjon, av dens datterforetak eller et av morforetakets andre datterforetak, eller av et spesialforetak for 

verdipapirisering som kredittinstitusjonen har nære forbindelser med. 

4.  Eiendelene skal ikke være utstedt av noen av følgende: 

a)  En annen kredittinstitusjon, med mindre utstederen er et offentlig foretak nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c) og i artikkel 11 

nr. 1 bokstav a) og b), eiendelen er en obligasjon med fortrinnsrett nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f) og artikkel 11 nr. 1 

bokstav c) og d) eller eiendelen tilhører kategorien som beskrives i artikkel 10 nr. 1 bokstav e). 

b)  Et verdipapirforetak. 

c)  Et forsikringsforetak. 

d)  Et gjenforsikringsforetak. 

e)  Et finansielt holdingselskap. 

f)  Et blandet finansielt holdingselskap. 

g)  Et annet foretak som utøver en eller flere av virksomhetene oppført i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU. Ved anvendelse av 

denne artikkelen skal spesialforetak for verdipapirisering ikke anses å være omfattet av denne bokstaven. 

5.  Eiendelenes verdi skal kunne fastsettes på grunnlag av vidt spredte og lett tilgjengelige markedspriser. I mangel av 

markedsbaserte priser må eiendelenes verdi kunne fastsettes på grunnlag av en enkel formel som anvender offentlig 

tilgjengelige inndata og ikke i vesentlig grad avhenger av sterke antakelser. 

6.  Eiendelene skal være notert på en anerkjent børs eller kunne omsettes gjennom direkte salg eller gjennom en enkel 

gjenkjøpstransaksjon på allment anerkjente gjenkjøpsmarkeder. Disse kriteriene skal vurderes separat for hvert marked. En 

eiendel som er opptatt til handel i et organisert handelssystem som ikke er en anerkjent børs, enten i en medlemsstat eller i en 

tredjestat, skal anses som likvid bare dersom handelsplassen utgjør et aktivt og stort marked for direkte salg av eiendeler. 

Kredittinstitusjonen skal ta hensyn til følgende minstekriterier når den vurderer om en handelsplass utgjør et aktivt og stort 

marked i henhold til dette nummeret: 

a)  Historisk belegg for markedets bredde og dybde som framgår av at det er liten forskjell mellom kjøps- og salgspris, stor 

omsetning og mange markedsdeltakere. 

b)  En robust markedsinfrastruktur. 

7.  Kravene fastsatt i nr. 5 og 6 får ikke anvendelse på 

a)  sedler og mynter nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a), 

b)  eksponeringene mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og d) og i artikkel 11 nr. 1 bokstav b), 

c)  den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d), 

d)  innskudd og annen finansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger nevnt i artikkel 16. 

Artikkel 8 

Operasjonelle krav 

1.  Kredittinstitusjoner skal ha innført retningslinjer og begrensninger for å sikre at beholdningene av likvide midler som 

utgjør deres likviditetsbuffer, til enhver tid er tilstrekkelig diversifisert. For disse formålene skal kredittinstitusjoner ta hensyn 

til omfanget av diversifiseringen mellom de ulike kategoriene av likvide midler og innenfor samme kategori av likvide midler i 

henhold til kapittel 2 i denne avdelingen samt eventuelle andre relevante diversifiseringsfaktorer, for eksempel typer av 

utstedere, motparter eller slike utstederes og motparters geografiske plassering. 

Vedkommende myndigheter kan pålegge særlige begrensninger for eller krav til en kredittinstitusjons beholdninger av likvide 

midler for å sikre at kravet fastsatt i dette nummeret oppfylles. En slik begrensning eller et slikt krav får imidlertid ikke 

anvendelse på 

a)  følgende kategorier av nivå 1-eiendeler: 

i)  Sedler og mynter nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a). 

ii)  Eksponeringene mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og d).  
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iii)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de multilaterale utviklingsbankene og internasjonale 

organisasjonene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav g), 

b)  de kategoriene av nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentrale, regionale eller lokale myndigheter 

eller offentlige foretak nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c) og d), forutsatt at kredittinstitusjonen innehar den relevante 

eiendelen for å dekke netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i medlemsstatens eller tredjestatens valuta, eller at 

eiendelen er utstedt av sentrale, regionale eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i kredittinstitusjonens hjemstat, 

c)  den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d). 

2.  Kredittinstitusjoner skal ha lett tilgang til sine beholdninger av likvide midler og til enhver tid i løpet av stressperioden på 

30 kalenderdager kunne selge dem gjennom direkte salg eller en gjenkjøpsavtale på allment anerkjente gjenkjøpsmarkeder. Et 

likvid middel skal anses å være lett tilgjengelig for en kredittinstitusjon når det ikke foreligger juridiske eller praktiske 

hindringer for kredittinstitusjonens mulighet til å selge en slik eiendel innen rimelig tid. 

Eiendeler som anvendes for å øke kredittkvaliteten i strukturerte transaksjoner eller for å dekke kredittinstitusjonenes 

driftskostnader, skal ikke anses å være lett tilgjengelige for en kredittinstitusjon. 

Eiendeler som innehas i en tredjestat der det er begrensninger knyttet til deres frie omsettelighet, skal anses som lett 

tilgjengelige bare i den utstrekning kredittinstitusjonen anvender disse eiendelene for å dekke utgående pengestrømmer i denne 

tredjestaten. Eiendeler som innehas i en ikke-konvertibel valuta, skal anses som lett tilgjengelige bare i den utstrekning 

kredittinstitusjonen anvender disse eiendelene for å dekke utgående pengestrømmer i denne valutaen. 

3.  Kredittinstitusjoner skal sikre at de har en spesifikk likviditetsstyringsfunksjon internt som styrer deres likvide midler. 

Oppfyllelsen av dette kravet skal dokumenteres overfor vedkommende myndighet på en av følgende måter: 

a)  Ved å plassere de likvide midlene i en separat gruppe som forvaltes direkte av likviditetsfunksjonen, og utelukkende for å 

anvende dem som kilde til betinget finansiering, herunder i stressperioder. 

b)  Ved å innføre interne systemer og kontroller for å gi likviditetsstyringsfunksjonen effektiv operasjonell kontroll slik at den 

til enhver tid i løpet av stressperioden på 30 kalenderdager kan selge beholdningene av likvide midler og få tilgang til 

betinget finansiering, uten at dette er i direkte strid med eksisterende forretnings- eller risikostyringsstrategier. Særlig skal 

en eiendel ikke inngå i likviditetsbufferen dersom salg av eiendelen uten erstatning i stressperioden på 30 kalenderdager 

ville fjerne en sikring som ville skape en åpen risikoposisjon som overstiger kredittinstitusjonens interne grenser. 

c)  Ved å anvende en kombinasjon av alternativ a) og b), forutsatt at vedkommende myndighet har besluttet at en slik 

kombinasjon kan godtas. 

4.  Kredittinstitusjoner skal regelmessig og minst én gang i året selge et tilstrekkelig representativt utvalg av sine 

beholdninger av likvide midler gjennom direkte salg eller en enkel gjenkjøpsavtale på et allment anerkjent gjenkjøpsmarked. 

Kredittinstitusjoner skal utvikle strategier for å avhende utvalgte likvide midler som er hensiktsmessige for 

a)  å teste adgangen til markedet for disse eiendelene og deres anvendelighet, 

b)  å kontrollere at kredittinstitusjonens framgangsmåter for rettidig salg av eiendeler er effektive, 

c)  å redusere risikoen for at det sendes et negativt signal til markedet som følge av kredittinstitusjonens salg av eiendeler i 

stressperioder. 

Kravet i første ledd får ikke anvendelse på nivå 1-eiendeler nevnt i artikkel 10, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært 

høy kvalitet, på den bevilgede likviditetsfasiliteten med begrenset anvendelse nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d) eller på 

innskudd og annen likviditetsfinansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger nevnt i artikkel 16. 

5.  Kravet i nr. 2 skal ikke være til hinder for at kredittinstitusjoner sikrer markedsrisikoen som er knyttet til deres likvide 

midler, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kredittinstitusjonen innfører egnede interne ordninger i samsvar med nr. 2 og 3 for å sikre at disse eiendelene fortsatt er lett 

tilgjengelige og styres av likviditetsstyringsfunksjonen. 

b)  De netto utgående og inngående pengestrømmene som ville følge av en eventuell tidlig avvikling av sikringen, tas hensyn 

til ved verdsettingen av den berørte eiendelen i samsvar med artikkel 9.  
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6.  Kredittinstitusjoner skal sikre at de likvide midlenes valuta er i samsvar med fordelingen etter valuta for deres netto 

utgående pengestrømmer. Ved behov kan imidlertid vedkommende myndigheter kreve at kredittinstitusjoner begrenser 

valutaubalansen ved å fastsette grenser for den andelen av netto utgående pengestrømmer i en valuta som kan oppfylles i en 

stressperiode, gjennom å inneha likvide midler som ikke er angitt i denne valutaen. Denne begrensningen kan anvendes bare for 

rapporteringsvalutaen eller en valuta som kan være gjenstand for separat rapportering i samsvar med artikkel 415 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Ved fastsettelsen av graden av begrensning av valutaubalanse som kan anvendes i samsvar med 

dette nummeret, skal vedkommende myndigheter minst ta hensyn til følgende: 

a)  Hvorvidt kredittinstitusjonen har mulighet til å gjøre følgende: 

i)  Anvende de likvide midlene for å generere likviditet i den valutaen og jurisdiksjonen som de netto utgående 

pengestrømmene oppstår i. 

ii)  Bytte valuta og skaffe finansiering på utenlandske valutamarkeder under stressede forhold som tilsvarer stressperioden 

på 30 kalenderdager omhandlet i artikkel 4. 

iii)  Overføre et likviditetsoverskudd fra en valuta til en annen og på tvers av jurisdiksjoner og juridiske personer i 

konsernet under stressede forhold som tilsvarer stressperioden på 30 kalenderdager omhandlet i artikkel 4. 

b)  Virkningen av plutselige negative valutakursbevegelser på eksisterende posisjoner i ubalanse og på eventuelle valuta-

sikringers effektivitet. 

Enhver begrensning av valutaubalanse som pålegges i samsvar med dette nummeret, skal anses å utgjøre et særlig 

likviditetskrav som nevnt i artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 9 

Verdsetting av likvide midler 

Når en kredittinstitusjon beregner sin likviditetsreservedekning, skal den anvende markedsverdien av sine likvide midler. 

Markedsverdien av likvide midler skal reduseres i samsvar med avkortingene angitt i kapittel 2 og i samsvar med artikkel 8  

nr. 5 bokstav b), dersom det er relevant. 

KAPITTEL 2 

Likvide midler 

Artikkel 10 

Nivå 1-eiendeler 

1.  Nivå 1-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Mynter og sedler. 

b)  Følgende eksponeringer mot sentralbanker: 

i)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av Den europeiske sentralbank (ESB) eller en medlemsstats 

sentralbank. 

ii)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentralbanker i tredjestater, forutsatt at eksponeringer mot 

sentralbanken eller dens sentralmyndighet er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderings -

institusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Reserver som kredittinstitusjonen innehar i en sentralbank nevnt i punkt i) og ii), forutsatt at kredittinstitusjonen til 

enhver tid har tillatelse til å trekke tilbake slike reserver i stressperioder, og at vilkårene for slik tilbaketrekking er 

fastsatt i en avtale mellom den berørte vedkommende myndighet og ESB eller sentralbanken. 

c)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av følgende sentrale, regionale eller lokale myndigheter eller offentlige 

foretak: 

i)  En medlemsstats sentralmyndighet. 

ii)  En tredjestats sentralmyndighet, forutsatt at den er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderings -

institusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 114 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iii)  En medlemsstats regionale eller lokale myndigheter, forutsatt at de behandles som eksponeringer mot medlemsstatens 

sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  En tredjestats regionale eller lokale myndigheter av den typen som er nevnt i punkt ii), forutsatt at de behandles som 

eksponeringer mot tredjestatens sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

v)  Offentlige foretak, forutsatt at de behandles som eksponeringer mot en medlemsstats sentralmyndighet eller mot en av 

de regionale eller lokale myndighetene nevnt i punkt iii) i samsvar med artikkel 116 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

d)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av sentralmyndigheter eller sentralbanker i en tredjestat, og som ikke er 

tildelt en kredittvurdering i risikoklasse 1 av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med artikkel 114 nr.  2 

i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at kredittinstitusjonen i dette tilfellet kan anerkjenne eiendelen som nivå 1-eiendel 

bare med sikte på å dekke netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i samme valuta som eiendelen er angitt i. 

Dersom eiendelen ikke er uttrykt i tredjestatens nasjonale valuta, kan kredittinstitusjonen anerkjenne eiendelen som nivå  

1-eiendel bare opp til det beløpet som tilsvarer kredittinstitusjonens netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i den 

utenlandske valutaen, og som motsvarer dens virksomheter i den jurisdiksjonen der likviditetsrisikoen tas. 

e)  Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner som oppfyller minst ett av følgende to krav: 

i)  Utstederen er en kredittinstitusjon som er registrert eller etablert av en medlemsstats sentralmyndighet eller regionale 

eller lokale myndighet, regjeringen eller den lokale myndigheten er juridisk forpliktet til å beskytte kredittinstitusjonens 

økonomiske grunnlag og opprettholde dens økonomisk levedyktighet i hele dens levetid, og enhver eksponering mot 

denne regionale eller lokale myndigheten skal behandles som en eksponering mot medlemsstatens sentralmyndighet i 

samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Kredittinstitusjonen er en støttelångiver, noe som i henhold til denne artikkelen skal forstås som en kredittinstitusjon 

hvis formål er å fremme de politiske målene til Unionen eller til den sentrale, regionale eller lokale myndigheten i en 

medlemsstat, hovedsakelig ved å gi støttelån på ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag, forutsatt at 

minst 90 % av lånene som gis, direkte eller indirekte garanteres av den sentrale, regionale eller lokale myndigheten, og 

at enhver eksponering mot denne regionale eller lokale myndigheten behandles som en eksponering mot 

medlemsstatens sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

f)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) og i 

artikkel 129 nr. 1 siste ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om gjennom-

siktighet nevnt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 500 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 10 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vi)  Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 2 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett. 

g)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de multilaterale utviklingsbankene og internasjonale 

organisasjonene som er nevnt i henholdsvis artikkel 117 nr. 2 og artikkel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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2.  Markedsverdien av obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i nr. 1 bokstav f) skal underlegges en 

avkorting på minst 7 %. Med mindre annet er fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i forbindelse med aksjer og andeler  i 

IKI-er, skal det ikke kreves noen avkorting av verdien av de gjenværende nivå 1-eiendelene. 

Artikkel 11 

Nivå 2A-eiendeler 

1.  Nivå 2A-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av regionale eller lokale myndigheter eller offentlige foretak i en 

medlemsstat, og der eksponeringer mot disse er tildelt en risikovekt på 20 % i samsvar med artikkel 115 nr. 1 og 5 og 

artikkel 116 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av en tredjestats sentralmyndighet eller sentralbank eller av en regional 

eller lokal myndighet eller et offentlig foretak i en tredjestat, forutsatt at de er tildelt en risikovekt på 20 % i samsvar med 

artikkel 114 nr. 2, artikkel 115 eller artikkel 116 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i) De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om gjennom-

siktighet fastsatt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 2 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 20 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vi)  Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 7 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. Dersom obligasjoner med fortrinnsrett som er 

tildelt en kredittvurdering i risikoklasse 1, ikke oppfyller minstekravet til utstedelsen av obligasjoner med fortrinnsrett 

av svært høy kvalitet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav f) punkt iv), men oppfyller kravene til obligasjoner med 

fortrinnsrett av høy kvalitet som fastsatt i punkt i), ii), iii) og iv), skal de i stedet være omfattet av et minstekrav til 

eiendelsdekning på 2 %. 

d)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av kredittinstitusjoner i tredjestater, som skal oppfylle 

alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner med fortrinnsrett i samsvar med nasjonal rett i tredjestaten, som skal definere dem som 

gjeldspapirer som er utstedt av kredittinstitusjoner eller av et heleid datterforetak av en kredittinstitusjon som 

garanterer utstedelsen, og de er sikret gjennom en fordringsmasse av eiendeler som obligasjonsinnehavere skal ha 

direkte tilgang til med sikte på tilbakebetaling av avdrag og renter dersom utstederen misligholder sine forpliktelser. 

ii) Utstederen og obligasjonene med fortrinnsrett omfattes i henhold til nasjonal rett i tredjestaten av særskilt offentlig 

tilsyn med sikte på å beskytte obligasjonsinnehavere, og tilsyns- og reguleringsordningene som anvendes i tredjestaten, 

skal være minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

iii) Obligasjonene med fortrinnsrett støttes av en gruppe av eiendeler av en eller flere av de typene som beskrives i artikkel 

129 nr. 1 bokstav b), bokstav d) punkt i), bokstav f) punkt i) eller bokstav g) i forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom 

gruppen omfatter lån med sikkerhet i fast eiendom, skal kravene i artikkel 208 og 229 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 være oppfylt. 

iv)  Eksponeringene mot institusjoner i fordringsmassen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) og i 

artikkel 129 nr. 1 siste ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

v)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, og utstederen oppfyller kravet om 

gjennomsiktighet fastsatt i artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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vi)  Obligasjonene med fortrinnsrett er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst 

risikoklasse 1 i samsvar med artikkel 129 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, den tilsvarende risikoklassen dersom 

det gjelder en kortsiktig kredittvurdering, eller, i mangel av en kredittvurdering, en risikovekt på 10 % i samsvar med 

artikkel 129 nr. 5 i nevnte forordning. 

vii) Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 7 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. Dersom utstedelsen av obligasjonene med 

fortrinnsrett beløper seg til 500 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta) eller mer, skal de i stedet 

være omfattet av et minstekrav til eiendelsdekning på 2 %. 

e)  Foretaksobligasjoner som oppfyller alle følgende krav: 

i)  De er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar med 

artikkel 122 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

ii)  Utstedelsen av verdipapirene beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

iii) Lengste løpetid for verdipapirene på utstedelsestidspunktet er 10 år. 

2.  Markedsverdien av hver nivå 2A-eiendel skal omfattes av en avkorting på minst 15 %. 

Artikkel 12 

Nivå 2B-eiendeler 

1.  Nivå 2B-eiendeler skal bare omfatte eiendeler som tilhører en eller flere av følgende kategorier og i hvert enkelt tilfelle 

oppfyller de kriteriene for godkjenning som er fastsatt her: 

a)  Eksponeringer i form av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 13. 

b)  Foretaksobligasjoner som oppfyller alle følgende krav: 

i)  De er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 3 i samsvar med 

artikkel 122 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

ii)  Utstedelsen av verdipapirene beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

iii)  Lengste løpetid for verdipapirene på utstedelsestidspunktet er 10 år. 

c)  Aksjer, forutsatt at de oppfyller alle følgende krav: 

i)  De inngår i en større aksjeindeks i en medlemsstat eller i en tredjestat og identifiseres som sådan i henhold til dette 

nummeret av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller den berørte offentlig myndighet i en tredjestat. Dersom 

vedkommende myndighet eller den offentlige myndigheten ikke treffer noen beslutning om større aksjeindekser, skal 

kredittinstitusjoner anse at en aksjeindeks som består av ledende foretak i den berørte jurisdiksjonen, er en slik 

aksjeindeks. 

ii)  De er uttrykt i valutaen til kredittinstitusjonens hjemstat eller, dersom de er uttrykt i en annen valuta, de regnes som 

nivå 2B-eiendeler bare opp til det beløpet som dekker netto utgående pengestrømmer i en stressituasjon i den berørte 

valutaen eller i den jurisdiksjonen der likviditetsrisikoen tas. 

iii)  De har vist seg å være en pålitelig likviditetskilde til enhver tid, også i stressperioder. Dette kravet skal anses å være 

oppfylt dersom fallet i aksjekursen eller økningen av aksjens avkorting i en markedsstressperiode på 30 kalenderdager 

ikke oversteg henholdsvis 40 % eller 40 prosentpoeng. 

d)  Bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse som kan stilles til rådighet av ESB, en medlemsstats sentralbank 

eller en tredjestats sentralbank, forutsatt at kravene i artikkel 14 er oppfylt. 

e)  Eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett av høy kvalitet som skal oppfylle alle følgende krav: 

i)  De er obligasjoner som omhandlet i artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF eller oppfyller kravene som gjør dem 

berettiget til behandlingen omhandlet i artikkel 129 nr. 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Kredittinstitusjonen som investerer i obligasjonene med fortrinnsrett, oppfyller kravet om gjennomsiktighet fastsatt i 

artikkel 129 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iii)  Utstederen av obligasjonene med fortrinnsrett gjør opplysningene nevnt i artikkel 129 nr. 7 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 tilgjengelige for investorene minst hvert kvartal. 

iv)  Utstedelsen beløper seg til minst 250 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

v)  Obligasjonene med fortrinnsrett er sikret utelukkende med eiendelene nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav a), bokstav d) 

punkt i) og bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

vi)  Gruppen av underliggende eiendeler består utelukkende av eksponeringer som, når det gjelder kredittrisiko, kan 

tildeles en risikovekt på 35 % eller lavere i henhold til artikkel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

vii) Fordringsmassen oppfyller til enhver tid et eiendelsdekningskrav på minst 10 % over det beløpet som kreves for å 

oppfylle kravene som er knyttet til obligasjonene med fortrinnsrett. 

viii)  Den utstedende kredittinstitusjonen skal hver måned offentlig bekrefte at fordringsmassen oppfyller eiendels -

dekningskravet på 10 %. 

f)  For kredittinstitusjoner som i henhold til sine vedtekter ikke kan inneha rentebærende eiendeler av religiøse grunner: ikke-

rentebærende eiendeler som utgjør en fordring på eller er garantert av sentralbanker eller av sentralmyndigheten eller 

sentralbanken i en tredjestat eller av en regional eller lokal myndighet eller et offentlig foretak i en tredjestat, forutsat t at 

disse eiendelene er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i risikoklasse 5 i samsvar 

med artikkel 114 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

2.  Markedsverdien av hver nivå 2B-eiendel skal omfattes av følgende minstekrav til avkorting: 

a)  Gjeldende avkorting fastsatt i artikkel 13 nr. 14 for nivå 2B-verdipapiriseringer. 

b)  50 % avkorting for foretaksobligasjoner nevnt i nr. 1 bokstav b). 

c)  50 % avkorting for aksjer nevnt i nr. 1 bokstav c). 

d)  30 % avkorting for programmer for eller utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett nevnt i nr. 1 bokstav e). 

e)  50 % avkorting for ikke-rentebærende eiendeler nevnt i nr. 1 bokstav f). 

3.  For kredittinstitusjoner som i henhold til sine vedtekter ikke kan inneha rentebærende eiendeler av religiøse grunner, kan 

vedkommende myndighet tillate unntak fra nr. 1 bokstav b) punkt ii) og iii) i denne artikkelen, forutsatt at det er dokumentert 

en manglende tilgang til ikke-rentebærende eiendeler som oppfyller disse kravene, og at de berørte ikke-rentebærende 

eiendelene er tilstrekkelig likvide i private markeder. 

For å fastslå om de ikke-rentebærende eiendelene er tilstrekkelig likvide ved anvendelsen av første ledd, skal vedkommende 

myndighet ta hensyn til følgende faktorer: 

a)  Tilgjengelige opplysninger om deres markedslikviditet, herunder handelsvolumer, observerte differanser mellom kjøps- og 

salgskurs, prisvolatilitet og prispåvirkning. 

b)  Andre faktorer som er relevante for deres likviditet, herunder historisk belegg for markedets bredde og dybde for disse ikke-

rentebærende eiendelene, antall markedsdeltakere og hvor diversifiserte de er, og om det finnes en robust markeds-

infrastruktur. 

Artikkel 13 

Nivå 2B-verdipapiriseringer 

1.  Eksponeringer i form av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) skal anses som 

nivå 2B-verdipapiriseringer dersom de oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 2–14.  
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2.  Verdipapiriseringsposisjonen og dens underliggende eksponeringer skal oppfylle alle følgende krav: 

a)  Posisjonen er tildelt en kredittvurdering av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon i minst risikoklasse 1 i samsvar 

med artikkel 251 eller 261 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en tilsvarende risikoklasse dersom det gjelder en kortsiktig 

kredittvurdering. 

b)  Posisjonen er i den høyest prioriterte transjen i verdipapiriseringen og beholder dette høyeste nivået i hele transaksjonens 

levetid. For disse formålene skal en transje anses som høyest prioritert dersom transjen etter utstedelse av et varsel om 

tvangsfullbyrdelse og eventuelt et varsel om umiddelbar tvangsfullbyrdelse ikke er underordnet andre transjer i samme 

verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning med hensyn til å motta betaling av renter og avdrag, uten at det tas hensyn til 

skyldige beløp i henhold til rente- eller valutaderivatkontrakter, gebyrer eller andre lignende betalinger i samsvar med 

artikkel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  De underliggende eksponeringene er ervervet av et spesialforetak for verdipapirisering, som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 

66 i forordning (EU) nr. 575/2013, på en slik måte at de kan gjøres gjeldende overfor en tredjepart og er utenfor rekkevidde 

for selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren) og dennes kreditorer, herunder dersom selger 

blir insolvent. 

d)  Overføringen av de underliggende eksponeringene til spesialforetaket for verdipapirisering kan ikke være omfattet av 

strenge tilbakebetalingsklausuler i jurisdiksjonen der selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige 

långiveren) er registrert som foretak. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, bestemmelser om at salget av de 

underliggende eksponeringene kan erklæres ugyldig av avviklingsstyret til selgeren (initiativtakeren, organisatoren eller den 

opprinnelige långiveren) bare på grunnlag av at salget skjedde i en viss periode før selgeren ble erklært insolvent, eller 

bestemmelser der spesialforetaket for verdipapirisering kan hindre en slik ugyldiggjøring bare dersom det kan bevise at det 

ikke var klar over selgerens insolvens på salgstidspunktet. 

e)  De underliggende eksponeringene forvaltes gjennom en forvaltningsavtale som omfatter kontinuitetsbestemmelser som 

minst sikrer at forvalterens mislighold eller insolvens ikke medfører at forvaltningen opphører. 

f)  Dokumentasjonen for verdipapiriseringen inneholder kontinuitetsbestemmelser som minst sikrer at derivatmotparter og 

likviditetstilbydere erstattes etter behov ved mislighold eller insolvens. 

g)  Verdipapiriseringsposisjonen støttes av en gruppe av ensartede underliggende eksponeringer som alle tilhører bare én av 

følgende underkategorier, eller av en gruppe av ensartede underliggende eksponeringer som kombinerer boliglån nevnt i 

punkt i) og ii): 

i) Boliglån med førsteprioritetssikkerhet i eiendommen som gis til enkeltpersoner for kjøp av hovedbolig, forutsatt at et 

av følgende to vilkår er oppfylt: 

– Lånene i gruppen oppfyller i gjennomsnitt kravet om belåningsgrad fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) punkt i) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

– Nasjonal rett i den medlemsstaten som lånene kommer fra, fastsetter en grense for hvor stort boliglån som kan gis 

til låntakeren i forhold til dennes inntekt, og den medlemsstaten har underrettet Kommisjonen og EBA om dette. 

Grensen for lånets størrelse i forhold til inntekten beregnes på grunnlag av låntakers årlige bruttoinntekt, idet det 

tas hensyn til låntakers skatteforpliktelser og andre forpliktelser samt risikoen for renteendringer i lånets løpetid. 

For hvert boliglån i gruppen skal den delen av låntakerens bruttoinntekt som kan brukes til å betjene lånet, 

herunder betaling av renter, avdrag og gebyrer, ikke overstige 45 %. 

ii) Boliglån som er fullt ut garantert, som nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at 

lånene oppfyller kravet om sikkerhetsstillelse i nevnte nummer og gjennomsnittskravet om belåningsgrad fastsatt i 

artikkel 129 nr. 1 bokstav d) punkt i) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii) Næringslån, leasingavtaler og kredittfasiliteter til foretak som er opprettet i en medlemsstat, med sikte på å finansiere 

kapitalinvesteringer eller forretningstransaksjoner som ikke er erverv eller utvikling av næringseiendom, forutsatt at 

minst 80 % av låntakerne i gruppen med hensyn til porteføljebalansen er små og mellomstore bedrifter på tidspunktet 

for utstedelsen av verdipapiriseringen, og at ingen av låntakerne er en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt  

3 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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iv)  Billån og leasingavtaler til låntakere eller leietakere som er etablert eller bosatt i en medlemsstat. For disse formålene 

skal de omfatte lån eller leasingavtaler for finansiering av motorvogner eller tilhengere som definert i artikkel 3 nr. 11 

og 12 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, jordbruks- eller skogbrukstraktorer som omhandlet i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, motorsykler eller trehjuls motorsykler som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 

bokstav b) og c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF eller beltekjøretøyer som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 

bokstav c) i direktiv 2007/46/EF. Slike lån og leasingavtaler kan omfatte tilknyttede forsikrings- og tjenesteprodukter 

eller reservedeler til kjøretøyer og, når det gjelder leasingavtaler, restverdien av leasede kjøretøyer. Alle lån og 

leasingavtaler i gruppen skal sikres med et prioritetspant eller en sikkerhet for kjøretøyet eller en egnet garanti til 

fordel for spesialforetaket for verdipapirisering, for eksempel en bestemmelse om eiendomsforbehold. 

v)  Lån og kredittfasiliteter til enkeltpersoner som er bosatt i en medlemsstat, til personens, familiens eller hushold-

ningens forbruk. 

h)  Posisjonen er ikke i en reverdipapirisering eller en syntetisk verdipapirisering som omhandlet i henholdsvis artikkel 4 nr. 63 

og artikkel 242 nr. 11 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

i)  De underliggende eksponeringene omfatter ikke omsettelige finansielle instrumenter eller derivater, unntatt finansielle 

instrumenter som er utstedt av spesialforetaket for verdipapirisering selv eller av andre parter i verdipapiriseringssystemet, 

og derivater som benyttes som sikring mot valutarisiko og renterisiko. 

j)  På tidspunktet for utstedelsen av verdipapiriseringen, eller når den medtas i gruppen av underliggende eksponeringer på et 

tidspunkt etter utstedelsen, omfatter de underliggende eksponeringene ikke eksponeringer mot låntakere (eller, dersom det 

er relevant, garantister) som har redusert kredittverdighet, der låntakeren (eller garantisten) som har redusert 

kredittverdighet, er en låntaker (eller garantist) som 

i)  er erklært konkurs eller har avtalt gjeldssanering eller -omstrukturering med sine kreditorer, eller der kreditorer ved en 

domstol er gitt rett til tvangsinndrivelse eller erstatning som følge av manglende betaling innen tre år før datoen for 

den opprinnelige avtaleinngåelsen, 

ii)  finnes i et offisielt register over personer med negative kredittopplysninger, 

iii)  har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller har en kredittskår som viser at det foreligger en 

betydelig risiko for at avtalefestede betalinger ikke vil bli foretatt, sammenlignet med gjennomsnittslåntakeren for 

denne typen lån i den relevante jurisdiksjonen. 

k)  På tidspunktet for utstedelsen av verdipapiriseringen, eller når den tas med i gruppen av underliggende eksponeringer på et 

tidspunkt etter utstedelsen, omfatter de underliggende eksponeringene ikke misligholdte eksponeringer i henhold til artikkel 

178 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Tilbakebetalingen av verdipapiriseringsposisjonene skal ikke være strukturert på en slik måte at den hovedsakelig 

avhenger av salg av eiendeler som er stilt som sikkerhet for de underliggende eksponeringene. Denne bestemmelsen skal 

imidlertid ikke hindre at slike eksponeringer senere kan fornyes eller refinansieres. 

4.  Verdipapiriseringstransaksjonens struktur skal oppfylle følgende krav: 

a)  Dersom verdipapiriseringen er opprettet uten en rotasjonsperiode eller rotasjonsperioden er avsluttet, og dersom det er gitt 

varsel om tvangsfullbyrdelse og eventuelt et varsel om umiddelbar tvangsfullbyrdelse, gis inntekter fra hovedstol fra de 

underliggende eksponeringene videre til innehaverne av verdipapiriseringsposisjonene gjennom sekvensiell amortisering av 

verdipapiriseringsposisjonene, og ingen betydelige kontantbeløp t ilbakeholdes i spesialforetaket for verdipapirisering på de 

enkelte betalingsdatoene. 

b)  Dersom verdipapiriseringen er opprettet med en rotasjonsperiode, skal det i transaksjonsdokumentasjonen angis egnede 

hendelser som utløser tidlig amortisering, herunder minst alle følgende: 

i)  Svekket kredittkvalitet for de underliggende eksponeringene. 

ii)  Manglende generering av tilstrekkelige nye underliggende eksponeringer av minst samme kredittkvalitet. 

iii)  En insolvenshendelse inntreffer for initiativtakeren eller forvalteren. 

5.  På det tidspunkt verdipapiriseringen utstedes, skal låntakerne (eller, dersom det er relevant, garantistene) ha foretatt mins t 

én betaling, med mindre verdipapiriseringen er sikret gjennom kredittfasiliteter nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt v). 

6.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er boliglån nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt i) og 

ii), skal gruppen av lån ikke omfatte lån som er markedsført og gitt på betingelse av at lånsøkeren eller, dersom det er relevant, 

formidlerne er gjort oppmerksom på at opplysningene kanskje ikke kan verifiseres av långiveren.  



Nr. 13/708 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

7.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er boliglån nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt i) og 

ii), skal vurderingen av låntakerens kredittverdighet oppfylle kravene i artikkel 18 nr. 1–4, nr. 5 bokstav a) og nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU(1) eller tilsvarende krav i tredjestater. 

8.  Når det gjelder verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er billån og leasingavtaler samt forbrukslån og 

kredittfasiliteter som omhandlet i nr. 2 bokstav g) punkt iv) og v), skal vurderingen av låntakerens kredittverdighet oppfylle 

kravene i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(2). 

9.  Dersom initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren er etablert i Unionen, skal den oppfylle kravene i 

del 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 og gi opplysninger i samsvar med artikkel 8b i forordning (EU) nr. 1060/2009 om de 

underliggende eksponeringenes kredittkvalitet og resultat, transaksjonens struktur, kontantstrømmer og eventuell sikkerhet for 

eksponeringene samt alle opplysninger som er nødvendige for at investorer kan gjennomføre omfattende og godt underbygde 

stresstester. Dersom initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren er etablert utenfor Unionen, skal 

omfattende låneopplysninger i samsvar med standarder som er alminnelig anerkjent av markedsdeltakere, gjøres tilgjengelig for 

eksisterende og potensielle investorer og tilsynsmyndigheter ved utstedelsen og deretter regelmessig. 

10.  De underliggende eksponeringene skal ikke være initiert av kredittinstitusjonen som har verdipapiriseringsposisjonen i sin 

likviditetsbuffer, dens datterforetak, dens morforetak, et datterforetak av dens morforetak eller et annet foretak som er nært 

knyttet til denne kredittinstitusjonen. 

11.  Utstedelsen av transjen skal beløpe seg til minst 100 millioner euro (eller det tilsvarende beløpet i nasjonal valuta). 

12.  Transjens gjenværende gjennomsnittlige løpetid skal være høyst 5 år, beregnet ved hjelp av det laveste av enten den 

antatte forhåndsbetalingen i forbindelse med prissettingen av transaksjonen eller en konstant forhåndsbetalingssats på 20 %, og 

kredittinstitusjonen skal anta at kjøpsopsjonen utøves på den første tillatte kjøpsdatoen. 

13.  Initiativtakeren til verdipapiriseringens underliggende eksponeringer skal være en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013 eller et foretak som har som hovedvirksomhet å utøve en eller flere former for virksomhet som 

er oppført i nr. 2–12 og nr. 15 i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU. 

14.  Markedsverdien av nivå 2B-verdipapiriseringer skal omfattes av følgende minstekrav til avkortinger: 

a)  25 % for verdipapiriseringer som er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt 

i), ii) og iv). 

b)  35 % for verdipapiriseringer som er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i nr. 2 bokstav g) punkt 

iii) og v). 

Artikkel 14 

Bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse  

For å kunne anses som nivå 2B-eiendeler skal bevilgede likviditetsfasiliteter med begrenset anvendelse som kan stilles til 

rådighet av en sentralbank som nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav d), oppfylle alle følgende kriterier: 

a)  I en periode uten stress omfattes fasiliteten av et tilsagnsgebyr for det samlede bevilgede beløpet som minst er lik det største 

av følgende: 

i)  75 basispunkter per år. 

ii)  Minst 25 basispunkter per år over differansen mellom avkastningen av eiendeler som anvendes for å sikre fasiliteten, 

og avkastningen av en representativ portefølje av likvide midler, etter justering for eventuelle vesentlige forskjeller i 

kredittrisiko. 

I en stressperiode kan sentralbanken redusere tilsagnsgebyret beskrevet i første ledd i denne bokstaven, forutsatt at 

minstekravene for likviditetsfasiliteter i henhold til de alternative metodene for likviditetsstyring i samsvar med artikkel  

19 er oppfylt. 

b)  Fasiliteten er sikret gjennom eiendeler uten heftelser, av en type som er nærmere angitt av sentralbanken. Eiendelene som 

stilles som sikkerhet, skal oppfylle alle følgende vilkår: 

i)  De innehas i en form som letter en rask overføring av dem til sentralbanken dersom fasiliteten skal benyttes. 

ii)  Deres verdi etter avkorting som anvendes av sentralbanken, er tilstrekkelig til å dekke fasilitetens samlede beløp.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34 ). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 
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iii)  De skal ikke regnes som likvide midler i kredittinstitusjonens likviditetsbuffer. 

c)  Fasiliteten er forenlig med sentralbankens strategi overfor motparter. 

d)  Fasilitetens tilsagnsperiode overskrider stressperioden på 30 kalenderdager nevnt i artikkel 4. 

e)  Fasiliteten tilbakekalles ikke av sentralbanken før avtalens utløpsdato, og det treffes ingen ytterligere kredittbeslutninger så 

lenge den berørte kredittinstitusjonen fortsatt anses som solvent. 

f)  Sentralbanken har offentliggjort en formell strategi der den fastslår sin beslutning om å bevilge likviditetsfasiliteter med 

begrenset anvendelse, vilkårene for fasiliteten og hvilke typer kredittinstitusjoner som er berettiget til å søke om disse 

fasilitetene. 

Artikkel 15 

Innretninger for kollektiv investering (IKI-er) 

1.  Aksjer eller andeler i IKI-er skal anses som likvide midler på samme nivå som de likvide midlene som er underliggende 

for det berørte foretaket, opp til et absolutt beløp på 500 millioner euro (eller et tilsvarende beløp i nasjonal valuta) for  hver 

kredittinstitusjon på individuelt grunnlag, forutsatt at  

a)  kravene i artikkel 132 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt, 

b)  IKI-en investerer bare i likvide midler og derivater, og i sistnevnte tilfelle bare i det omfang som er nødvendig for å 

redusere rente-, valuta- eller kredittrisiko i porteføljen. 

2.  Kredittinstitusjoner skal anvende følgende minsteavkortinger av verdien av sine aksjer eller andeler i IKI-er, avhengig av 

kategorien av underliggende likvide midler: 

a)  0 % for mynter og sedler og eksponeringer mot sentralbanker nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b). 

b)  5 % for nivå 1-eiendeler unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet. 

c)  12 % for obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f). 

d)  20 % for nivå 2A-eiendeler. 

e)  30 % for nivå 2B-verdipapiriseringer som er sikret gjennom underkategoriene av eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav 

g) punkt i), ii) og iv). 

f)  35 % for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 2B nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav e). 

g)  40 % for nivå 2B-verdipapiriseringer som er sikret gjennom underkategoriene av eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav 

g) punkt iii) og v). 

h)  55 % for nivå 2B-foretaksobligasjoner nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b), aksjer nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og 

ikke-rentebærende eiendeler nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav f). 

3.  Metoden omhandlet i nr. 2 skal anvendes på følgende måte: 

a)  Dersom kredittinstitusjonen har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer, kan den anvende gjennom-

skjæringsmetoden på disse underliggende eksponeringene for å tildele dem en egnet avkorting i samsvar med nr. 2. 

b)  Dersom kredittinstitusjonen ikke har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer, skal den anta at IKI-en investerer 

opp til det høyeste tillatte beløpet i henhold dens mandat i stigende rekkefølge i likvide midler som er klassifisert i henhold 

til nr. 2, med start fra dem som er nevnt i nr. 2 bokstav g), og til den høyeste samlede investeringsgrensen er nådd. Den 

samme metoden skal anvendes for å fastsette de underliggende eiendelenes likviditet snivå dersom kredittinstitusjonen ikke 

har kunnskap om IKI-ens underliggende eksponeringer. 

4.  Kredittinstitusjoner skal utvikle robuste metoder og prosesser for å beregne og rapportere markedsverdien og avkortingene 

for aksjer eller andeler i IKI-er. Dersom eksponeringen ikke er tilstrekkelig vesentlig til at en kredittinstitusjon kan utvikle sine 

egne metoder, og forutsatt at vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle anser dette vilkåret som oppfylt, kan en 

kredittinstitusjon bare overlate til følgende tredjeparter å beregne og rapportere avkortingene for aksjer eller andeler i IKI-er: 

a)  Depositarinstitusjonen for IKI-en, forutsatt at IKI-en investerer utelukkende i verdipapirer og deponerer alle slike 

verdipapirer hos denne depositarinstitusjonen.  
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b)  For andre IKI-er, forvaltningsselskapet for IKI-en, forutsatt at dette forvaltningsselskapet oppfyller kravene i artikkel  

132 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Dersom en kredittinstitusjon ikke oppfyller kravene i nr. 4 i denne art ikkelen med hensyn til aksjer eller andeler i en IKI, 

skal den ikke lenger anerkjenne dem som likvide midler i henhold til denne forordningen i samsvar med artikkel 18. 

Artikkel 16 

Innskudd og annen finansiering i samarbeidsnettverk og institusjonelle beskyttelsesordninger 

1.  Dersom en kredittinstitusjon tilhører en institusjonell beskyttelsesordning av den typen som er nevnt i artikkel 113 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, et nettverk som ville være berettiget til unntaket fastsatt i artikkel 10 i nevnte forordning, eller et 

samarbeidsnettverk i en medlemsstat, skal kredittinstitusjonens folioinnskudd i den sentrale institusjonen behandles som likvide 

midler i samsvar med en av følgende bestemmelser: 

a)  Dersom den sentrale institusjonen i samsvar med nasjonal rett eller juridisk bindende dokumenter som gjelder for ordningen 

eller nettverket, er forpliktet til å inneha eller investere innskuddene i likvide midler på et bestemt nivå eller i en bestemt 

kategori, skal innskuddene behandles som likvide midler på samme nivå eller i samme kategori i samsvar med denne 

forordningen. 

b)  Dersom den sentrale institusjonen ikke er forpliktet til å inneha eller investere innskuddene i likvide midler på et bestemt 

nivå eller i en bestemt kategori, skal innskuddene behandles som nivå 2B-eiendeler i samsvar med denne forordningen, og 

deres utestående beløp skal underlegges en avkorting på minst 25 %. 

2.  Dersom kredittinstitusjonen i henhold til en medlemsstats nasjonale rett eller de juridisk bindende dokumentene som 

gjelder for et nettverk eller en ordning som beskrives i nr. 1, innen 30 kalenderdager har tilgang til likviditetsfinansiering fra 

den sentrale institusjonen eller fra en annen institusjon i samme nettverk eller ordning, skal denne finansieringen behandles  som 

en nivå 2B-eiendel i den grad den ikke er sikret med likvide midler på et bestemt nivå eller i en bestemt kategori. En avkorting 

på minst 25 % skal anvendes på likviditetsfinansieringens bevilgede hovedstol. 

Artikkel 17 

Likviditetsbufferens sammensetning etter eiendelsnivå 

1.  Kredittinstitusjoner skal til enhver tid oppfylle følgende krav til likviditetsbufferens sammensetning: 

a)  Minst 60 % av likviditetsbufferen skal bestå av nivå 1-eiendeler. 

b)  Minst 30 % av likviditetsbufferen skal bestå av nivå 1-eiendeler, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet 

som nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f). 

c)  Høyst 15 % av likviditetsbufferen kan bestå av nivå 2B-eiendeler. 

2.  Kravene i nr. 1 får anvendelse etter at det er foretatt en justering for virkningen på beholdningen av likvide midler 

forårsaket av sikrede finansieringstransaksjoner, sikrede utlånstransaksjoner og transaksjoner med bytte av sikkerheter som 

anvender likvide midler, dersom disse transaksjonene forfaller innen 30 kalenderdager, etter fradrag av eventuelle gjeldende 

avkortinger og forutsatt at kredittinstitusjonen oppfyller de operasjonelle kravene i artikkel 8. 

3.  Kredittinstitusjoner skal beregne likviditetsbufferens sammensetning etter formlene i vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 18 

Manglende oppfyllelse av krav 

1.  Dersom et likvid middel ikke lenger oppfyller et gjeldende alminnelig krav fastsatt i artikkel 7, de operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 8 nr. 2 eller et gjeldende godkjenningskriterium fastsatt i dette kapittelet, skal kredittinstitusjonen slutte å 

anerkjenne det som et likvid middel senest 30 kalenderdager fra den dato kravene ikke lenger ble oppfylt. 

2.  Nr. 1 får anvendelse på aksjer eller andeler i en IKI som ikke lenger oppfyller kravene til godkjenning, bare dersom de 

ikke utgjør mer enn 10 % av IKI-ens de samlede eiendeler.  
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Artikkel 19 

Alternative likviditetsmetoder 

1.  Dersom det ikke finnes tilstrekkelige likvide midler i en gitt valuta til at kredittinstitusjoner kan oppfylle 

likviditetsreservedekningen fastsatt i artikkel 4, får en eller flere av følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Kravet om valutakonsekvens fastsatt i artikkel 8 nr. 6 får ikke anvendelse i forbindelse med denne valutaen. 

b)  Kredittinstitusjonen kan dekke underskuddet av likvide midler i en valuta med kredittfasiliteter fra en medlemsstats eller en 

tredjestats sentralbank i denne valutaen, forutsatt at fasiliteten oppfyller alle følgende krav: 

i)  Den er ved avtale ugjenkallelig bevilget for de neste 30 kalenderdagene. 

ii)  Den er prissatt med et gebyr som skal betales uansett om eller hvilket beløp som blir trukket på denne fasiliteten. 

iii)  Gebyret fastsettes slik at nettoavkastningen av eiendelene som anvendes for å sikre fasiliteten, ikke er høyere enn netto 

avkastning av en representativ portefølje av likviditetseiendeler, etter justering for eventuelle vesentlige forskjeller i 

kredittrisiko. 

c)  Dersom det finnes et underskudd av nivå 1-eiendeler, men tilstrekkelige nivå 2A-eiendeler, kan kredittinstitusjonen inneha 

ytterligere nivå 2A-eiendeler i likviditetsbufferen, og de øvre grensene for eiendelsnivå som er fastsatt i artikkel 17, skal 

anses å være endret i samsvar med dette. Disse ytterligere nivå 2A-eiendelene skal omfattes av en avkorting på minst  

20 %. Eventuelle nivå 2B-eiendeler som innehas av kredittinstitusjonen, skal fortsatt omfattes av de avkortingene som får 

anvendelse i hvert enkelt tilfelle i samsvar med dette kapittelet. 

2.  Kredittinstitusjoner skal anvende unntakene fastsatt i nr. 1 omvendt proporsjonalt med de berørte likvide midlenes 

tilgjengelighet. Kredittinstitusjoner skal vurdere sine likviditetsbehov i forbindelse med anvendelsen av denne artikkelen, idet 

det tas hensyn til deres evne til, gjennom sunn likviditetsforvaltning, å begrense behovet for disse likvide midlene og andre 

markedsdeltakeres beholdninger av slike eiendeler. 

3.  Valutaer som kan omfattes av unntakene fastsatt i nr. 1, og i hvilken grad et eller flere unntak samlet kan anvendes for en 

bestemt valuta, skal fastsettes ved den gjennomføringsforordningen som skal vedtas av Kommisjonen i samsvar med artikkel 

419 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Nærmere vilkår for anvendelsen av unntakene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) skal fastsettes ved den delegerte rettsakten 

som Kommisjonen skal vedta i samsvar med artikkel 419 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVDELING III 

UTGÅENDE O G INNGÅENDE PENGESTRØMMER 

KAPITTEL 1 

Netto utgående pengestrømmer 

Artikkel 20 

Definisjon av netto utgående pengestrømmer 

1.  Netto utgående pengestrømmer skal være summen av utgående pengestrømmer i bokstav a) minus summen av inngående 

pengestrømmer i bokstav b), men skal ikke være mindre enn null, og skal beregnes på følgende måte: 

a)  Summen av utgående pengestrømmer som definert i kapittel 2. 

b)  Summen av inngående pengestrømmer som definert i kapittel 3, beregnet på følgende måte: 

i)  De inngående strømmene som ikke omfattes av den øvre grensen nevnt i artikkel 33 nr. 2 og 3. 

ii)  Den laveste verdien av de inngående strømmene nevnt i artikkel 33 nr. 4 og 90 % av de utgående strømmene nevnt i 

bokstav a), minus de unntatte inngående strømmene nevnt i artikkel 33 nr. 2 og 3, men ikke mindre enn null. 

iii)  Den laveste verdien av andre inngående strømmer enn dem som er nevnt i artikkel 33 nr. 2, 3 og 4, og 75 % av de 

utgående strømmene nevnt i bokstav a), minus de unntatte inngående strømmene i artikkel 33 nr. 2 og 3 og de 

inngående strømmene i artikkel 33 nr. 4, dividert med 0,9 for å gjenspeile virkningen av den øvre grensen på  

90 %, men ikke mindre enn null.  
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2.  Inngående og utgående pengestrømmer skal vurderes over en stressperiode på 30 kalenderdager ut fra en antakelse om et 

kombinert idiosynkratisk og markedsomfattende stresscenario som nevnt i artikkel 5. 

3.  Beregningen angitt i nr. 1 skal foretas etter formelen i vedlegg II. 

Artikkel 21 

Krav til vurdering av virkningen av sikkerhet stilt i derivattransaksjoner 

Kredittinstitusjoner skal beregne utgående og inngående pengestrømmer forventet i en periode på 30 kalenderdager for 

kontraktene oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 på et nettogrunnlag per motpart dersom det foreligger tosidige 

motregningsavtaler i samsvar med artikkel 295 i nevnte forordning. Ved anvendelse av denne artikkelen skal nettogrunnlaget 

anses å være nettoen av sikkerheten som skal mottas, forutsatt at den anses som et likvid middel i henhold til avdeling II i denne 

forordningen. Utgående og inngående kontantstrømmer fra valutaderivattransaksjoner som innebærer en fullstendig utveksling 

av hovedstoler samtidig (eller i løpet av samme dag), skal beregnes på nettogrunnlag selv om transaksjonene ikke er omfattet av 

en tosidig motregningsavtale. 

KAPITTEL 2 

Utgående pengestrømmer 

Artikkel 22 

Definisjon av utgående pengestrømmer 

1.  Utgående pengestrømmer skal beregnes ved at utestående balanser i forskjellige kategorier eller typer av forpliktelser og 

forpliktelser utenfor balansen multipliseres med de satsene som forventes ved avvikling eller trekk i samsvar med dette 

kapittelet. 

2.  Utgående pengestrømmer nevnt i nr. 1 skal i hvert tilfelle omfatte følgende, multiplisert med den gjeldende satsen for 

utgående strømmer: 

a)  Gjeldende utestående beløp for stabile massemarkedsinnskudd og andre massemarkedsinnskudd i samsvar med artikkel 

24, 25 og 26. 

b)  Gjeldende utestående beløp til dekning av andre forpliktelser som forfaller, kan kreves utbetalt av utstederen eller av 

yteren av finansieringen eller medføre at yteren av finansieringen forventer at kredittinstitusjonen vil innløse forpliktelsen i 

løpet av de neste 30 kalenderdagene i samsvar med artikkel 27 og 28. 

c)  Ytterligere utgående strømmer fastsatt i samsvar med artikkel 30. 

d)  Det høyeste beløpet som i løpet av de neste 30 kalenderdagene kan trekkes fra uutnyttede bevilgede kreditt - og 

likviditetsfasiliteter, fastsatt i samsvar med artikkel 31. 

e)  Ytterligere utgående strømmer som er identifisert ved vurderingen i samsvar med artikkel 23. 

Artikkel 23 

Ytterligere utgående pengestrømmer for andre produkter og tjenester 

1.  Kredittinstitusjoner skal regelmessig vurdere sannsynligheten for og den potensielle størrelsen på utgående 

pengestrømmer i løpet av 30 kalenderdager for produkter eller tjenester som ikke er nevnt i artikkel 27–31, og som de leverer 

eller stiller garanti for, eller som potensielle kjøpere ville anse for å være knyttet til dem. Disse produktene eller tjenestene skal 

omfatte, men ikke være begrenset til, utgående pengestrømmer som følge av avtalefestede ordninger nevnt i artikkel 429 og i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 575/2013, for eksempel 

a)  andre forpliktelser utenfor balansen og betingede finansieringsforpliktelser, herunder, men ikke begrenset til, ubevilgede 

finansieringsfasiliteter, 

b)  uutnyttede lån og forskudd til engrosmotparter, 

c)  pantelån som er avtalt, men ennå ikke utnyttet,  
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d)  kredittkort, 

e)  kassakreditt, 

f)  planlagte utgående pengestrømmer i forbindelse med fornyelse eller forlengelse av nye detalj- eller engroslån, 

g)  planlagt derivatgjeld, 

h)  produkter knyttet til handelsfinansieringsposter utenfor balansen. 

2.  De utgående pengestrømmene nevnt i nr. 1 skal vurderes ut fra en antakelse om et kombinert idiosynkratisk og 

markedsomfattende stresscenario som nevnt i artikkel 5. Ved en slik vurdering skal kredittinstitusjonene særlig ta hensyn til 

vesentlig omdømmetap som kan oppstå dersom det ikke gis likviditetsstøtte til slike produkter eller tjenester. 

Kredittinstitusjonene skal minst én gang i året rapportere til vedkommende myndigheter de produktene og tjenestene der 

sannsynligheten for og den potensielle størrelsen på de utgående pengestrømmene nevnt i nr. 1 er vesentlig, og vedkommende 

myndigheter skal fastsette hvilke utgående strømmer de skal tildeles. Vedkommende myndigheter kan anvende en sats for 

utgående strømmer på opptil 5 % for produkter knyttet til handelsfinansiering utenfor balansen, som omhandlet i artikkel  

429 og vedlegg I til forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Vedkommende myndigheter skal minst én gang i året framlegge en rapport for EBA om hvilke typer produkter eller 

tjenester som de har fastslått utgående strømmer for på grunnlag av rapportene fra kredittinstitusjoner, og skal i denne rapporten 

forklare metoden som er anvendt for å fastsette de utgående strømmene. 

Artikkel 24 

Utgående strømmer fra stabile massemarkedsinnskudd 

1.  Med mindre kriteriene for en høyere sats for utgående strømmer i henhold til artikkel 25 nr. 2, 3 eller 5 er oppfylt, skal det 

beløpet for massemarkedsinnskudd som er dekket av en innskuddsgarantiordning i samsvar med europaparlaments - og 

rådsdirektiv 94/19/EF(1) eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat, anses som stabilt 

og multipliseres med 5 % dersom innskuddet enten 

a)  er del av en etablert forbindelse som gjør det svært lite sannsynlig at uttak foretas, eller 

b)  inngår i en transaksjonskonto. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal et massemarkedsinnskudd anses som del av en etablert forbindelse dersom 

innskyteren oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

a)  Har et aktivt kontraktsforhold med kredittinstitusjonen av minst tolv måneders varighet. 

b)  Har et låneforhold med kredittinstitusjonen som gjelder boliglån eller andre langsiktige lån. 

c)  Har minst ett annet aktivt produkt, unntatt lån, hos kredittinstitusjonen. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) skal et massemarkedsinnskudd anses å inngå i en transaksjonskonto dersom lønn, 

inntekt eller transaksjoner regelmessig henholdsvis krediteres og debiteres denne kontoen. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter fra 1. januar 2019 gi kredittinstitusjoner tillatelse til å multiplisere 

beløpet for de stabile massemarkedsinnskuddene nevnt i nr. 1 som er dekket av en innskuddsgarantiordning i samsvar med 

direktiv 2014/49/EU, med 3 % opp til høyst 100 000 euro som angitt i artikkel 6 nr. 1 i nevnte direktiv, forutsatt at 

Kommisjonen har bekreftet at den offisielt anerkjente innskuddsgarantiordningen oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Innskuddsgarantiordningen har tilgjengelige finansielle midler, som nevnt i artikkel 10 i direktiv 2014/49/EU, som 

innhentes på forhånd gjennom bidrag fra medlemmene minst en gang i året. 

b)  Innskuddsgarantiordningen har tilstrekkelige midler til å sikre lett tilgang til ytterligere finansiering i tilfelle av et st ort uttak 

av dens reserver, herunder tilgang til ekstraordinære bidrag fra kredittinstitusjoner som er medlemmer, og tilstrekkelige 

alternative finansieringsordninger til å skaffe kortsiktig finansiering fra offentlig eller privat tredjepart. 

c)  Innskuddsgarantiordningen sikrer en tilbakebetalingsfrist på sju virkedager som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 

2014/49/EU fra datoen for anvendelse av satsen for utgående strømmer på 3 %.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger (EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5). 
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5.  Vedkommende myndigheter skal først gi tillatelsen nevnt i nr. 4 etter at de har fått forhåndstillatelse fra Kommisjonen. 

Anmodningen om en slik tillatelse skal begrunnes, og det skal dokumenteres at avviklingssatsene for stabile 

massemarkedsinnskudd vil være lavere enn 3 % i en opplevd stressperiode som svarer til scenarioene nevnt i artikkel 5. Den 

begrunnede anmodningen skal sendes til Kommisjonen senest tre måneder før den datoen tillatelsen skal gjelde fra. 

Kommisjonen skal vurdere om den berørte innskuddsgarantiordningen oppfyller vilkårene i nr. 4 bokstav a), b) og c). Dersom 

disse vilkårene er oppfylt, skal Kommisjonen godkjenne vedkommende myndighets anmodning om å få gi tillatelse, med 

mindre det foreligger tvingende grunner for ikke å gjøre det av hensyn til det indre markeds virkemåte for 

massemarkedsinnskudd. Alle kredittinstitusjoner som er tilknyttet en slik godkjent innskuddsgarantiordning, skal ha rett til å 

anvende satsen for utgående strømmer på 3 %. Kommisjonen skal anmode EBA om en uttalelse om hvorvidt den berørte 

innskuddsgarantiordningen oppfyller vilkårene i nr. 4 bokstav a), b) og c). 

6.  Kredittinstitusjoner kan få tillatelse av sin vedkommende myndighet til å multiplisere beløpet for massemar-

kedsinnskuddene som er dekket av en innskuddsgarantiordning i en tredjestat, med 3 % dersom ordningen er likeverdig med 

ordningen nevnt i nr. 1 og tredjestaten tillater en slik behandling. 

Artikkel 25 

Utgående strømmer fra andre massemarkedsinnskudd 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere andre massemarkedsinnskudd, herunder den delen av massemarkedsinnskudd som 

ikke omfattes av artikkel 24, med 10 %, med mindre vilkårene i nr. 2 får anvendelse. 

2.  Andre massemarkedsinnskudd skal omfattes av høyere satser for utgående strømmer som fastsatt av kredittinstitusjonen i 

samsvar med nr. 3 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det samlede innskuddet, herunder alle kundens innskuddskontoer i den berørte kredittinstitusjonen eller det berørte 

konsernet, overstiger 500 000 euro. 

b)  Innskuddet er på en ren internettkonto. 

c)  Innskuddet gir en rente som oppfyller et av følgende vilkår: 

i)  Renten overstiger i vesentlig grad gjennomsnittsrenten for lignende massemarkedsprodukter. 

ii)  Avkastningen er basert på avkastningen av en eller flere markedsindekser. 

iii)  Avkastningen er basert på en annen markedsvariabel enn flytende rente. 

d)  Innskuddet ble opprinnelig plassert som et tidsinnskudd med en løpetid på 30 kalenderdager, eller innskuddet har en fast 

oppsigelsestid som er kortere enn 30 kalenderdager i samsvar med avtalefestede ordninger, med unntak for innskudd som er 

berettiget til behandlingen fastsatt i nr. 4. 

e)  For kredittinstitusjoner som er etablert i Unionen, er innskyteren bosatt i en tredjestat, eller innskuddet er uttrykt i en annen 

valuta enn euro eller en medlemsstats nasjonale valuta. For kredittinstitusjoner eller filialer i tredjestater er innskyteren ikke 

bosatt i tredjestaten, eller innskuddet er uttrykt i en annen valuta enn tredjestatens nasjonale valuta. 

3.  Kredittinstitusjoner skal anvende en høyere sats for utgående strømmer, som fastsettes på følgende måte: 

a)  Dersom massemarkedsinnskuddene oppfyller kriteriet i nr. 2 bokstav a) eller to av kriteriene i nr. 2 bokstav b)–e), skal det 

anvendes en sats for utgående strømmer på mellom 10 % og 15 %. 

b)  Dersom massemarkedsinnskuddene oppfyller nr. 2 bokstav a) og minst ett annet kriterium nevnt i nr. 2 eller tre eller flere 

kriterier i nr. 2, skal det anvendes en sats for utgående strømmer på mellom 15 % og 20 %. 

Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller anvende en høyere sats for utgående strømmer når særlige omstendigheter for 

kredittinstitusjonen gjør det berettiget. Kredittinstitusjoner skal anvende satsen for utgående strømmer nevnt i nr. 3 bokstav b) 

på massemarkedsinnskudd dersom vurderingen nevnt i nr. 2 ikke har blitt gjennomført eller ikke er fullført.  
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4.  Kredittinstitusjoner kan utelukke fra beregningen av utgående strømmer bestemte klart definerte kategorier av 

massemarkedsinnskudd så lenge kredittinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt anvender følgende bestemmelser på hele 

kategorien av disse innskuddene, med mindre et unntak er berettiget på grunnlag av vanskelige omstendigheter for innskyteren: 

a)  Innskyteren kan ikke ta ut innskuddet før det har gått 30 kalenderdager. 

b)  Dersom innskuddet tas ut før det har gått 30 kalenderdager, skal innskyteren betale et straffegebyr som omfatter rentetapet 

mellom hevingstidspunktet og avtalens utløpsdato pluss et vesentlig straffegebyr som ikke behøver å overstige de rentene 

som er påløpt for tidsrommet mellom innskuddstidspunktet og uttakstidspunktet. 

Dersom en del av innskuddet nevnt i første ledd kan tas ut uten at det påløper et slikt gebyr, skal bare den delen behandles som 

et innskudd på anfordring, og den gjenstående balansen skal behandles som et tidsinnskudd som nevnt i dette nummeret. En 

sats for utgående strømmer på 100 % skal anvendes på annullerte innskudd med en gjenværende løpetid på mindre enn  

30 kalenderdager der det er avtalt at utbetaling skal foretas til en annen kredittinstitusjon. 

5.  Som unntak fra nr. 1–4 og artikkel 24 skal kredittinstitusjoner multiplisere sine massemarkedsinnskudd i tredjestater med 

en høyere prosentdel for satsen for utgående strømmer dersom en slik prosentdel framgår av nasjonal rett som fastsetter 

likviditetskrav i den berørte tredjestaten. 

Artikkel 26 

Utgående strømmer med innbyrdes avhengige inngående strømmer 

Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan kredittinstitusjoner beregne den utgående pengestrømmen med fradrag 

for en innbyrdes avhengig inngående strøm som oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen er direkte knyttet til den utgående strømmen og tas ikke med i beregningen 

av inngående pengestrømmer i kapittel 3. 

b)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen kreves i henhold til en juridisk, tilsynsmessig eller avtalefestet forpliktelse. 

c)  Den innbyrdes avhengige inngående strømmen oppfyller ett av følgende vilkår: 

i)  Den oppstår obligatorisk før den utgående strømmen. 

ii)  Den mottas innen ti dager og er garantert av en medlemsstats sentralmyndighet. 

Artikkel 27 

Utgående strømmer fra operasjonelle innskudd 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som følger av innskudd som innehas på følgende måte, med 25 %: 

a)  Av innskyteren for å få tilgang til kredittinstitusjonens clearing-, deponerings- eller likviditetsstyringstjenester eller 

lignende tjenester innenfor rammen av et etablert operasjonelt forhold. 

b)  I forbindelse med delingen av felles oppgaver innenfor rammen av en institusjonell beskyttelsesordning som oppfyller 

kravene i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller innenfor en gruppe av samarbeidende kredittinstitusjoner 

som er fast tilknyttet et sentralt organ som oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 6 i nevnte forordning, eller som et juridis k 

eller avtalefestet opprettet innskudd fra en annen kreditt institusjon som er medlem av samme institusjonelle 

beskyttelsesordning eller samarbeidsnettverk, forutsatt at disse innskuddene ikke anerkjennes som likvide midler for 

kredittinstitusjonen som setter dem inn, som nevnt i nr. 3 og artikkel 16. 

c)  Av innskyteren som ledd i et annet etablert operasjonelt forhold enn det som er omhandlet i bokstav a). 

d)  Av innskyteren for å oppnå clearing av kontanttransaksjoner og tjenesteytelser fra den sentrale institusjonen, og dersom 

kredittinstitusjonen tilhører et av nettverkene eller ordningene nevnt i artikkel 16. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal kredittinstitusjonene multiplisere den delen av forpliktelsene som følger av innskudd nevnt i  

nr. 1 bokstav a), og som er omfattet av en innskuddsgarantiordning i samsvar med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU 

eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat, med 5 %. 

3.  Innskudd fra kredittinstitusjoner som plasseres i den sentrale institusjonen, og som i samsvar med artikkel 16 anses som 

likvide midler for kredittinstitusjonen som setter dem inn, skal for den sentrale institusjonen multipliseres med en sats på 100 % 

av beløpet for disse likvide midlene etter avkorting. Disse likvide midlene skal ikke medregnes for å dekke andre utgående 

strømmer enn den som er nevnt i første punktum i dette nummeret, og skal heller ikke tas med ved beregningen av den 

gjenværende likviditetsbufferens sammensetning i henhold til artikkel 17 for den sentrale institusjonen på individuelt nivå.  
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4.  Clearing-, deponerings- eller likviditetsstyringstjenester eller lignende tjenester som omhandlet i nr. 1 bokstav a) og d), 

omfatter slike tjenester bare i den utstrekning de leveres i forbindelse med en etablert forbindelse som innskyteren i vesent lig 

grad er avhengig av. Innskudd nevnt i nr. 1 bokstav a), c) og d) skal være omfattet av betydelige rettslige eller operasjonelle 

begrensninger som gjør det lite sannsynlig at det foretas betydelige uttak innen 30 kalenderdager. Midler ut over det som kreves 

for å yte operasjonelle tjenester, skal behandles som ikke-operasjonelle innskudd. 

5.  Innskudd som følger av en korrespondentbankforbindelse eller av yting av meglertjenester, skal ikke behandles som et 

operasjonelt innskudd, og skal ha en sats for utgående strømmer på 100 %. 

6.  For å identifisere innskuddene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal en kredittinstitusjon anse at det foreligger et etablert 

operasjonelt forhold med en ikke-finansiell kunde, unntatt tidsinnskudd, spareinnskudd og meglerinnskudd, dersom alle 

følgende kriterier er oppfylt: 

a)  Godtgjøringen for kontoen fastsettes til minst 5 basispunkter lavere enn den gjeldende satsen for engrosmarkedsinnskudd 

med tilsvarende egenskaper, men den behøver ikke å være negativ. 

b)  Innskuddet innehas på kontoer som er særskilt opprettet for dette formålet, og prissettes slik at det ikke gir innskyteren 

økonomiske incentiver til å ha midler på innskuddskontoen ut over det som er nødvendig for det operasjonelle forholdet. 

c)  Vesentlige transaksjoner krediteres og debiteres hyppig på den berørte kontoen. 

d)  Et av følgende kriterier er oppfylt: 

i)  Forbindelsen med innskyteren har eksistert i minst 24 måneder. 

ii)  Innskuddet anvendes til minst to aktive tjenester. Disse tjenestene kan omfatte direkte eller indirekte tilgang til 

nasjonale eller internasjonale betalingstjenester, verdipapirhandel eller depottjenester. 

Bare den delen av innskuddet som er nødvendig for å benytte tjenesten som innskuddet er et biprodukt av, skal behandles som 

et operasjonelt innskudd. Den gjenværende delen skal behandles som ikke-operasjonell. 

Artikkel 28 

Utgående strømmer fra andre forpliktelser 

1.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av innskudd fra kunder som er ikke-finansielle 

kunder, stater, sentralbanker, multilaterale utviklingsbanker, offentlige foretak, kredittforeninger godkjent av en vedkommende 

myndighet eller private investeringsselskaper, eller fra kunder som er innskuddsmeglere, i den utstrekning de ikke er omfattet 

av artikkel 27, med 40 %. 

Som unntak fra første ledd skal forpliktelsene nevnt i samme ledd multipliseres med 20 % dersom de er omfattet av en 

innskuddsgarantiordning i samsvar med direktiv 94/19/EF eller direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende innskudds-

garantiordning i en tredjestat. 

2.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av institusjonens egne driftskostnader, med 0 %. 

3.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere forpliktelser som oppstår som følge av sikrede utlånstransaksjoner og 

kapitalmarkedstransaksjoner som forfaller innen 30 kalenderdager, som definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i forordning (EF)  

nr. 575/2013, med 

a)  0 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som nivå 1-eiendeler i samsvar med artikkel 10, med unntak av 

obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f), eller dersom långiveren er en 

sentralbank, 

b)  7 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som obligasjoner med fortrinnsrett av svært høy kvalitet som nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav f), 

c)  15 % dersom de er sikret med eiendeler som kan anses som nivå 2A-eiendeler i samsvar med artikkel 11, 

d)  25 % 

i)  dersom de er sikret med eiendeler nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), ii) eller iv), 

ii)  dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til artikkel 10 og 11, og långiveren 

er sentralmyndigheten, et offentlig foretak i den medlemsstaten eller tredjestaten der kredittinstitusjonen har fått 

tillatelse eller har etablert en filial, eller en multilateral utviklingsbank. Offentlige foretak som får slik behandling, skal 

begrenses til dem som har en risikovekt på høyst 20 % i henhold til artikkel 116 nr. 4 og 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

e)  35 % dersom de er sikret gjennom de underkategoriene av eiendeler som er nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt iii) 

eller v),  
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f)  50 % dersom de er sikret med 

i)  foretaksobligasjoner som kan anses som nivå 2B-eiendeler i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav b), 

ii)  aksjer som kan anses som nivå 2B-eiendeler i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c), 

g)  100 % dersom de er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, med unntak av 

transaksjoner som er omfattet av bokstav d) punkt ii) i dette nummeret, eller dersom utlåneren er en sentralbank. 

4.  Sikkerhetsbytteavtaler som forfaller innen de neste 30 dagene, skal medføre en utgående strøm for den overskytende 

likviditetsverdien av eiendelene som lånes, sammenlignet med likviditetsverdien av eiendelene som utlånes, med mindre 

motparten er en sentralbank og det skal anvendes en utgående sats på 0 %. 

5.  Motregningssaldoer på separate kontoer knyttet til kundevernordninger som er pålagt gjennom nasjonal lovgivning, skal 

behandles som inngående strømmer i samsvar med artikkel 32, og skal ikke inngå i beholdningen av likvide midler. 

6.  Kredittinstitusjoner skal anvende en sats for utgående strømmer på 100 % på alle sedler, obligasjoner og andre 

gjeldspapirer utstedt av kredittinstitusjonen, med mindre obligasjonen selges utelukkende på detaljmarkedet og innehas på en 

detaljkonto, og i så fall kan disse instrumentene behandles som den relevante kategorien av massemarkedsinnskudd. Det skal 

innføres begrensninger slik at disse instrumentene ikke kan kjøpes og innehas av andre parter enn detaljkunder. 

Artikkel 29 

Utgående strømmer innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning  

1.  Som unntak fra artikkel 31 kan vedkommende myndigheter i enkelttilfeller tillate at det anvendes en lavere sats for 

utgående strømmer for uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er grunn til å forvente en mindre utgående strøm, selv når likviditetstilbyderen er i en situasjon med kombinert 

markedsstress og idiosynkratisk stress. 

b)  Motparten er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet datterforetak av samme morforetak 

eller er knyttet til institusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF(1), er medlem av 

den samme institusjonelle beskyttelsesordningen som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller 

er den sentrale institusjonen eller tilknyttet et nettverk eller en samarbeidsgruppe som omhandlet i artikkel 10 i nevnte 

forordning. 

c)  Den lavere satsen for utgående strømmer er ikke lavere enn den satsen for inngående strømmer som anvendes av motparten. 

d)  Kredittinstitusjonen og motparten er etablert i samme medlemsstat. 

2.  Vedkommende myndigheter kan tillate unntak fra vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav d) dersom artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 anvendes. I så fall skal også følgende objektive kriterier være oppfylt: 

a)  Likviditetstilbyderen og -mottakeren skal ha en lav likviditetsrisikoprofil. 

b)  Det er inngått rettslig bindende avtaler og forpliktelser mellom konsernforetakene med hensyn til uutnyttet kreditt eller 

likviditet. 

c)  I likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring skal det tas tilstrekkelig hensyn til likviditetsmottakerens likviditets-

risikoprofil. 

Dersom det gis tillatelse til å anvende en slik lavere sats for utgående strømmer, skal vedkommende myndighet underrette EBA 

om resultatet av framgangsmåten omhandlet i artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. Vedkommende 

myndighet skal regelmessig kontrollere at vilkårene for slike lavere utgående strømmer oppfylles. 

Artikkel 30 

Ytterligere utgående strømmer 

1.  Annen sikkerhet enn kontanter og eiendeler nevnt i artikkel 10 som stilles av kredittinstitusjonen for kontrakter som er 

oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, samt kredittderivater skal omfattes av en ytterligere utgående strøm p å 20 %. 

Sikkerhet i eiendeler nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav f) som stilles av kredittinstitusjonen for kontrakter som er oppført i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, samt kredittderivater skal omfattes av en ytterligere utgående strøm på 10 %.  

  

(1) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte  

regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1).  



Nr. 13/718 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

2.  Kredittinstitusjoner skal beregne og underrette vedkommende myndigheter om en ytterligere utgående strøm for alle 

kontrakter som er inngått med kontraktsvilkår som i løpet av 30 kalenderdager og etter en vesentlig forverring av 

kredittinstitusjonens kredittkvalitet har ført til ytterligere utgående pengestrømmer eller behov for sikkerhet. Kredittinstitusjoner 

skal underrette vedkommende myndigheter om denne utgående strømmen senest ved framleggingen av rapporten i samsvar 

med artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom vedkommende myndigheter anser slike utgående strømmer som 

vesentlige i forbindelse med kredittinstitusjonens potensielle utgående pengestrømmer, skal de kreve at kredittinstitusjonen 

legger til en ytterligere utgående strøm for disse kontraktene som tilsvarer det ytterligere behovet for sikkerhet eller utgående 

pengestrømmer som følger av en vesentlig forverring av kredittinstitusjonens kredittkvalitet som tilsvarer en nedsettelse av dens 

eksterne kredittvurdering med tre trinn. Kredittinstitusjonen skal anvende en sats for utgående strømmer på 100 % på disse 

ytterligere sikkerhetene eller disse ytterligere utgående kontantstrømmene. Kredittinstitusjonen skal regelmessig vurdere 

omfanget av denne vesentlige forverringen i lys av hva som er relevant i henhold til kontraktene som den har inngått, og 

underrette vedkommende myndigheter om resultatet av denne vurderingen. 

3.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer det behovet for sikkerhet som ville oppstå 

som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på kreditt institusjonens derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner 

og andre kontrakter, dersom den er vesentlig. Denne beregningen skal foretas i samsvar med den delegerte rettsakten som skal 

vedtas av Kommisjonen i henhold til artikkel 423 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Kredittinstitusjoner skal beregne utgående og inngående strømmer som forventes i løpet av 30 kalenderdager fra 

kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013, på nettogrunnlag i samsvar med artikkel 21. Når det gjelder 

netto utgående strøm, skal kredittinstitusjonen multiplisere resultatet med satsen for utgående strømmer på  

100 %. Kredittinstitusjoner skal i disse beregningene ikke ta med likviditetskrav som ville følge av anvendelsen av nr. 1, 2 og 3. 

5.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer 100 % av markedsverdien av verdipapirer 

eller andre eiendeler som er gjenstand for shortsalg og skal leveres innen 30 kalenderdager, med mindre kredittinstitusjonen eier 

verdipapirene som skal leveres, eller har lånt dem på vilkår som innebærer at de ikke skal leveres tilbake før det har gått  

30 kalenderdager, og verdipapirene ikke utgjør en del av kredittinstitusjonens likvide midler. Dersom den korte posisjonen 

dekkes av en sikret verdipapirfinansieringstransaksjon, skal kredittinstitusjonen anta at den korte posisjonen vil bli opprettholdt 

i hele perioden på 30 kalenderdager og får en utgående strøm på 0 %. 

6.  Kredittinstitusjonen skal legge til en ytterligere utgående strøm som tilsvarer 100 % av 

a)  den overskytende sikkerheten som kredittinstitusjonen har, og som i henhold til kontrakten når som helst kan innkreves av 

motparten, 

b)  sikkerhet som skal stilles overfor en motpart innen 30 kalenderdager, 

c)  sikkerhet som tilsvarer eiendeler som kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, og som kan erstattes av 

eiendeler som tilsvarer eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, uten kredittinstitusjonens  

samtykke. 

7.  Innskudd mottatt som sikkerhet skal ikke anses som forpliktelser ved anvendelsen av artikkel 27 eller 29, men skal 

omfattes av bestemmelsene i nr. 1–6 i denne artikkelen dersom det er relevant. 

8.  Kredittinstitusjoner skal legge til grunn en utgående strøm på 100 % for finansieringstap på verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler, obligasjoner med fortrinnsrett og andre strukturerte finansielle instrumenter som forfaller innen 30 kalenderdager, når 

disse instrumentene er utstedt av kredittinstitusjonen selv eller av gjennomstrømmingsselskaper (conduitselskaper) eller 

spesialforetak som er organisert av kredittinstitusjonen. 

9.  Kredittinstitusjoner skal legge til grunn en utgående strøm på 100 % for finansieringstap på sertifikater med sikkerhet i 

eiendeler (ABCP), gjennomstrømmingsselskaper, verdipapirinvesteringsprodukter og andre slike finansieringsordninger. Denne 

satsen for utgående strømmer på 100 % skal anvendes på beløpet som forfaller, på beløpet for eiendeler som kan refunderes, 

eller på den nødvendige likviditeten. 

10.  For den delen av finansieringsprogrammene som omfattes av nr. 8 og 9, behøver kredittinstitusjoner som yter tilknyttede 

likviditetsfasiliteter, ikke å dobbelttelle finansieringsinstrumentet som forfaller, og likviditetsfasiliteten for konsoliderte 

programmer. 

11.  Eiendeler som lånes på et usikret grunnlag og forfaller innen 30 kalenderdager, skal antas å bli avviklet i sin helhet, noe 

som fører til en utgående strøm av likvide midler på 100 %, med mindre kredittinstitusjonen eier verdipapirene og de ikke 

utgjør en del av kredittinstitusjonens likviditetsbuffer. 

12.  Når det gjelder yting av meglertjenester, og dersom en kredittinstitusjon har finansiert én kundes eiendeler ved å motregne 

dem internt mot en annen kundes shortsalg, skal slike transaksjoner omfattes av en utgående strøm på 50 % for den betingede 

forpliktelsen, ettersom kredittinstitusjonen i tilfelle av kundeuttak kan være forpliktet til å finne ytterligere finansieringskilder 

for å dekke disse posisjonene.  
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Artikkel 31 

Utgående strømmer fra kreditt- og likviditetsfasiliteter 

1.  Ved anvendelsen av denne artikkelen menes med en likviditetsfasilitet enhver bevilget, uutnyttet reservefasilitet som vil 

bli anvendt for å refinansiere en kundes gjeldsforpliktelser i situasjoner der en slik kunde ikke kan refinansiere den berørte 

gjelden på finansmarkedene. Beløpet skal beregnes som det gjeldsbeløpet som er utstedt av kunden, som er utestående og 

forfaller innen 30 kalenderdager, og som er sikret gjennom fasiliteten. Den delen av likviditetsfasilitet en som sikrer en gjeld 

som ikke forfaller innen 30 kalenderdager, skal ikke omfattes av definisjonen av fasiliteten. Fasilitetens eventuelle ytterligere 

kapasitet skal behandles som en bevilget kredittfasilitet med den tilknyttede utnyttelsessatsen som fas tsatt i denne artikkelen. 

Alminnelige driftskapitalfasiliteter for foretak vil ikke bli klassifisert som likviditetsfasiliteter, men som kredittfasilit eter. 

2.  Kredittinstitusjoner skal beregne utgående kontantstrømmer for kreditt - og likviditetsfasiliteter ved å multiplisere beløpet 

for kreditt- og likviditetsfasilitetene med de tilsvarende satsene for utgående strømmer fastsatt i nr. 3–5. Utgående strømmer fra 

bevilgede kreditt- og likviditetsfasiliteter skal fastsettes som en prosentdel av det høyeste beløpet som kan trekkes innenfor  

30 kalenderdager, med fradrag for eventuelle likviditetskrav som får anvendelse i henhold til artikkel 23 på handelsfinansie-

ringsposter utenfor balansen, og med fradrag for eventuell sikkerhet som er gjort tilgjengelig for kredittinstitusjonen og verdsatt 

i samsvar med artikkel 9, forutsatt at sikkerheten oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Den kan brukes på nytt eller pantsettes av kredittinstitusjonen. 

b)  Den innehas i form av likvide midler, men anerkjennes ikke som en del av likviditetsbufferen. 

c)  Den består ikke av eiendeler som er utstedt av motparten til fasiliteten eller et av dens tilknyttede foretak. 

Dersom kredittinstitusjonen har tilgang til de nødvendige opplysningene, skal det høyeste beløpet som kan trekkes på kreditt - 

og likviditetsfasiliteter, fastsettes som det høyeste beløpet som kunne blitt trukket med hensyn til motpartens egne forplikt elser 

eller med hensyn til den på forhånd fastsatte kontraktsfestede planen for utnyttelse av kredittmuligheten med forfall i løpet av 

30 kalenderdager. 

3.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede kredittfasiliteter og uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter 

i løpet av de neste 30 kalenderdagene, skal multipliseres med 5 % dersom de tilhører eksponeringskategorien for 

massemarkedsinnskudd. 

4.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede kredittfasiliteter i løpet av 30 kalenderdager, skal 

multipliseres med 10 % dersom de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De anses ikke å tilhøre eksponeringskategorien for massemarkedsinnskudd. 

b)  De er gitt til kunder som ikke er finansielle kunder, herunder ikke-finansielle foretak, stater, sentralbanker, multilaterale 

utviklingsbanker og offentlige foretak. 

c)  De er ikke gitt med sikte på å erstatte kundens finansiering i situasjoner der kunden ikke kan få oppfylt sine 

finansieringsbehov på finansmarkedene. 

5.  Det høyeste beløpet som kan trekkes på uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter i løpet av de neste 30 kalenderdagene, 

skal multipliseres med 30 % dersom de oppfyller vilkårene nevnt i nr. 4 bokstav a) og b), og med 40 % når de ytes til private 

investeringsselskaper. 

6.  Den uutnyttede bevilgede verdien av en likviditetsfasilitet som er gitt til et spesialforetak for verdipapirisering med sikte 

på å gjøre det mulig for et slikt spesialforetak å kjøpe andre eiendeler enn verdipapirer av kunder som ikke er finansielle 

kunder, skal multipliseres med 10 % i den utstrekning den overstiger verdien av nåværende eiendeler som er kjøpt av kunder, 

og dersom det høyeste beløpet som kan utnyttes, i henhold til kontrakt er begrenset til verdien av nåværende kjøpte eiendeler. 

7.  Den sentrale institusjonen i en ordning eller et nettverk nevnt i artikkel 16 skal multiplisere den likviditetsfinansieringen 

som er bevilget til en medlemskredittinstitusjon, med en sats for utgående strømmer på 75 % når denne medlems-

kredittinstitusjonen kan behandle likviditetsfinansieringen som et likvid middel i samsvar med artikkel 16 nr. 2. Satsen for 

utgående strømmer på 75 % skal anvendes på likviditetsfinansieringens bevilgede hovedstol. 

8.  Kredittinstitusjonen skal multiplisere det høyeste beløpet som kan trekkes på andre uutnyttede bevilgede kreditt- og 

likviditetsfasiliteter i løpet av 30 kalenderdager, med den tilsvarende satsen for utgående strømmer på følgende måte: 

a)  40 % for kreditt- og likviditetsfasiliteter som er gitt til kredittinstitusjoner, og for kredittfasiliteter som er gitt til andre 

regulerte finansinstitusjoner, herunder forsikringsforetak og investeringsforetak, IKI-er eller investeringsordninger uten fast 

kapital.  
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b)  100 % for likviditetsfasiliteter som kredittinstitusjonen har gitt til andre spesialforetak for verdipapirisering enn dem som er 

nevnt i nr. 6, og for ordninger som pålegger institusjonen å kjøpe eller bytte eiendeler fra et spesialforetak for 

verdipapirisering. 

c)  100 % for kreditt- og likviditetsfasiliteter til finansielle kunder som ikke er nevnt i bokstav a) og b) og nr. 1–7. 

9.  Som unntak fra nr. 1–8 kan kredittinstitusjoner som er opprettet og finansieres av minst én medlemsstats sentrale eller 

regionale myndighet, anvende behandlingene angitt i nr. 3 og 4 på kreditt - og likviditetsfasiliteter som gis til støttelångivere 

utelukkende for direkte eller indirekte å finansiere støttelån, forutsatt at disse lånene oppfyller kravene til satser for ut gående 

strømmer omhandlet i nr. 3 og 4. 

Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 bokstav g) kan en symmetrisk inngående og utgående strøm anvendes av kredittinstitusjoner 

dersom disse støttelånene gis som formidlingslån gjennom en annen kredittinstitusjon som opptrer som formidler. 

Støttelånene omhandlet i dette nummeret skal være tilgjengelige bare for personer som ikke er finansielle kunder, og skal gis på 

ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag med sikte på å fremme målene for offentlig politikk fastsatt av 

Unionen eller medlemsstatens sentralmyndighet eller regionale myndighet. Slike fasiliteter skal bare kunne utnyttes etter et med 

rimelighet forventet behov for støttelån og opp til beløpet det er behov for, forutsatt at det framlegges en rapport om bruken av 

de utbetalte midlene. 

10.  Kredittinstitusjoner skal multiplisere alle utgående pengestrømmer som følger av forpliktelser som forfaller innen  

30 kalenderdager, med 100 %, med unntak av de som er omhandlet i artikkel 23–31. 

KAPITTEL 3 

Inngående pengestrømmer 

Artikkel 32 

Inngående strømmer 

1.  Inngående pengestrømmer skal vurderes over en periode på 30 kalenderdager. De skal omfatte bare kontraktsfestede 

inngående strømmer fra eksponeringer som ikke har forfalt, og som kredittinstitusjonen ikke har grunn til å forvente blir 

misligholdt i løpet av 30 kalenderdager. 

2.  Inngående pengestrømmer skal tildeles en sats for inngående strømmer på 100 %, herunder særlig følgende inngående 

strømmer: 

a)  Skyldige beløp fra sentralbanker og finansielle kunder. I forbindelse med sistnevnte skal særlig inngående strømmer fra 

følgende transaksjoner anses å være omfattet av satsen for inngående strømmer på 100 %: 

i)  Verdipapirer som forfaller innen 30 kalenderdager. 

ii)  Handelsfinansieringstransaksjoner som omhandlet i artikkel 162 nr. 3 annet ledd bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 med en gjenværende løpetid på mindre enn 30 kalenderdager. 

b)  Skyldige beløp fra posisjoner i større indekser for egenkapitalinstrumenter, forutsatt at dobbelttelling med likvide midler 

unngås. Disse beløpene skal omfatte skyldige beløp med avtalefestet forfall innen 30 kalenderdager, for eksempel kontant 

utbytte fra slike store indekser og kontanter fra slike egenkapitalinstrumenter som er solgt, men ennå ikke avviklet, dersom 

de ikke anerkjennes som likvide midler i samsvar med avdeling II. 

3.  Som unntak fra nr. 2 skal de inngående strømmene fastsatt i dette nummeret være omfattet av følgende krav: 

a)  Skyldige beløp fra ikke-finansielle kunder for betaling av avdrag skal reduseres med 50 % av deres verdi eller med de 

avtalefestede forpliktelsene overfor disse kundene til å forlenge finansieringen, alt etter hvilket beløp som er høyest. Ved 

anvendelse av denne bokstaven skal ikke-finansielle kunder omfatte foretak, stater, multilaterale utviklingsbanker og 

offentlige foretak; som unntak kan kredittinstitusjoner som har fått en forpliktelse i henhold artikkel 31 nr. 9 med henblikk 

på utbetaling av et støttelån til en endelig mottaker, eller som har fått en tilsvarende forpliktelse fra en multilateral 

utviklingsbank eller et offentlig foretak, innregne en inngående strøm opp til verdien av den utgående strømmen som de 

anvender på den tilsvarende forpliktelsen til å bevilge disse støttelånene. 

b)  Skyldige beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmarkedstransaksjoner som definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som er sikret med likvide midler, skal ikke innregnes opp til verdien av de likvide midlene 

med fradrag for avkortingene som får anvendelse i samsvar med avdeling II. Skyldige beløp for den gjenstående verdien, 

eller skyldige beløp som er sikret med eiendeler som ikke kan anses som likvide midler i henhold til avdeling II, skal 

innregnes i sin helhet. Ingen inngående strøm skal tillates dersom sikkerheten anvendes for å dekke en kort posisjon i 

henhold til artikkel 30 nr. 5.  
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c)  Skyldige beløp fra marginlån som forfaller i henhold til avtale og er gitt med sikkerhet i ikke-likvide midler, kan ha en sats 

for inngående strømmer på 50 %. Slike inngående strømmer kan innregnes bare dersom kredittinstitusjonen ikke anvender 

den opprinnelig mottatte sikkerheten for lånene til å dekke korte posisjoner. 

d)  Skyldige beløp som den kredittinstitusjonen som skylder beløpene, behandler i samsvar med artikkel 27, unntatt innskudd i 

den sentrale institusjonen nevnt i artikkel 27 nr. 3, skal multipliseres med en tilsvarende symmetrisk sats for inngående 

strømmer. Dersom den tilsvarende satsen ikke kan fastsettes, skal det anvendes en sats for inngående strømmer på 5 %. 

e)  Sikkerhetsbytteavtaler som forfaller innen 30 kalenderdager, skal medføre en inngående strøm for den overskytende 

likviditetsverdien av eiendelene som utlånes, sammenlignet med likviditetsverdien av eiendelene som lånes. 

f)  Dersom sikkerheten som oppnås gjennom omvendt gjenkjøp, innlån av verdipapirer eller sikkerhetsbytteavtaler, og som 

forfaller innen 30 dager, blir pantsatt på nytt og anvendes til å dekke korte posisjoner som kan forlenges ut over 30 dager, 

skal en kredittinstitusjon anta at en slik ordning med omvendt gjenkjøp eller innlån av verdipapirer vil bli forlenget og ikke 

vil medføre inngående kontantstrømmer som gjenspeiler dens behov for fortsatt å dekke den korte posisjonen eller å 

gjenkjøpe de berørte verdipapirene. Korte posisjoner omfatter både tilfeller der kredittinstitusjonen i en risikonøytralisert  

portefølje shortselger et verdipapir direkte som del av en handels- eller sikringsstrategi, og tilfeller der kredittinstitusjonen 

er short i et verdipapir i en risikonøytralisert repo-portefølje og har lånt et verdipapir for en bestemt periode og lånt ut 

verdipapiret for en lengre periode. 

g)  Eventuelle uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter og andre forpliktelser mottatt fra andre enheter enn sentralbanker og 

enheter nevnt i artikkel 34 skal ikke innregnes. Uutnyttede bevilgede likviditetsfasiliteter fra sentralbanken som er anerkjent 

som likvide midler i samsvar med artikkel 14, skal ikke innregnes som en inngående strøm. 

h)  Skyldige beløp fra verdipapirer utstedt av kredittinstitusjonen selv eller av en tilknyttet enhet skal innregnes på 

nettogrunnlag med en sats for inngående strømmer som anvendes på grunnlag av den satsen for inngående strømmer som 

anvendes på den underliggende eiendelen i henhold til denne artikkelen. 

i)  Eiendeler uten kontraktfestet utløpsdato skal innregnes med sats for inngående strømmer på 20 %, forutsatt at kontrakten gir 

kredittinstitusjonen mulighet til å si opp denne eller å kreve betaling innen 30 dager. 

4.  Nr. 3 bokstav a) får ikke anvendelse på skyldige beløp fra sikrede utlånstransaksjoner og kapitalmarkedstransaksjoner som 

definert i artikkel 192 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 som er sikret med likvide midler i henhold til avdeling II,  som 

omhandlet i nr. 3 bokstav b). Inngående strømmer fra frigivelse av saldoer som innehas på separate kontoer i samsvar med 

reguleringskrav for beskyttelse av eiendeler innenfor kundehandel, skal innregnes i sin helhet, forutsatt at disse separate 

saldoene opprettholdes som likvide midler som definert i avdeling II. 

5.  Utgående og inngående strømmer som forventes i løpet av 30 kalenderdager fra kontraktene oppført i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal beregnes på nettogrunnlag som omhandlet i artikkel 21, og skal multipliseres med 100 % i 

tilfelle av en inngående nettostrøm. 

6.  Kredittinstitusjoner skal ikke innregne andre inngående strømmer fra de likvide midlene omhandlet i avdeling II enn 

skyldige betalinger for eiendelene som ikke gjenspeiles i eiendelens markedsverdi. 

7.  Kredittinstitusjoner skal ikke innregne inngående strømmer fra nye inngåtte forpliktelser. 

8.  Kredittinstitusjoner skal innregne bare inngående pengestrømmer som skal mottas i tredjestater der det er 

overføringsrestriksjoner, eller som er uttrykt i ikke-konvertible valutaer, i den utstrekning de tilsvarer utgående strømmer i 

henholdsvis den berørte tredjestaten eller den berørte valutaen. 

Artikkel 33 

Øvre grense for inngående strømmer 

1.  Kredittinstitusjoner skal begrense innregningen av inngående pengestrømmer til 75 % av samlede utgående 

pengestrømmer som definert i kapittel 2, med mindre en bestemt inngående strøm er omfattet av unntak i henhold til nr. 2, 3 

eller 4.  
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2.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan kredittinstitusjonen helt eller delvis unnta følgende inngående 

pengestrømmer fra den øvre grensen nevnt i nr. 1: 

a)  Inngående strømmer der innskyteren er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet 

datterforetak av samme morforetak eller er knyttet til kredittinstitusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel  

12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF. 

b)  Inngående strømmer fra innskudd i andre kredittinstitusjoner i et konsern som er berettiget til behandlingen som beskrives i 

artikkel 113 nr. 6 eller 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Inngående strømmer nevnt i artikkel 26, herunder inngående strømmer fra lån i forbindelse med pantelån, fra støttelån nevnt 

i artikkel 31 nr. 9 eller fra støttelån fra en multilateral utviklingsbank eller et offentlig foretak som kredittinstitusjonen har 

vært formidler for. 

3.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan spesialiserte kredittinstitusjoner unntas fra den øvre grensen for 

inngående strømmer dersom deres hovedvirksomheter er leasing og fordringsdiskontering, unntatt virksomhet som beskrevet i 

nr. 4, og vilkårene fastsatt i nr. 5 er oppfylt. 

4.  Med forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet kan spesialiserte kredittinstitusjoner være omfattet av en øvre grense 

for inngående strømmer på 90 % dersom vilkårene fastsatt i nr. 5 er oppfylt og deres hovedvirksomhet er følgende: 

a)  Finansiering av kjøp av motorvogner. 

b)  Forbrukerkreditt som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF. 

5.  Kredittinstitusjoner nevnt i nr. 3 kan unntas fra den øvre grensen for inngående strømmer, og kredittinstitusjoner nevnt i 

nr. 4 kan anvende en høyere øvre grense på 90 %, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

a)  Forretningsvirksomheten har en lav likviditetsrisikoprofil, idet det tas hensyn til følgende faktorer: 

i)  Tidspunktene for inngående strømmer samsvarer med tidspunktene for utgående kontantstrømmer. 

ii)  På individuelt nivå er kredittinstitusjonen ikke i vesentlig grad finansiert gjennom massemarkedsinnskudd. 

b)  På individuelt nivå overstiger andelen av deres hovedvirksomheter som omhandlet i nr. 3 eller 4 80 % av den samlede 

balansen. 

c)  Det opplyses om unntakene i årsrapportene. 

Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om hvilke spesialiserte kredittinstitusjoner som er fritatt eller omfattes av en 

høyere øvre grense, sammen med en begrunnelse. EBA skal offentliggjøre og ajourføre en liste over spesialiserte 

kredittinstitusjoner som er fritatt eller omfattes av en høyere øvre grense. EBA kan anmode om underlagsdokumentasjon. 

6.  Unntakene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 kan, når de er godkjent av vedkommende my ndighet, anvendes på både individuelt og 

konsolidert nivå, med forbehold for artikkel 2 nr. 3 bokstav e). 

7.  Kredittinstitusjoner skal beregne verdien av netto utgående pengestrømmer ved å anvende den øvre grensen for inngående 

strømmer etter formelen i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 34 

Inngående strømmer innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning  

1.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 bokstav g) kan vedkommende myndigheter i enkelttilfeller tillate at det anvendes en 

høyere sats for inngående strømmer for uutnyttede kreditt- og likviditetsfasiliteter når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er grunn til å forvente en større inngående strøm, selv når likviditetstilbyderen er i en situasjon med kombinert 

markedsstress og idiosynkratisk stress. 

b)  Motparten er morforetaket til eller et datterforetak av kredittinstitusjonen eller et annet datterforetak av samme morforetak 

eller er knyttet til kredittinstitusjonen gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, er 

medlem av den samme institusjonelle beskyttelsesordningen som er omhandlet i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, eller er den sentrale institusjonen eller tilknyttet et nettverk eller en samarbeidsgruppe som omhandlet i 

artikkel 10 forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Dersom satsen for inngående strømmer overstiger 40 %, anvender motparten en tilsvarende symmetrisk sats for utgående 

strømmer som unntak fra artikkel 31. 

d)  Kredittinstitusjonen og motparten er etablert i samme medlemsstat.  
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2.  Dersom kredittinstitusjonen og motpartsinstitusjonen er etablert i forskjellige medlemsstater, kan vedkommende 

myndigheter tillate unntak fra vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav d) dersom følgende objektive kriterier i bokstav a)–c) er oppfylt i 

tillegg til kriteriene i nr. 1: 

a)  Likviditetstilbyderen og -mottakeren har en lav likviditetsrisikoprofil. 

b)  Det er inngått rettslig bindende avtaler og forpliktelser mellom konsernforetak med hensyn til kreditt eller likviditet.  

c)  I likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring er det tatt tilstrekkelig hensyn til likviditetsmottakerens likviditetsrisikoprofil.  

Vedkommende myndigheter skal samarbeide i fullt samråd i samsvar med artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for å fastslå om tilleggskriteriene omhandlet i dette nummeret er oppfylt. 

3.  Dersom tilleggskriteriene fastsatt i nr. 2 er oppfylt, skal det tillates at vedkommende myndighet for likviditetsmottakeren 

anvender en gunstigere sats for inngående strømmer på opptil 40 %. Det skal imidlertid kreves tillatelse fra begge 

vedkommende myndigheter for gunstigere satser på over 40 %, som skal anvendes på et symmetrisk grunnlag. 

Dersom det gis tillatelse til å anvende en gunstigere sats for inngående strømmer på over 40 %, skal vedkommende 

myndigheter underrette EBA om resultatet av prosessen omhandlet i nr. 2. Vedkommende myndigheter skal regelmessig 

kontrollere at vilkårene for slike større inngående strømmer er oppfylt. 

AVDELING IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 35 

Overgangsbestemmelser for bankeiendeler som garanteres av medlemsstater 

1.  Eiendeler utstedt av kredittinstitusjoner som er omfattet av en garanti fra en medlemsstats sentralmyndighet, skal anses 

som nivå 1-eiendeler bare dersom garantien 

a)  ble gitt eller bevilget for et høyeste beløp før 30. juni 2014, 

b)  er en direkte, uttrykt, ugjenkallelig og ubetinget garanti som dekker manglende betaling av avdrag og renter ved forfall. 

2.  Dersom garantisten er en regional eller lokal myndighet i en medlemsstat, skal den garanterte eiendelen anses som en nivå 

1-eiendel bare dersom eksponeringer mot slike regionale eller lokale myndigheter behandles som eksponeringer mot deres 

sentralmyndighet i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og garantien oppfyller kravene i nr. 1. 

3.  Eiendelene nevnt i nr. 1 og 2 skal fortsatt anses som nivå 1-eiendeler så lenge garantien er gyldig for den berørte 

utstederen eller dennes eiendeler, alt etter hva som er relevant, med løpende endringer eller erstatninger. Dersom beløpet for en 

garanti til fordel for en utsteder eller utsteders eiendeler økes på et tidspunkt etter 30. juni 2014, skal eiendelene anses som 

likvide midler bare opp til det høyeste beløpet for garantien som ble bevilget før nevnte dato. 

4.  Eiendelene nevnt i denne artikkel skal være omfattet av de samme kravene som i henhold til denne forordningen får 

anvendelse på nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de sentrale, regionale eller lokale myndighetene 

eller de offentlige foretakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c). 

5.  Dersom en kredittinstitusjon eller dens eiendeler er omfattet av en garantiordning, skal hele ordningen anses som en 

garanti i henhold til denne artikkelen. 

Artikkel 36 

Overgangsbestemmelser for medlemsstatsfinansierte organer som forvalter eiendeler med forringet verdi  

1.  Prioriterte obligasjoner utstedt av følgende medlemsstatsfinansierte organer som forvalter eiendeler med forringet verdi, 

skal anses som nivå 1-eiendeler fram til 31. desember 2023: 

a)  I Irland, National Asset Management Agency (NAMA). 

b)  I Spania, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB). 
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c)  I Slovenia, Bank Asset Management Company, som er opprettet i henhold til «Measures of the Republic of Slovenia to 

Strengthen the Stability of Banks Act» (MSSBA). 

2.  Eiendelene nevnt i nr. 1 skal være omfattet av de samme kravene som i henhold til denne forordningen får anvendelse på 

nivå 1-eiendeler som utgjør fordringer på eller er garantert av de sentrale, regionale eller lokale myndighetene eller de 

offentlige foretakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 37 

Overgangsbestemmelser for verdipapiriseringer med sikkerhet i boliglån  

1.  Som unntak fra artikkel 13 skal verdipapiriseringer som ble utstedt før 1. oktober 2015, og der de underliggende 

eksponeringene er boliglån som nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), anses som nivå 2B-eiendeler dersom de oppfyller 

alle kravene i artikkel 13 unntatt de kravene til forholdet mellom lån og verdi og mellom lån og inntekt som er fastsatt i artikkel 

13 nr. 2 bokstav g) punkt i). 

2.  Som unntak fra artikkel 13 skal verdipapiriseringer som ble utstedt etter 1. oktober 2015, og der de underliggende 

eksponeringene er boliglån som nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav g) punkt i), og som ikke oppfyller de kravene til forholdet 

mellom lån og verdi og mellom lån og inntekt som er fastsatt i nevnte nummer, anses som nivå 2B-eiendeler fram til 1. oktober 

2025, forutsatt at de underliggende eksponeringene omfatter boliglån som ikke var omfattet av nasjonal rett om grenser for 

forholdet mellom lån og inntekt på det tidspunktet da de ble gitt, og at slike boliglån ble gitt på et tidspunkt før 1. oktober 2015. 

Artikkel 38 

Overgangsbestemmelser for innføringen av likviditetsreservedekningen 

1.  I samsvar med artikkel 460 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal likviditetsreservedekningen som er fastsatt i artikkel 

4, innføres på følgende måte: 

a)  60 % av kravet til likviditetsreserve fra 1. oktober 2015. 

b)  70 % fra 1. januar 2016. 

c)  80 % fra 1. januar 2017. 

d)  100 % fra 1. januar 2018. 

2.  I samsvar med artikkel 412 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan medlemsstater eller vedkommende myndigheter 

kreve at nasjonalt godkjente kredittinstitusjoner eller et delsett av slike kredittinstitusjoner skal opprettholde et krav til høyere 

likviditetsreserve på opptil 100 % inntil den bindende minstestandarden på 100 % er innført fullt ut i samsvar med denne 

forordningen. 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Formel for fastsettelse av likviditetsbufferens sammensetning 

1.  Kredittinstitusjonen skal bruke formlene fastsatt i dette vedlegget for å fastsette likviditetsbufferens sammensetning i 

samsvar med artikkel 17. 

2.  Beregning av likviditetsbufferen: på beregningsdatoen skal kredittinstitusjonens likviditetsbuffer være lik 

a)  beløpet for nivå 1-eiendeler pluss 

b)  beløpet for nivå 2A-eiendeler pluss 

c)  beløpet for nivå 2B-eiendeler 

minus det laveste av 

d)  summen av bokstav a), b) og c) eller 

e)  «verdien av overskytende likvide midler» beregnet i samsvar med nr. 3 og 4 i dette vedlegget. 

3. «Verdien av overskytende likvide midler»: dette beløpet skal bestå av følgende komponenter: 

a)  Et justert beløp for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, som skal være lik verdien av alle likvide 

eiendeler på nivå 1, med unntak av obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1, som kredittinstitusjonen ville inneha etter 

avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med utveksling av eiendeler 

eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen 

og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

b)  Et justert beløp for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1, som skal være lik verdien etter avkorting av alle 

obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1 som kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret 

finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret 

derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra beregningsdatoen, og der kredit tinstitusjonen og motparten 

utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

c)  Et justert beløp for nivå 2A-eiendeler, som skal være lik verdien etter avkorting av alle nivå 2A-eiendeler som 

kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en 

transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra 

beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

d)  Et justert beløp for nivå 2B-eiendeler, som skal være lik verdien etter avkorting av alle nivå 2B-eiendeler som 

kredittinstitusjonen ville inneha etter avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en 

transaksjon med utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon som forfaller innen 30 kalenderdager fra 

beregningsdatoen, og der kredittinstitusjonen og motparten utveksler likvide midler for minst én del av transaksjonen. 

4.  Beregning av «verdien av overskytende likvide midler»: dette beløpet skal være lik 

a)  det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, pluss 

b)  det justerte beløpet for obligasjoner med fortrinnsrett på nivå 1 pluss 

c)  det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler pluss 

d)  det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler 

minus det laveste av 

e)  summen av a), b), c) og d), 

f)  100/30 multiplisert med a), 

g)  100/60 multiplisert med summen av a) og b), 

h)  100/85 multiplisert med summen av a), b) og c). 
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5.  Etter at det er tatt hensyn til avvikling av en sikret finansieringstransaksjon, en sikret utlånstransaksjon, en transaksjon med 

utveksling av eiendeler eller en sikret derivattransaksjon, og etter anvendelse av ovennevnte øvre grenser i samsvar med 

artikkel 17, skal likviditetsbufferens sammensetning fastsettes på følgende måte: 

a″ (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= a (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner som ikke er dekket, før anvendelse av den øvre grensen) 

b″ (det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner med fortrinnsrett, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN(b, a70/30) 

der b = det justerte beløpet for nivå 1-eiendeler i form av obligasjoner med fortrinnsrett, før anvendelse av den øvre grensen 

c″ (det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN(c, (a + b″)40/60, MAX(a70/30 – b″, 0)) 

der c = det justerte beløpet for nivå 2A-eiendeler, før anvendelse av den øvre grensen 

d″ (det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler, etter anvendelse av den øvre grensen) 

= MIN (d, (a + b″ + c″)15/85, MAX((a + b″)40/60 – c″, 0), MAX(70/30a – b″ – c″, 0)) 

der d = det justerte beløpet for nivå 2B-eiendeler, før anvendelse av den øvre grensen 

 _____ 

VEDLEGG II 

Formel for beregning av netto utgående pengestrøm 

NLO = Netto utgående pengestrøm 

TO = Samlede utgående strømmer 

TI = Samlede inngående strømmer 

FEI = Inngående strømmer som omfattes av fullt unntak 

IHC = Inngående strømmer som omfattes av en høyere øvre grense på 90 % av utgående strømmer 

IC = Inngående strømmer som omfattes av en øvre grense på 75 % av utgående strømmer 

Netto utgående pengestrømmer er lik samlede utgående strømmer minus fradraget for fullt unntatte inngående strømmer minus 

fradraget for inngående strømmer som omfattes av den øvre grensen på 90 %, minus fradraget for inngående strømmer som 

omfattes av den øvre grensen på 75 % 

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)) 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/62 

av 10. oktober 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn  

til uvektet kjernekapitalandel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 456 nr. 1 bokstav j), 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fra og med 1. januar 2015 skal institusjoner offentliggjøre den uvektede kjernekapitalandelen beregnet i samsvar med 

artikkel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013, og før den nevnte datoen har Kommisjonen myndighet til å vedta en 

delegert rettsakt som endrer eksponeringsmålet og kapitalmålet for beregning av den uvektede kjernekapitalandelen, 

med henblikk på å avhjelpe eventuelle mangler som er påvist på grunnlag av institusjonenes rapportering. 

2) Det er konstatert forskjeller i rapporterte uvektede kjernekapitalandeler som omhandlet i artikkel 429 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 på grunn av institusjonenes ulike fortolkninger av motregningen av sikkerhet i forbindelse med 

verdipapirfinansierings- og gjenkjøpstransaksjoner. Disse forskjellene i fortolkning og rapportering har kommet til 

uttrykk etter at Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) offentliggjorde en analyserapport 4. mars 2014. 

3) Ettersom bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013 gjenspeiler bestemmelsene i Basel-standardene, er løsningene 

for å avhjelpe manglene ved Basel-reglene også egnet til å avhjelpe tilsvarende mangler ved de relevante bestemmelsene 

i den nevnte forordningen. 

4) Basel-komiteen vedtok 14. januar 2014 en revidert regeltekst om den uvektede kjernekapitalandelen som særlig omfattet 

ytterligere målings- og motregningsordninger for gjenkjøps- og verdipapirfinansieringstransaksjoner. En tilpasning av 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013 om beregning av den uvektede kjernekapitalandelen til internasjonalt 

anerkjente regler bør ta hensyn til institusjonenes ulike fortolkninger av motregningen av sikkerhet i forbindelse med 

verdipapirfinansierings- og gjenkjøpstransaksjoner, øke internasjonal sammenlignbarhet og skape like kon-

kurransevilkår for institusjoner som er etablert i Unionen og utøver sin virksomhet internasjonalt. 

5) Clearing gjennom sentrale motparter etter hovedmodellen som vanligvis brukes i Unionen, forårsaker en dobbelttelling 

av gjeldsgrad i eksponeringsmålet for en institusjon som fungerer som clearingmedlem. 

6) Clearing av verdipapirfinansieringstransaksjoner, særlig gjenkjøpstransaksjoner, gjennom kvalifiserte sentrale motparter 

kan gi fordeler som for eksempel multilateral motregning og robuste prosesser for håndtering av sikkerhet, noe som 

styrker den finansielle stabiliteten. Det bør derfor være tillatt å motregne kontantfordringer og kontantgjeld for 

gjenkjøpstransaksjoner og omvendte gjenkjøpstransaksjoner gjennom den samme kvalifiserte sentrale motparten. 

7) Gjenkjøpstransaksjoner som kan avsluttes når som helst med en avtalt oppsigelsesfrist, bør anses å være likeverdige 

med dem som har en eksplisitt løpetid lik oppsigelsesfristen, og «samme eksplisitte dato for endelig oppgjør» bør derfor 

anses å være oppfylt, slik at denne typen transaksjoner er berettiget til mot regning av kontantfordringer og kontantgjeld 

for gjenkjøpstransaksjoner og omvendte gjenkjøpstransaksjoner med den samme motparten. 

8) Den reviderte uvektede kjernekapitalandelen bør gi et mer nøyaktig mål på gjeldsgrad og bør fungere som en 

forholdsmessig begrensning av oppbygningen av gjeldsgrad i institusjoner etablert i Unionen. 

9) Rapportering av den uvektede kjernekapitalandelen på et bestemt tidspunkt på slutten av den kvartalsvise 

rapporteringsperioden, snarere enn rapportering på grunnlag av et tremåneders gjennomsnitt, gjør at den uvektede 

kjernekapitalandelen bedre kan tilpasses solvensrapporteringen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2015, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/11 
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10) Bruk av nominelle bruttobeløp for skriftlig kredittbeskyttelse utstedt av en institusjon gjenspeiler gjeldsgraden på en 

mer hensiktsmessig måte enn bruk av markedsverdimetoden for disse instrumentene. 

11) Konsolideringsområdet for å beregne den uvektede kjernekapitalandelen bør tilpasses det lovbestemte konsoliderings-

området som brukes for å fastsette de risikoveide kapitaldekningene. 

12) Endringene som innføres ved denne forordningen, bør gjøre det lettere å sammenligne den uvektede kjernekapital-

andelen som offentliggjøres av institusjonene, og dermed bidra til å unngå at markedsdeltakerne villedes med hensyn til 

institusjonenes reelle gjeldsgrad. Denne forordningen bør derfor tre i kraft snarest mulig. 

13) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 429 skal lyde: 

«Artikkel 429 

Beregning av uvektet kjernekapitalandel 

1.  Institusjonene skal beregne uvektet kjernekapitalandel etter metoden som er angitt i nr. 2–13. 

2.  Uvektet kjernekapitalandel skal beregnes som en institusjons kapitalmål dividert med institusjonens samlede 

eksponeringsmål og uttrykkes i prosent. 

Institusjonene skal beregne den uvektede kjernekapitalandelen på referansedatoen for rapportering. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 2 skal kapitalmålet være kjernekapitalen. 

4.  Det samlede eksponeringsmålet skal være summen av eksponeringsverdiene av 

a)  eiendeler nevnt i nr. 5, med mindre de er fratrukket ved fastsettelsen av kapitalmålet nevnt i nr. 3, 

b)  derivater nevnt i nr. 9, 

c)  tillegg for motpartskredittrisiko for gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner 

med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner, herunder slike som er utenfor balansen som nevnt i artikkel 429b, 

d)  poster utenfor balansen nevnt i nr. 10. 

5.  Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av eiendeler, unntatt kontrakter oppført i vedlegg II og 

kredittderivater, i samsvar med følgende prinsipper: 

a)  Med eksponeringsverdien av eiendeler menes eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 111 nr. 1 første punktum. 

b)  Fysisk eller finansiell sikkerhet, garantier eller kredittrisikoreduksjon som er kjøpt, skal ikke anvendes for å redusere 

eksponeringsverdien av eiendeler. 

c)  Lån skal ikke motregnes mot innskudd. 

d)  Gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og 

marginlånstransaksjoner skal ikke motregnes.  
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6.  Fra eksponeringsmålet fastsatt i nr. 4 i denne artikkelen kan institusjonene trekke de beløpene som er trukket fra ren 

kjernekapital i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav d). 

7.  Vedkommende myndigheter kan tillate at en institusjon i eksponeringsmålet ikke inkluderer eksponeringer som kan 

dra nytte av behandlingen fastsatt i artikkel 113 nr. 6. Vedkommende myndigheter kan gi slik tillatelse bare dersom alle 

vilkårene fastsatt i artikkel 113 nr. 6 bokstav a)–e) er oppfylt, og dersom de har gitt godkjenningen fastsatt i artikkel 113  

nr. 6. 

8.  Som unntak fra nr. 5 bokstav d) kan institusjonene fastsette eksponeringsverdien av kontantfordringer og -gjeld for 

gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og 

marginlånstransaksjoner med samme motpart på nettogrunnlag bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Transaksjonene har samme eksplisitte dato for endelig oppgjør. 

b)  Retten til å motregne gjeld til motparten med fordringer hos motparten har rettsvirkning i alle følgende situasjoner: 

i)  Under normal forretningsvirksomhet. 

ii)  Ved mislighold, insolvens og konkurs. 

c)  Motpartene planlegger nettooppgjør eller samtidig oppgjør, eller transaksjonene omfattes av en oppgjørsordning med 

et resultat som funksjonelt tilsvarer nettooppgjør. 

Ved anvendelsen av første leddet bokstav c) vil en oppgjørsordning gi et resultat som funksjonelt tilsvarer et nettooppgjør 

dersom nettoresultatet av kontantstrømmene fra transaksjonene i denne ordningen på oppgjørstidspunktet er lik det 

enkeltstående nettobeløpet ved et nettooppgjør. 

9.  Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av kontrakter oppført i vedlegg II og av kredittderivater, herunder 

slike som ikke er balanseført, i samsvar med artikkel 429a. 

10.  Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av poster utenfor balansen, unntatt kontrakter oppført i vedlegg II, 

kredittderivater, gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og 

marginlånstransaksjoner, i samsvar med artikkel 111 nr. 1. Institusjonene skal imidlertid ikke redusere disse postenes 

nominelle verdi ved spesifikke kredittrisikojusteringer. 

Dersom en forpliktelse er knyttet til utvidelse av en annen forpliktelse, skal den laveste av de to konverteringsfaktorene som 

gjelder for den enkelte forpliktelsen, anvendes i samsvar med artikkel 166 nr. 9. Eksponeringsverdien av lavrisikoposter 

utenfor balansen nevnt i artikkel 111 nr. 1 bokstav d) skal være underlagt en nedre grense som tilsvarer 10 % av den 

nominelle verdien. 

11.  En institusjon som er et clearingmedlem i en kvalifisert sentral motpart, kan utelukke fra beregningen av ekspone-

ringsmålet handelsengasjementer som gjelder følgende poster, forutsatt at disse handelseksponeringene er clearet hos den 

kvalifiserte sentrale motparten og samtidig oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 306 nr. 1 bokstav c): 

a)  Kontrakter oppført i vedlegg II. 

b)  Kredittderivater. 

c)  Gjenkjøpstransaksjoner. 

d)  Innlån og utlån av verdipapirer eller varer. 

e)  Transaksjoner med lang oppgjørsfrist. 

f)  Marginlånstransaksjoner. 

12.  Dersom en institusjon som er et clearingmedlem hos en kvalifisert sentral motpart, gir garantier overfor den 

kvalifiserte sentrale motparten for ytelsen til en kunde som inngår direkte i derivattransaksjoner med den kvalifiserte 

sentrale motparten, skal den i eksponeringsmålet inkludere den eksponeringen som følger av garantien som en 

derivateksponering mot kunden, i samsvar med artikkel 429a.  



Nr. 13/730 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

13.  Når nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper anerkjenner balanseføring av forvaltede eiendeler i samsvar 

med artikkel 10 i direktiv 86/635/EØF, kan disse eiendelene utelates fra det samlede eksponeringsmålet for den uvektede 

kjernekapitalandelen, forutsatt at de oppfyller kriteriene for ikke å bli anerkjent i henhold til internasjonal regnskaps-

standard (IAS) 39, i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 og, dersom det er relevant, kriteriene for ikke-

konsolidering i internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 10, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1606/2002. 

14.  Vedkommende myndigheter kan gi en institusjon tillatelse til å unnta fra eksponeringsmålet eksponeringer som 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  De er eksponeringer mot en enhet i offentlig sektor. 

b)  De behandles i samsvar med artikkel 116 nr. 4. 

c)  De oppstår som følge av innskudd som institusjonen er rettslig forpliktet til å overføre til enheten i offentlig sektor 

nevnt i bokstav a), med henblikk på finansiering av allmennyttige investeringer.» 

2)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 429a 

Eksponeringsverdien av derivater 

1.  Institusjonene skal fastsette eksponeringsverdien av kontrakter oppført i vedlegg II og av kredittderivater, herunder 

slike som ikke er balanseført, i samsvar med metoden angitt i artikkel 274. Institusjonene skal anvende artikkel 299 nr. 2 

bokstav a) ved fastsettelsen av den potensielle framtidige kreditteksponeringen for kredittderivater. 

Når de fastsetter den potensielle framtidige kreditteksponeringen for kredittderivater, skal institusjonene anvende 

prinsippene fastsatt i artikkel 299 nr. 2 bokstav a) på alle sine kredittderivater, og ikke bare på dem som er oppført i 

handelsporteføljen. 

Ved fastsettelse av eksponeringsverdien kan institusjonene ta hensyn til virkningene av novasjonskontrakter og andre 

motregningsavtaler i samsvar med artikkel 295. Motregning på tvers av produkter får ikke anvendelse. Institusjonene kan 

imidlertid motregne innenfor produktkategorien nevnt i artikkel 272 nr. 25 bokstav c) og for kredittderivater når de er 

omfattet av en avtale om motregning på tvers av produkter, som nevnt i artikkel 295 bokstav c). 

2.  Dersom sikkerhetsstillelse som gjelder for derivatkontrakter, reduserer summen av eiendelene i henhold til det 

gjeldende regnskapsregelverket, skal institusjonene reversere denne reduksjonen. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 kan institusjonene trekke variasjonsmarginen som de har mottatt i kontanter fra motparten, 

fra den delen av eksponeringsverdien som er gjeldende gjenanskaffelseskost, i den grad variasjonsmarginene, i henhold til 

det gjeldende regnskapsregelverket, ikke allerede er innregnet som en reduksjon av eksponeringsverdien, og dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  For transaksjoner som ikke cleares gjennom en kvalifisert sentral motpart, skal kontanter mottatt av den mottakende 

motparten ikke holdes atskilt. 

b)  Variasjonsmarginen beregnes og utveksles daglig på grunnlag av en verdsetting til markedsverdi av derivatposisjoner. 

c)  Variasjonsmarginen mottatt i kontanter er i samme valuta som oppgjørsvalutaen for derivatkontrakten. 

d)  Variasjonsmarginen som utveksles, er det fulle beløpet som ville være nødvendig for fullt ut å eliminere 

markedsverdieksponeringen for derivatet, med forbehold om terskelen og de minste overføringsbeløpene som gjelder 

for motparten. 

e)  Derivatkontrakten og variasjonsmarginen mellom institusjonen og motparten i kontrakten omfattes av én enkelt 

motregningsavtale som institusjonen kan behandle som risikoreduserende i samsvar med artikkel 295. 

Dersom derivatkontrakten er omfattet av en kvalifiserende hovedavtale om motregning, menes med oppgjørsvaluta, ved 

anvendelse av første leddet bokstav c), enhver oppgjørsvaluta angitt i derivatkontrakten, i den gjeldende kvalifiserende 

hovedavtalen om motregning eller i vedlegget om kredittstøtte til den kvalifiserende hovedavtalen om motregning.  
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Dersom en institusjon i henhold til det gjeldende regnskapsregelverket innregner variasjonsmarginen betalt i kontanter til 

motparten som en fordring, kan den utelukke denne eiendelen fra eksponeringsmålet, forutsatt at vilkårene i bokstav a)–e) 

er oppfylt. 

4.  Ved anvendelse av nr. 3 får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Fradrag for mottatt variasjonsmargin skal begrenses til den positive delen av eksponeringsverdien som er gjeldende 

gjenanskaffelseskost. 

b)  En institusjon skal ikke benytte variasjonsmarginen mottatt i kontanter til å redusere beløpet for den potensielle 

framtidige kreditteksponeringen, heller ikke ved anvendelse av artikkel 298 nr. 1 bokstav c) punkt ii). 

5.  For skriftlige kredittderivater skal institusjonene, i tillegg til behandlingen fastsatt i nr. 1, inkludere i eksponerings-

verdien de effektive nominelle beløpene som de skriftlige kredittderivatene viser til, fratrukket eventuelle negative 

endringer i den virkelige verdien som er blitt innarbeidet i den rene kjernekapitalen med hensyn til det skriftlige 

kredittderivatet. Den eksponeringsverdien som framkommer, kan reduseres ytterligere med det effektive nominelle beløpet 

til et kjøpt kredittderivat på samme referansenavn, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  For kredittderivater knyttet til én forpliktelse, må de kjøpte kredittderivatene være på et referansenavn som er sidestilt 

med eller underordnet den underliggende referanseforpliktelsen til det skriftlige kredittderivatet, og en kreditthendelse 

på den overordnede referanseeiendelen skal medføre en kreditthendelse på den underordnede eiendelen. 

b)  Dersom en institusjon kjøper beskyttelse for en gruppe av referansenavn, kan den kjøpte beskyttelsen motregnes mot 

solgt beskyttelse for en gruppe av referansenavn bare dersom gruppen av referanseenheter og underordningsnivået er 

identisk i begge transaksjonene. 

c)  Den gjenværende løpetiden til det kjøpte kredittderivatet er lik eller lenger enn den gjenværende løpetiden til det 

skriftlige kredittderivatet. 

d)  Ved fastsettelsen av den ytterligere eksponeringsverdien for skriftlige kredittderivater skal det nominelle beløpet for 

kjøpte kredittderivater reduseres av eventuelle positive endringer i den virkelige verdien som er blitt innarbeidet i den 

rene kjernekapitalen med hensyn til det kjøpte kredittderivatet. 

e)  For produkter som deles opp i transjer, er kredittderivatet som er kjøpt som beskyttelse, på en referanseforpliktelse 

som rangeres likt med den underliggende referanseforpliktelsen til det skriftlige kredittderivatet. 

Dersom det nominelle beløpet for et skriftlig kredittderivat ikke blir redusert med det nominelle beløpet for et kjøpt 

kredittderivat, kan institusjonene trekke den individuelle potensielle framtidige eksponeringen for dette skriftlige 

kredittderivatet fra summen av potensielle framtidige eksponeringer fastsatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, 

sammenholdt med artikkel 274 nr. 2 eller eventuelt artikkel 299 nr. 2 bokstav a). Dersom den potensielle framtidige 

kreditteksponeringen skal fastsettes i sammenheng med artikkel 298 nr. 1 bokstav c) punkt ii), kan PCEbrutto reduseres med 

den individuelle potensielle framtidige eksponeringen for skriftlige kredittderivater uten justering av NGR. 

6.  Institusjonene skal ikke redusere det skriftlige kredittderivatets effektive nominelle beløp dersom de kjøper 

kredittbeskyttelse gjennom en totalavkastningsbytteavtale og registrerer mottatte nettobetalinger som nettoinntekt, men ikke 

bokfører en eventuell motsvarende forringelse av verdien av det skriftlige kredittderivatet som gjenspeiles i den rene 

kjernekapitalen. 

7.  Når det gjelder kjøpte kredittderivater for en gruppe av referanseenheter, kan institusjonene innregne en reduksjon i 

henhold til nr. 5 på skriftlige kredittderivater for individuelle referansenavn bare dersom den kjøpte beskyttelsen er 

økonomisk likeverdig med det å kjøpe beskyttelse separat for hvert enkelt navn i gruppen. Dersom en institusjon kjøper et 

kredittderivat for en gruppe av referansenavn, kan den innregne en reduksjon for en gruppe av skriftlige kredittderivater 

bare dersom gruppen av referanseenheter og underordningsnivået er identisk i begge transaksjonene. 

8.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkelen kan institusjonene benytte metoden angitt i artikkel 275 for å fastsette 

eksponeringsverdien av kontrakter oppført i nr. 1 og 2 i vedlegg II bare dersom de også benytter denne metoden for å 

fastsette eksponeringsverdien av disse kontraktene med sikte på å oppfylle kravene til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 92. 

Når institusjonene anvender metoden angitt i artikkel 275, skal de ikke redusere eksponeringsmålet med beløpet for 

variasjonsmarginen mottatt i kontanter.  
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Artikkel 429b 

Tillegg for motpartskredittrisiko for gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, 

transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner 

1.  I tillegg til eksponeringsverdien for gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner 

med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner, herunder slike som er utenfor balansen i samsvar med artikkel 429  

nr. 5, skal institusjonene i eksponeringsmålet inkludere et tillegg for motpartskredittrisiko fastsatt i samsvar med nr. 2 eller 

eventuelt nr. 3 i denne artikkelen. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 for transaksjoner med en motpart som ikke er omfattet av en hovedavtale om motregning 

som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 206, skal tillegget (Ei*) fastsettes for hver enkelt transaksjon i samsvar med 

følgende formel 

 

der 

Ei er den virkelige verdien av verdipapirer eller kontanter lånt ut til motparten i transaksjon i, 

Ci er den virkelige verdien av verdipapirer eller kontanter mottatt fra motparten i transaksjon i. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 for transaksjoner med en motpart som er omfattet av en hovedavtale om motregning som 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 206, skal tillegget (Ei*) for disse transaksjonene fastsettes for hver enkelt avtale i 

samsvar med følgende formel 

 

der 

Ei er den virkelige verdien av verdipapirer eller kontanter lånt ut til motparten for transaksjonene omfattet av hovedavtale i 

om motregning, 

Ci er den virkelige verdien av verdipapirer eller kontanter mottatt fra motparten omfattet av hovedavtale i om motregning. 

4.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkelen kan institusjonene bruke metoden angitt i artikkel 222, med forbehold om en 

nedre grense på 20 % for gjeldende risikovekt, for å fastsette tillegget for gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av 

verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner, herunder slike som er utenfor 

balansen. Institusjonene kan bruke denne metoden bare dersom de også benytter den til å fastsette eksponeringsverdien for 

disse transaksjonene med henblikk på å oppfylle kravene til ansvarlig kapital som fastsatt i artikkel 92. 

5.  Dersom en gjenkjøpstransaksjon bokføres som et regnskapsmessig salg i henhold til det gjeldende regnskaps-

regelverket, skal institusjonen reversere alle salgsrelaterte regnskapsposter. 

6.  Dersom en institusjon fungerer som agent mellom to parter i gjenkjøpstransaksjoner, innlån og utlån av verdipapirer 

eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner, herunder slike som er utenfor balansen, 

gjelder følgende: 

a)  Dersom institusjonen gir en kunde eller en motpart en godtgjøring eller en garanti begrenset til en eventuell differanse 

mellom verdien av verdipapiret eller kontantene som kunden har lånt ut, og verdien av sikkerheten som låntakeren har 

stilt, skal den i eksponeringsmålet inkludere bare tillegget fastsatt i samsvar med nr. 2 eller eventuelt nr. 3. 

b)  Dersom institusjonen ikke gir noen av de involverte partene en godtgjøring eller en garanti, skal transaksjonen ikke 

inkluderes i eksponeringsmålet. 

c)  Dersom institusjonen er økonomisk eksponert for det underliggende verdipapiret eller kontantene i transaksjonen ut 

over eksponeringen som er omfattet av tillegget, skal den også inkludere i eksponeringsmålet en eksponering lik det 

fulle beløpet for verdipapiret eller kontantene.» 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/488 

av 4. september 2014 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til krav til ansvarlig kapital  

for foretak på grunnlag av faste kostnader(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 97 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes blant annet tilsynskrav for verdipapirforetak for å sikre at verdipapirforetakene 

er sikre og solide og til enhver tid oppfyller kravene til ansvarlig kapital. Kravene til ansvarlig kapital fastsatt i denne 

forordningen skal sikre at risikoer som følger av forretningsvirksomhet, dekkes av tilstrekkelig ansvarlig kapital.  

I samsvar med artikkel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan foretak (det vil si verdipapirforetak og foretak omhandlet 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c)) anvende en alternativ metode som er basert på faste kostnader, for å beregne den 

samlede risikoeksponeringen. Det er derfor nødvendig å fastsette metoden for beregning av faste kostnader og utarbeide 

listen over poster som skal inngå i beregningene, for å sikre en felles tilnærming i alle medlemsstater. 

2) For å sikre at foretak kan gjennomføre en ordnet avvikling eller omstrukturering av sin virksomhet, bør de ha 

tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne dekke driftskostnader i et passende tidsrom. Under avviklingen eller 

omstruktureringen må et foretak kunne fortsette sin virksomhet og være i stand til å dekke tap som ikke oppveies av 

et overskudd av tilstrekkelig størrelse, for å verne investorer. Noen kostnader (for eksempel ansattbonuser) kan gå 

ned, mens andre kostnader (for eksempel utgifter til rettshjelp) kan gå opp. Ettersom ikke alle foretak bruker 

internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), og for å unngå regelverksarbitrasje, er det ved 

beregningen av ansvarlig kapital for foretak viktig å ha en forsiktig tilnærming, der endringer i regnskapsregelverket 

automatisk tas i betraktning og ikke kan velges vilkårlig gjennom å endre kategoriseringen i regnskapsføringen. For 

bedre å gjenspeile virkningen av variable kostnader i den ansvarlige kapitalen bør bestemmelser om ansvarlig kapital 

for foretak baseres på en metode der variable kostnader trekkes fra de samlede kostnadene. 

3) Ettersom foretak benytter tilknyttede agenter og virksomhet utøvd gjennom slike tilknyttede agenter eksponerer disse 

foretakene mot risikoer på samme måte som virksomhet som utøves av foretakene selv, bør hensiktsmessige 

bestemmelser om krav til ansvarlig kapital for foretak som er basert på faste kostnader, omfatte kostnader som 

gjelder tilknyttede agenter, for å gjenspeile disse risikoene. Med tanke på at kostnader som gjelder tilknyttede 

agenter, har et element av variabilitet, men ikke kan anses som en fullt variabel kostnadspost, og at det ville være 

uforholdsmessig å ta med det fulle kostnadsbeløpet som gjelder tilknyttede agenter, i kravet til ansvarlig kapital, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/12 
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disse bestemmelsene derfor fastsette at bare en prosentdel av kostnadene skal inkluderes i kravene til ansvarlig 

kapital. For å unngå dobbeltregning av beløp som gjelder honorarer til tilknyttede agenter, bør disse bestemmelsene 

dessuten gi mulighet til å trekke fra honorarene til tilknyttede agenter før denne prosentdelen legges til kravene til 

ansvarlig kapital. 

4) Forordning (EU) nr. 575/2013 fastsetter at vedkommende myndigheter kan tilpasse kravene til ansvarlig kapital dersom 

det har skjedd en vesentlig endring i foretakets forretningsvirksomhet. For å sikre at vedkommende myndigheter 

anvender samme vilkår i hele Unionen, er det nødvendig å fastsette kriterier for hva som utgjør en vesentlig endring. 

Verdipapirforetak varierer imidlertid i størrelse, og det finnes svært små foretak eller foretak i en oppstartingsfase som 

ville føle det unødvendig tyngende å bli pålagt justeringer i egne krav til ansvarlig kapital, ettersom endringer 

nødvendigvis er hyppige hos dem. Derfor bør det fastsettes minsteterskler slik at disse foretakene unntas fra justeringer i 

kravene til ansvarlig kapital dersom egne krav til ansvarlig kapital faller under denne terskelen. 

5) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014(1) er det fastsatt tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig 

kapital for institusjoner. I denne forordningen fastsettes metoden for beregning av faste kostnader for foretak. For å sikre 

sammenheng og gjøre det lettere å få oversikt over og samlet tilgang til alle bestemmelser om ansvarlig kapital for personer 

som omfattes av disse forpliktelsene, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder om ansvarlig kapital som kreves 

ved forordning (EU) nr. 575/2013, samles i én enkelt forordning. Delegert forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor endres. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

7) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). Den europeiske banktilsynsmyndighet har også rådspurt Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) før utkastet til de tekniske standardene som ligger til grunn for denne 

forordningen, ble lagt fram. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 241/2014 skal nytt kapittel Va lyde: 

«KAPITTEL Va 

ANSVARLIG KAPITAL PÅ GRUNNLAG AV FASTE KO STNADER 

Artikkel 34b 

Beregning av tellende kapital som utgjør minst en firedel av det foregående årets faste kostnader i henhold til artikkel 97 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1. Ved anvendelse av dette kapittelet menes med «foretak» et foretak som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som yter investeringstjenestene og formene for investeringsvirksomhet som er oppført i avsnitt A  

punkt 2 og 4 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(*), eller et verdipapirforetak. 

2. Ved anvendelse av artikkel 97 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal foretak beregne det foregående årets faste 

kostnader ved hjelp av tall som følger av gjeldende regnskapsregelverk, ved å trekke følgende poster fra de samlede kostnadene 

etter utdeling av overskudd til aksjeeiere i nyeste reviderte årsregnskap eller, dersom reviderte regnskap ikke foreligger, i 

årsregnskap godkjent av nasjonale tilsynsmyndigheter: 

a) Helt skjønnsmessig fastsatte ansattbonuser. 

b) Ansattes, lederes og partneres andel av overskuddet, i den utstrekning de er helt skjønnsmessige.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner (EUT L 74 av 14.3.2014, s. 8).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet  

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).  
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c) Andre anvendelser av overskuddet og andre variable godtgjøringer, i den utstrekning de er helt skjønnsmessige. 

d) Delte utgifter til provisjon og honorarer som er direkte knyttet til inntekter fra provisjon og honorarer, og som inngår i de 

samlede inntektene, og der betalingen av utgifter til provisjon og honorarer forutsetter faktisk mottak av inntekten fra 

provisjon og honorarer. 

e) Honorarer, meglersalærer og andre avgifter som betales til clearingsentraler, børser og mellomliggende meglere for 

utførelse, registrering eller clearing av transaksjoner. 

f) Eventuelle honorarer til tilknyttede agenter som definert i artikkel 4 punkt 25 i direktiv 2004/39/EF. 

g) Rente som betales til kunder på kunders penger. 

h) Ikke-gjentatte kostnader på ikke-ordinær virksomhet. 

3. Dersom andre tredjeparter enn tilknyttede agenter har pådratt seg faste kostnader på et foretaks vegne, og disse faste 

kostnadene ikke allerede inngår i de samlede kostnadene nevnt i nr. 2, skal foretaket gjennomføre et av følgende tiltak: 

a) Dersom det foreligger en oppdeling av disse tredjepartenes kostnader, skal foretaket fastsette størrelsen på de faste 

kostnadene som disse tredjepartene har pådratt seg på foretakets vegne, og legge dette beløpet til tallet som følger av nr. 2. 

b) Dersom det ikke foreligger en oppdeling som nevnt i bokstav a), skal foretaket fastsette størrelsen på kostnadene som disse 

tredjepartene har pådratt seg på foretakets vegne i henhold til foretakets forretningsplaner, og legge dette beløpet til tallet 

som følger av nr. 2. 

4. Dersom foretaket benytter tilknyttede agenter, skal det tilføye et beløp som tilsvarer 35 % av alle honorarer som gjelder de 

tilknyttede agentene, til tallet som følger av nr. 2. 

5. Dersom foretakets nyeste reviderte regnskap ikke dekker et tidsrom på tolv måneder, skal foretaket dividere resultatet av 

beregningen i nr. 2–4 med antallet måneder som regnskapet omfatter, og deretter multiplisere resultatet med tolv for å få et 

beløp som tilsvarer årsbeløpet. 

Artikkel 34c 

Vilkårene for vedkommende myndighets tilpasning av kravet om å ha en tellende kapital på minst en firedel av det 

foregående årets faste kostnader i henhold til artikkel 97 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1. For foretak som er nevnt i annet ledd, skal en endring i et foretaks virksomhet anses som vesentlig dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Endringen i foretakets virksomhet resulterer i en endring på minst 20 % i foretakets forventede faste kostnader. 

b) Endringen i foretakets virksomhet resulterer i endringer i kravene til ansvarlig kapital for foretaket på grunnlag av 

forventede faste kostnader på minst 2 millioner euro. 

Foretakene nevnt i første ledd skal være foretak som oppfyller minst et av følgende vilkår: 

a) Deres nåværende krav til ansvarlig kapital på grunnlag av faste kostnader er minst 125 000 euro. 

b) Deres krav til ansvarlig kapital oppfyller begge følgende vilkår: 

i) Kravet er på under 125 000 euro på grunnlag av gjeldende faste kostnader. 

ii) Kravet er på minst 150 000 euro på grunnlag av forventede faste kostnader. 

2. For foretak som er nevnt i annet ledd, skal en endring i et foretaks virksomhet anses som vesentlig dersom endringen i 

foretakets virksomhet resulterer i en endring på minst  100 % i foretakets forventede faste kostnader. 
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Foretakene nevnt i første ledd skal være foretak som oppfyller begge følgende vilkår: 

a) Deres krav til ansvarlig kapital på grunnlag av gjeldende faste kostnader er på under 125 000 euro. 

b) Deres krav til ansvarlig kapital på grunnlag av forventede faste kostnader er på under 150 000 euro. 

Artikkel 34d 

Beregning av forventede faste kostnader når et foretak ikke har drevet virksomhet i ett år i samsvar med artikkel 97  

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Dersom et foretak ikke har drevet virksomhet i ett år fra den dagen det innledet sin handelsvirksomhet, skal det, for beregning 

av postene i artikkel 34b nr. 2 bokstav a)–h), bruke forventede faste kostnader som inngår i budsjettet for de første tolv 

måneders virksomhet, slik de er framlagt med søknaden om tillatelse.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av 

rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 

93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/585 

av 18. desember 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for angivelse av marginrisikoperioder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 304 nr. 5 fjerde ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rammen for beregning av marginrisikoperiodene som brukes til å beregne kravene til ansvarlig kapital for clearing-

medlemmers eksponeringer mot sine kunder, bør være egnet både for institusjoner som benytter metoden med interne 

modeller, og for dem som bruker standardiserte metoder. Den bør også gjenspeile endringer i markedsvilkårene for å 

utgjøre en tilsynsmessig solid metode uten samtidig å pålegge disse institusjonene en urimelig stor operativ belastning. 

2) Selv om realisasjonsperiodene som sentrale motparter bruker, ikke har nøyaktig samme definisjon som marginrisiko-

periodene som clearingmedlemmer bruker for å beregne sine krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sine 

kunder, er definisjonene innholdsmessig likevel svært like hverandre. Realisasjonsperiodene gjenspeiler endringer i 

markedsvilkårene og tar hensyn til sluttavregningsperioder for kontrakter og transaksjoner. Sentrale motparters 

estimater for realisasjonsperioder bør derfor brukes som en tilnærmingsverdi for marginrisikoperiodene ved beregning 

av kravene til ansvarlig kapital for clearingmedlemmers eksponeringer mot sine kunder. 

3) Bruk av realisasjonsperioder vil også sikre et fullstendig bilde av alle typer produkter og transaksjoner angitt i artikkel 

301 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 som er clearet av sentrale motparter, og vil i tillegg ha den fordelen at de ikke 

krever ajourføring av denne delegerte forordningen hver gang en sentral motpart skal begynne å cleare en ny produkt - 

eller transaksjonstype. 

4) I motsetning til marginrisikoperiodene vil realisasjonsperiodene som sentrale motparter oppgir, noen ganger omfatte 

tilleggsperioder som åpner for novasjon av posisjoner for ikke-misligholdende clearingmedlemmer. Ettersom disse 

tilleggsperiodene er spesifikt knyttet til realisasjonsperioder og ikke gjenspeiler noen forskjell i risiko for 

clearingmedlemmer, er det ikke nødvendig å legge dem til den marginrisikoperioden som institusjonene kan bruke ved 

beregning av kravene til ansvarlig kapital for sine eksponeringer mot en kunde, når de opptrer som clearingmedlemmer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 15.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/13 
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5) For å sikre at disse estimatene godkjennes av tilsynsmyndighetene, bør bare realisasjonsperioder estimert av kvalifiserte 

sentrale motparter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, tillates brukt som 

tilnærmingsverdier for marginrisikoperioder ved beregning av krav til ansvarlig kapital for clearingmedlemmers 

eksponeringer mot sine kunder. 

6) Ettersom hensikten med marginrisikoperioden er å fange opp endringer i markedsverdien for en motregningsgruppe av 

transaksjoner i tiden fra siste utveksling av sikkerheter som dekker nevnte motregningsgruppe med en misligholdende 

motpart, til transaksjonene er avsluttet og den markedsrisikoen som har oppstått, igjen er sikret , og ettersom markedene 

kan være lukket på visse kalenderdager, bør marginrisikoperiodene uttrykkes i bankdager. Dette vil sikre at kravet til 

ansvarlig kapital for disse transaksjonene fullt ut gjenspeiler de risikoene institusjonen er eksponert for i margin-

risikoperioden. Det bør derfor fastsettes at den korteste marginrisikoperioden som skal benyttes ved anvendelse av 

artikkel 304 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal være lik fem bankdager, altså lengre enn den korteste perioden på 

fem dager fastsatt i nevnte artikkel. Den korteste marginrisikoperioden vil da også bringes i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i del 3 avdeling II kapittel 6 avsnitt 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 som omfatter kravene til 

bruk av metoden med interne modeller. 

7) I samsvar med artikkel 304 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 er den korteste marginrisikoperioden som 

institusjonene kan anvende ved beregning av krav til ansvarlig kapital for sine eksponeringer mot en kunde, relevante 

bare for institusjoner som opptrer som clearingmedlemmer. Derfor kommer reglene for marginrisikoperioder som 

institusjonene kan bruke i henhold til nevnte bestemmelser, ikke til anvendelse dersom institusjonene beregner kravene 

til ansvarlig kapital for eksponeringer mot en kunde, men ikke opptrer som clearingmedlemmer for disse 

eksponeringene. Dette gjelder uavhengig av om institusjonene anvender metoden med interne modeller eller ikke, og 

uavhengig av om de aktuelle eksponeringene mot kunder cleares sentralt eller ikke. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. De marginrisikoperiodene for en motregningsgruppe som institusjonene kan anvende i henhold til artikkel 304 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastsettes i samsvar med nr. 2 og 3 i denne artikkelen. 

2. Dersom den aktuelle motregningsgruppen omfatter transaksjoner som skal cleares gjennom en kvalifisert sentral motpart 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal marginrisikoperiodene som institusjonene kan 

bruke, være den som er lengst av 

a) fem bankdager og 

b) den lengste realisasjonsperioden for kontrakter eller transaksjoner som inngår i motregningsgruppen, som opplyst i samsvar 

med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) vi) i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013(2) av den kvalifiserte sentrale 

motparten som disse kontraktene eller transaksjonene er clearet gjennom. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) skal den perioden som institusjonene skal anvende som marginrisikoperiode, i 

tilfeller der realisasjonsperioden som oppgis, omfatter en tilleggsperiode for novasjon av posisjoner for et ikke-misligholdende 

clearingmedlem, ikke omfatte denne tilleggsperioden. 

3. Dersom den aktuelle motregningsgruppen omfatter transaksjoner som ikke skal cleares gjennom en kvalifisert sentral 

motpart som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 88 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal marginrisikoperiodene som institusjonene 

kan bruke, være minst ti bankdager. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41).  
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/850 

av 30. januar 2015 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til  

ansvarlig kapital for institusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 28 nr. 5 tredje ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør ikke skje et uforholdsmessig stort innhugg i den ansvarlige kapitalen, verken i forbindelse med utdelinger på 

individuelle ren kjernekapital-instrumenter eller i forbindelse med utdelinger på institusjonens samlede ansvarlige 

kapital. Derfor bør begrepet «uforholdsmessig stort innhugg i den ansvarlige kapitalen» klargjøres gjennom 

bestemmelser som omfatter begge disse aspektene. 

2)  Mandatet om et mulig uforholdsmessig stort innhugg i den ansvarlige kapitalen omhandlet i artikkel 28 nr. 5 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013 dekker ikke instrumenter som omfattes av artikkel 27 i nevnte forordning, ettersom disse 

er unntatt i henhold til artikkel 28 nr. 1 bokstav h) iii) i nevnte forordning. 

3)  Betydningen av «fortrinnsrett ved utdeling» bør bygge på egenskaper ved instrumentene som gjenspeiler kravene i 

artikkel 28 nr. 1 bokstav h) i) i forordning (EU) nr. 575/2013 om at det ikke skal være noen fortrinnsbehandling når det 

gjelder rekkefølgen for utbetaling av utdelinger eller noen andre fortrinnsretter, herunder fortrinnsrett ved utdeling for 

visse ren kjernekapital-instrumenter framfor andre ren kjernekapital-instrumenter. Ettersom artikkel 28 nr. 1 bokstav h) 

i) i forordning (EU) nr. 575/2013 skiller mellom fortrinnsretter til utbetaling av utdelinger og fortrinnsretter med hensyn 

til rekkefølgen for utbetaling av utdelinger, bør bestemmelser om fortrinnsrett ved utdeling omfatte begge tilfeller. 

4)  Forskjellige bestemmelser bør gjelde for ren kjernekapital-instrumenter hos institusjonene omhandlet i artikkel 27 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 («andre selskaper enn aksjeselskaper») dersom dette er berettiget  av særskilte egenskaper 

ved instrumenter med stemmerett og instrumenter uten stemmerett. Dersom bare innehavere av instrumenter med 

stemmerett kan tegne aksjene uten stemmerett, er det ikke slik at innehavere av instrumenter uten stemmerett fratas sin 

stemmerett. En differensiert utdeling på instrumenter uten stemmerett i andre selskaper enn aksjeselskaper skyldes 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 2.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/14 
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derfor ikke en mangel på stemmerett på samme måte som for aksjeselskaper. Når det i henhold til gjeldende nasjonal 

rett er fastsatt et tak for utdelingen på instrumenter med stemmerett, bør dessuten grensene som er fastsatt for 

aksjeselskaper, erstattes av andre bestemmelser som sikrer at det ikke er fortrinnsrett til utbetaling av utdelinger. 

5)  En ulik behandling av andre selskaper enn aksjeselskaper er bare berettiget dersom de tidligere nevnte institusjonene 

ikke utsteder kapitalinstrumenter med en forhåndsbestemt utdeling av utbytte som multipliseres med en faktor, og som 

er blitt fastsatt ved avtale eller i henhold til institusjonens vedtekter. Dersom de gjør det, er problemene som gjelder 

fortrinnsrett til utbetaling av utdelinger, de samme som for aksjeselskaper, og de bør derfor behandles på samme måte. 

6)  Dette bør ikke hindre andre selskaper enn aksjeselskaper i å utstede andre kapitalinstrumenter med differensiert 

utdeling, forutsatt at de kan påvise at disse instrumentene ikke skaper fortrinnsrett til utbetaling av utdelinger. En slik 

påvisning bør baseres på en vurdering av utdelingsnivået på instrumenter med stemmerett og utdelingsnivået på ren 

kjernekapital-instrumenter i alt. Institusjonen bør godtgjøre at utdelingsnivået på instrumenter med stemmerett er lavt i 

forhold til andre kapitalinstrumenter, og at utbetalingsandelen på ren kjernekapital-instrumenter er lav. 

7)  For at andre selskaper enn aksjeselskaper skal kunne vurdere om nivået på utbetalingsandelen er lavt, bør det fastsettes 

et referansemål. For å ta hensyn til at utbetalingsandelen kan variere avhengig av årsresultatet, bør dette referansemålet 

være basert på gjennomsnittet for de fem foregående årene. Ettersom dette er en ny bestemmelse som kan ha stor 

innvirkning på noen av disse institusjonene, bør det om nødvendig gis mulighet til å fase inn bestemmelsene om 

beregning av nivået på utbetalingsandelen. Innføringen av grensene for utbetalingsandelen kan fases inn i løpet av de 

første fem årene, med en gradvis anvendelse inntil utgangen av 2017, og bestemmelsen bør være gjennomført fullt ut av 

alle institusjoner i 2018. 

8)  Visse selskaper som ikke er aksjeselskaper, kan ikke i en nødssituasjon med behov for en rekapitalisering utstede 

instrumenter som er like fleksible som ordinære aksjer, dersom institusjonene er omfattet av et tidlig intervensjonstiltak. 

I slike tilfeller vil disse institusjonene være nødt til å utstede kapitalinstrumenter for lettere å komme på fote igjen, og 

det bør derfor godtas at de, dersom instrumentene uten stemmerett vanligvis bare innehas av innehavere av instrumenter 

med stemmerett, unntaksvis får selge instrumenter uten stemmerett også til eksterne investorer. Kapitalinstrumenter som 

tilbys for rekapitalisering i en nødsituasjon, bør dessuten inneholde muligheten for en passende framtidig avkastning 

som kan realiseres etter gjenopprettingsfasen. Derfor bør det være tillatt for disse institusjonene å overskride de fastsatte 

grensene for utbetalingsandelen etter gjenopprettingsfasen, slik at de kan tilby denne potensielle avkastningen til 

innehavere av ren kjernekapital-instrumenter som er utstedt for rekapitalisering i en nødsituasjon. 

9)  I henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal rett helt 

eller delvis unnlate å anvende kravene i andre til åttende del i nevnte forordning på kredittinstitusjoner som er tilknyttet 

et sentralorgan. I henhold til samme artikkel kan vedkommende myndigheter i tillegg unnlate å anvende andre til åttende 

del i nevnte forordning på sentralorganet på individuelt grunnlag dersom sentralorganets forpliktelser garanteres fullt ut 

av de tilknyttede institusjonene. På grunnlag av nevnte artikkel bør vedkommende myndigheter kunne unnta 

konserninterne kapitalinstrumenter fra kravene i denne forordningen. Vedkommende myndigheter bør også kunne 

vurdere overholdelsen av kravene fastsatt i denne forordningen på grunnlag av den konsoliderte stillingen til 

institusjonene som omfattes av nevnte unntak, særlig med hensyn til beregningen av utbetalingsandelen. 

10)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

11)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

12)  Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014(2) bør derfor endres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner (EUT L 74 av 14.3.2014, s. 8).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 241/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Utdeling av utbytte som multipliseres med en faktor, som utgjør et uforholdsmessig stort innhugg i den an svarlige 

kapitalen 

1.  Utdelinger på ren kjernekapital-instrumentene omhandlet i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal ikke anses 

å utgjøre et uforholdsmessig stort innhugg i kapitalen dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Utbyttemultippelen er et multiplum av utdelingen som utbetales på instrumenter med stemmerett, og ikke et 

forhåndsbestemt fast beløp. 

b)  Utbyttemultippelen er fastsatt ved avtale eller i henhold til institusjonens vedtekter. 

c)  Utbyttemultippelen kan ikke justeres. 

d)  Den samme utbyttemultippelen får anvendelse på alle instrumenter med en utbyttemultippel. 

e)  Utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel utgjør ikke mer enn 125 % av utdelingsbeløpet på ett ren 

kjernekapital-instrument med stemmerett. 

 Formelen for dette uttrykkes som følger: 

l ≤ 1,25  k 

 der 

 k utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument uten en utbyttemultippel, 

 l utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel. 

f)  Det samlede utdelingsbeløpet som utbetales på alle ren kjernekapital-instrumenter i løpet av en ettårsperiode, overstiger 

ikke 105 % av det beløpet som ville ha blitt utbetalt dersom instrumenter med færre eller ingen stemmeretter hadde fått 

samme utdeling som instrumenter med stemmerett. 

 Formelen for dette uttrykkes som følger: 

kX + lY ≤ (1,05)  k  (X + Y) 

 der 

 k utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument uten en utbyttemultippel, 

 l utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel, 

 X utgjør antallet instrumenter med stemmerett, 

 Y utgjør antallet instrumenter uten stemmerett. 

 Formelen får anvendelse i ett år. 

2.  Dersom vilkåret i nr. 1 bokstav f) ikke er oppfylt, skal bare den andelen av instrumenter med en utbyttemultippel som 

overstiger terskelen definert i vilkåret, anses å forårsake et uforholdsmessig stort innhugg i kapitalen. 

3.  Dersom noen av vilkårene i nr. 1 bokstav a)–e) ikke er oppfylt, skal alle utestående instrumenter med en 

utbyttemultippel anses å forårsake et uforholdsmessig stort innhugg i kapitalen.»  
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2)  Ny artikkel 7b skal lyde: 

«Artikkel 7b 

Fortrinnsrett ved utdelinger med hensyn til fortrinnsrett til utbetaling av utdelinger 

1.  For ren kjernekapital-instrumenter omhandlet i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal en utdeling på et ren 

kjernekapital-instrument anses som en fortrinnsutdeling i forhold til andre ren kjernekapital-instrumenter dersom det er 

differensierte utdelingsnivåer, med mindre vilkårene i artikkel 7a i denne forordningen er oppfylt. 

2.  For ren kjernekapital-instrumenter med færre eller ingen stemmeretter utstedt av institusjoner som er omhandlet i 

artikkel 27 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal utdelingen, dersom den er et multiplum av utdelingen på instrumenter med 

stemmerett og er fastsatt ved avtale eller i henhold til vedtekter, ikke anses for å være en fortrinnsutdeling dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Utbyttemultippelen er et multiplum av utdelingen som utbetales på instrumenter med stemmerett, og ikke et 

forhåndsbestemt fast beløp. 

b)  Utbyttemultippelen er fastsatt ved avtale eller i henhold til institusjonens vedtekter. 

c)  Utbyttemultippelen kan ikke justeres. 

d)  Den samme utbyttemultippelen får anvendelse på alle instrumenter med en utbyttemultippel. 

e)  Utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel utgjør ikke mer enn 125 % av utdelingsbeløpet på ett ren 

kjernekapital-instrument med stemmerett. 

 Formelen for dette uttrykkes som følger: 

l ≤ 1,25  k 

 der 

 k utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument uten en utbyttemultippel, 

 l utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel. 

f)  Det samlede utdelingsbeløpet som utbetales på alle ren kjernekapital-instrumenter i løpet av en ettårsperiode, overstiger 

ikke 105 % av det beløpet som ville ha blitt utbetalt dersom instrumenter med færre eller ingen stemmeretter hadde fått 

samme utdeling som instrumenter med stemmerett. 

 Formelen for dette uttrykkes som følger: 

kX + lY ≤ (1,05)  k  (X + Y) 

 der 

 k utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument uten en utbyttemultippel, 

 l utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel, 

 X utgjør antallet instrumenter med stemmerett, 

 Y utgjør antallet instrumenter uten stemmerett. 

 Formelen får anvendelse i ett år. 

3.  Dersom vilkåret i nr. 2 bokstav f) ikke er oppfylt , skal bare den andelen av instrumenter med en utbyttemultippel som 

overstiger terskelen definert i vilkåret, utelukkes fra ren kjernekapital. 

4.  Dersom noen av vilkårene i nr. 2 bokstav a)–e) ikke er oppfylt, skal alle utestående instrumenter med en 

utbyttemultippel utelukkes fra ren kjernekapital.  
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5.  Ved anvendelse av nr. 2, og dersom utdelinger på ren kjernekapital-instrumenter med eller uten stemmerett er uttrykt 

med henvisning til anskaffelseskostnad ved utstedelse av instrumentet, skal formlene tilpasses som følger for det eller de 

instrumentene som er uttrykt med henvisning til anskaffelseskostnad ved utstedelsen: 

a) l utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument uten en utbyttemultippel dividert med anskaffelseskostnaden ved utstedelsen 

av det instrumentet. 

b) k utgjør utdelingsbeløpet på ett instrument med en utbyttemultippel dividert med anskaffelseskostnaden ved utstedelsen 

av det instrumentet. 

6.  For ren kjernekapital-instrumenter med færre eller ingen stemmeretter utstedt av institusjoner som er omhandlet i 

artikkel 27 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal utdelingen, dersom den ikke er et multiplum av utdelingen på instrumenter 

med stemmerett, ikke anses for å være en fortrinnsutdeling dersom et av vilkårene nevnt i nr. 7 og begge vilkårene nevnt i 

nr. 8 er oppfylt. 

7.  Ved anvendelse av nr. 6 skal et av følgende vilkår a) eller b) gjelde: 

a)  Både punkt i) og ii) er oppfylt: 

i)  Instrumentet med færre eller ingen stemmeretter kan bare tegnes og innehas av innehavere av instrumenter med 

stemmerett. 

ii)  Antallet stemmeretter for hver enkelt innehaver er begrenset. 

b)  Utdelingene på instrumenter med stemmerett utstedt av institusjoner er omfattet av et tak fastsatt i gjeldende nasjonal 

rett. 

8.  Ved anvendelse av nr. 6 skal begge følgende vilkår gjelde: 

a)  Institusjonen godtgjør at gjennomsnittet for utdelinger på instrumenter med stemmerett for de fem foregående årene er 

lavt i forhold til andre tilsvarende instrumenter. 

b)  Institusjonen godtgjør at utbetalingsandelen er lav, i de tilfellene der den er beregnet i samsvar med artikkel 7c. En 

utbetalingsandel under 30 % skal anses å være lav. 

9.  Ved anvendelse av nr. 7 bokstav a) skal hver enkelt innehavers stemmeretter anses å være begrenset i følgende 

tilfeller: 

a)  Når hver innehaver bare har én stemmerett, uansett antall instrumenter med stemmerett som innehas av hver enkelt 

innehaver. 

b)  Når antallet stemmeretter har et tak, uansett antall instrumenter med stemmerett som innehas av hver enkelt innehaver. 

c)  Når antallet instrumenter med stemmerett som hver innehaver kan inneha, er begrenset i henhold til institusjonens 

vedtekter eller gjeldende nasjonal rett. 

10.  Ved anvendelse av denne artikkelen skal ettårsperioden anses å opphøre på datoen for institusjonens siste årsregnskap. 

11.  Institusjonene skal vurdere om vilkårene nevnt i nr. 7 og 8 overholdes, og de skal underrette vedkommende myndighet 

om resultatet av vurderingen i minst følgende situasjoner: 

a)  Hver gang det treffes beslutning om utdelingsbeløp på ren kjernekapital-instrumenter. 

b)  Hver gang det utstedes en ny klasse av ren kjernekapital-instrumenter med færre eller ingen stemmeretter. 

12.  Dersom vilkåret i nr. 8 bokstav b) ikke er oppfylt, skal bare den andelen av instrumenter uten stemmerett der 

utdelingene overstiger terskelen definert i vilkåret, anses å innebære fortrinnsrett ved utdeling. 

13.  Dersom vilkåret i nr. 8 bokstav a) ikke er oppfylt, skal utdelinger på alle utestående instrumenter uten stemmerett 

anses som en fortrinnsutdeling med mindre de oppfyller vilkårene i nr. 2.  
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14.  Dersom ingen av vilkårene i nr. 7 er oppfylt, skal utdelinger på alle utestående instrumenter uten stemmerett anses 

som en fortrinnsutdeling med mindre de oppfyller vilkårene i nr. 2. 

15.  Kravet nevnt i nr. 7 bokstav a) i), kravet nevnt i nr. 8 bokstav b) eller begge disse kravene, alt etter hva som er 

relevant, kan fravikes dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  En institusjon overtrer eller, blant annet som følge av en raskt forverret finansiell stilling, kan i nær framtid forventes å 

overtre noen av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Vedkommende myndighet har anmodet institusjonen om straks å øke sin rene kjernekapital innen en nærmere angitt 

frist og har vurdert at institusjonen ikke er i stand til å avhjelpe eller unngå overtredelsen omhandlet i bokstav a) 

innenfor den angitte fristen uten å anvende unntaket omhandlet i dette nummeret.» 

3)  Ny artikkel 7c skal lyde: 

«Artikkel 7c 

Beregning av utbetalingsandelen ved anvendelse av artikkel 7b nr. 8 bokstav b)  

1.  Ved anvendelse av artikkel 7b nr. 8 bokstav b) skal institusjonene beregne utbetalingsandelen slik det er beskrevet i 

enten bokstav a) eller bokstav b). Institusjonen skal anvende den valgte metoden konsekvent over tid. 

a)  Som summen av utdelinger på samtlige ren kjernekapital-instrumenter i løpet av de foregående fem årene dividert med 

summen av overskuddet i de foregående fem årene. 

b)  Bare for perioden fra anvendelsesdatoen for denne forordningen fram til 31. desember 2017: 

i)  I 2014 som summen av utdelinger på samtlige ren kjernekapital-instrumenter i løpet av den foregående 

ettårsperioden dividert med summen av overskuddet i den foregående ettårsperioden. 

ii)  I 2015 som summen av utdelinger på samtlige ren kjernekapital-instrumenter i løpet av den foregående 

toårsperioden dividert med summen av overskuddet i den foregående toårsperioden. 

iii)  I 2016 som summen av utdelinger på samtlige ren kjernekapital-instrumenter i løpet av den foregående 

treårsperioden dividert med summen av overskuddet i den foregående treårsperioden. 

iv)  I 2017 som summen av utdelinger på samtlige ren kjernekapital-instrumenter i løpet av den foregående 

fireårsperioden dividert med summen av overskuddet i den foregående fireårsperioden. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal overskudd forstås som beløpet som innrapporteres i rad 670 i mal 2 i vedlegg III til 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(*), eller, dersom det er relevant, beløpet som innrapporteres i 

rad 670 i mal 2 i vedlegg IV til nevnte gjennomføringsforordning i forbindelse med institusjoners tilsynsrapportering i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.» 

________________ 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 

4)  Ny artikkel 7d skal lyde: 

«Artikkel 7d 

Fortrinnsrett ved utdelinger med hensyn til rekkefølgen for utbetaling av utdelinger 

Ved anvendelse av artikkel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal en utdeling på et ren kjernekapital-instrument anses som 

en fortrinnsutdeling i forhold til andre ren kjernekapital-instrumenter og med hensyn til rekkefølgen for utbetaling av 

utdelinger dersom minst et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Utdelingene fastsettes på forskjellige tidspunkter. 

b)  Utdelingene utbetales på forskjellige tidspunkter.  
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c)  Utstederen er forpliktet til å utbetale utdelinger på én type ren kjernekapital-instrumenter før utbetaling av utdelinger på 

en annen type ren kjernekapital-instrumenter. 

d)  En utdeling utbetales på visse ren kjernekapital-instrumenter, men ikke på andre, med mindre vilkåret i artikkel 7b nr. 7 

bokstav a) er oppfylt.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/923 

av 11. mars 2015 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til 

ansvarlig kapital for institusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 36 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 73 nr. 7 tredje ledd og artikkel 84 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å unngå regelverksarbitrasje og sikre en harmonisert anvendelse av kravene til ansvarlig kapital i Unionen er det 

viktig å sikre at det finnes en ensartet framgangsmåte når det gjelder fradrag fra ansvarlig kapital-poster av indirekte og 

syntetiske beholdninger av institusjonenes egne ansvarlig kapital-instrumenter og av indirekte og syntetiske 

beholdninger i foretak i finanssektoren. 

2)  Ettersom forordning (EU) nr. 575/2013 allerede fastsetter regler for direkte beholdninger av en institusjons ansvarlig 

kapital-instrumenter hos institusjonen selv og direkte beholdninger av ansvarlig kapital-instrumenter i andre foretak i 

finanssektoren, bør det fastsettes utfyllende regler for fradrag fra ansvarlig kapital av institusjonens beholdninger som 

gjelder indirekte og syntetiske beholdninger av slike instrumenter hos institusjonen selv, eller av slike instrumenter i 

andre foretak i finanssektoren. 

3)  Behandlingen av indirekte beholdninger som oppstår gjennom indeksbeholdninger, er omfattet av artikkel 76 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og av artikkel 25 og 26 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014(2). Delegert 

forordning (EU) nr. 241/2014 omfatter imidlertid ikke indirekte og syntetiske beholdninger som oppstår innenfor 

rammen av artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i), artikkel 56 bokstav a), c), d) og f) og artikkel 66 bokstav a), c) og d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Det er nødvendig å fastsette nye regler for behandlingen av indirekte og syntetiske 

beholdninger omhandlet i de nevnte bestemmelsene. 

4)  Dersom en institusjons egen kredittverdighet påvirker satsene som fastsettes av markedsindekser, og som også brukes 

som en referanse for godtgjøringen for denne institusjonens andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapi-

talinstrumenter, oppstår det tilsynsmessige bekymringer knyttet til korrelasjonen mellom utdelingene på instrumentet og 

institusjonens kredittverdighet. Antallet og mangfoldet av institusjoner i panelet bør være så høyt at det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 17.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle t jenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner (EUT L 74 av 14.3.201 4, s. 8). 

2022/EØS/13/15 
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korrekt gjenspeiler aktiviteten i det berørte markedet. Dersom en institusjon utsteder andre godkjente kjernekapital-

instrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter med flytende rente eller en fast rente som vil gå tilbake til flytende rente, 

bør derfor renten som den betaler på dette instrumentet, ikke øke når institusjonens kredittverdighet synker. Dersom 

renten er knyttet til en indeks, bør indeksen derfor være tilstrekkelig «bred» til å sikre at institusjonens kredittverdighet  

ikke blir en hovedfaktor som påvirker rentene fastsatt av nevnte indeks. Det bør skilles mellom en korrelasjon som 

skyldes at hele sektoren er utsatt for press som påvirker referanserenten, og en korrelasjon som skyldes en institusjons 

kredittverdighet som påvirker referanserenten. 

5)  Beregningen av minoritetsinteressene på konsolidert grunnlag og delkonsolidert grunnlag bør være konsekvent. Derfor 

bør de kvalifiserte minoritetsinteressene i et datterforetak som selv er et morforetak for et foretak i finanssektoren, være 

det beløpet som for datterforetakets morinstitusjon framkommer når morinstitusjonen anvender konsolideringen for 

tilsynsformål omhandlet i første del avdeling II i forordning (EU) nr. 575/2013. 

6)  Med tanke på de lignende typene fradrag som omfattes av artikkel 84, 85 og 87 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør 

samme bestemmelser om beregningen av kvalifiserte minoritetsinteresser få anvendelse på alle disse tilfellene. 

7)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

8)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

9)  Delegert forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 241/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 skal ny bokstav o) og p) lyde: 

«o) vilkårene for at indekser skal kunne anses som brede markedsindekser, i samsvar med artikkel 73 nr. 7 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

p)  beregningen på delkonsolidert grunnlag som kreves i henhold til artikkel 84 nr. 2 og artikkel 85 og 87 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, i samsvar med artikkel 84 nr. 4 i nevnte forordning.» 

2.  Nye artikler 15a–15j skal lyde: 

«Artikkel 15a 

Indirekte beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i) i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Ved anvendelse av artikkel 15c, 15d, 15e og 15i i denne forordningen omfatter «mellomliggende enhet», som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 114 i forordning (EU) nr. 575/2013, følgende enheter som innehar kapitalinstrumenter i 

foretak i finanssektoren: 

a)  En innretning for kollektiv investering. 

b)  En annen pensjonsordning enn en ytelsesbasert pensjonsordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyn dighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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c)  En ytelsesbasert pensjonsordning der institusjonen støtter investeringsrisikoen, og der den ytelsesbaserte pensjons-

ordningen ikke er uavhengig av sin organiserende institusjon. 

d)  Enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av eller er under betydelig innflytelse av en av følgende: 

1)  Institusjonen eller dens datterforetak. 

2)  Institusjonens morforetak eller morforetakets datterforetak. 

3)  Institusjonens finansielle morholdingselskap eller det finansielle morholdingselskapets datterforetak. 

4)  Institusjonens blandede morholdingselskap eller det blandede morholdingselskapets datterforetak. 

5)  Institusjonens blandede finansielle morholdingselskap eller det blandede finansielle morholdingselskapets 

datterforetak. 

e)  Enheter som i fellesskap direkte eller indirekte kontrolleres av eller er under betydelig innflytelse av en institusjon, flere 

institusjoner eller et nettverk av institusjoner som er medlemmer av samme institusjonelle beskyttelsesordning eller av 

en institusjonell beskyttelsesordning eller et nettverk av institusjoner som er tilknyttet et sentralorgan som ikke er 

organisert som et konsern som institusjonen tilhører. 

f)  Spesialforetak. 

g)  Enheter hvis virksomhet er å inneha finansielle instrumenter i foretak i finanssektoren. 

h)  Enhver enhet som etter vedkommende myndighets oppfatning brukes i den hensikt å omgå reglene om fradrag av 

indirekte og syntetiske beholdninger. 

2.  Uten at det berører nr. 1 bokstav h) skal en «mellomliggende enhet», som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 114 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, ikke omfatte 

a)  blandede holdingselskaper, institusjoner, forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, 

b)  enheter som i henhold til gjeldende nasjonal rett er omfattet av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 

2013/36/EU, 

c)  andre foretak i finanssektoren enn dem som er nevnt under bokstav a), og som er underlagt tilsyn og er pålagt å trekke 

fra direkte og indirekte beholdninger av egne kapitalinstrumenter og beholdninger av kapitalinstrumenter i foretak i 

finanssektoren fra sin lovfestede kapital. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav c) skal en ytelsesbasert pensjonsordning anses å være uavhengig av sin organiserende 

institusjon når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er juridisk atskilt fra den organiserende institusjonen, og dens ledelse er 

uavhengig. 

b)  Den bestemte pensjonsordningens vedtekter, stiftelsesdokumenter og interne regler, alt etter hva som er relevant, er blitt 

godkjent av en uavhengig reguleringsmyndighet, eller den ytelsesbaserte pensjonsordningens regler om stiftelse og 

drift, alt etter hva som er relevant, er fastsatt i den berørte medlemsstatens gjeldende nasjonale rett. 

c)  Den ytelsesbaserte pensjonsordningens forvaltere eller bestyrere er i henhold til gjeldende nasjonal rett forpliktet til å 

handle upartisk og ivareta interessene til ordningens ytelsesmottakere snarere enn til den organiserende institusjonen, til 

å forvalte den ytelsesbaserte pensjonsordningens eiendeler med forsiktighet og til å overholde begrensningene fastsatt i 

den bestemte pensjonsordningens vedtekter, stiftelsesdokumenter og interne regler, alt etter hva som er relevant, eller i 

de lovfestede eller reguleringsmessige rammene beskrevet i bokstav b). 

d)  Vedtektene, stiftelsesdokumentene eller reglene om stiftelse og drift for den ytelsesbaserte pensjonsordningen 

omhandlet i bokstav b) omfatter begrensninger på investeringer som den ytelsesbaserte pensjonsordningen kan foreta i 

ansvarlig kapital-instrumenter utstedt av den organiserende institusjonen.  
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4.  Dersom en ytelsesbasert pensjonsordning omhandlet i nr. 1 bokstav c) innehar ansvarlig kapital-instrumenter i den 

organiserende institusjonen, skal den organiserende institusjonen behandle den beholdningen som en indirekte beholdning 

av egne ren kjernekapital-instrumenter, egne andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller egne tilleggskapital-

instrumenter, alt etter hva som er relevant. Beløpet som skal trekkes fra den organiserende institusjonens ren kjernekapital-

poster, andre godkjente kjernekapitalposter eller tilleggskapitalposter, alt etter hva som er relevant, skal beregnes i samsvar 

med artikkel 15c. 

Artikkel 15b 

Syntetiske beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Følgende finansielle produkter skal anses som syntetiske beholdninger av kapitalinstrumenter i henhold til artikkel 36 

nr. 1 bokstav f), h) og i) i forordning (EU) nr. 575/2013: 

a)  Derivatinstrumenter som har kapitalinstrumenter i et foretak i finanssektoren som sitt underliggende instrument, eller 

som har foretaket i finanssektoren som sitt referanseforetak. 

b)  Garantier eller kredittbeskyttelse som ytes til en tredjepart i forbindelse med tredjepartens investeringer i et 

kapitalinstrument i et foretak i finanssektoren. 

2.  De finansielle produktene omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a)  Investeringer i totalavkastningsbytteavtaler («total return swaps») på et kapitalinstrument i et foretak i finanssektoren. 

b)  Kjøpsopsjoner kjøpt av institusjonen på et kapitalinstrument i et foretak i finanssektoren. 

c)  Salgsopsjoner solgt av institusjonen på et kapitalinstrument i et foretak i finanssektoren eller andre faktiske eller 

betingende avtaleforpliktelser som institusjonen har om å kjøpe sine egne ansvarlig kapital-instrumenter. 

d)  Investeringer i terminkjøpskontrakter på et kapitalinstrument i et foretak i finanssektoren. 

Artikkel 15c 

Beregning av indirekte beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

Verdien av indirekte beholdninger som skal trekkes fra ren kjernekapital-poster i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) 

og i) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal beregnes på en av følgende måter: 

a)  I henhold til standardmetoden angitt i artikkel 15d. 

b)  Dersom institusjonen godtgjør overfor vedkommende myndighet at metoden beskrevet i artikkel 15d er urimelig 

belastende, i henhold til den strukturbaserte metoden beskrevet i artikkel 15e. Den strukturbaserte metoden beskrevet i 

artikkel 15e skal ikke brukes av institusjonene til å beregne verdien av disse fradragene i forbindelse med investeringer 

i mellomliggende enheter omhandlet i artikkel 15a nr. 1 bokstav d) og e). 

Artikkel 15d 

Standardmetode for beregning av indirekte beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i ) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Verdien av indirekte beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter som skal trekkes fra i henhold til artikkel 36 nr. 1 

bokstav f), h) og i) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal beregnes på følgende måter: 

a)  Dersom alle investorers eksponeringer mot den mellomliggende enheten kan likestilles, skal beløpet være lik 

prosentdelen av finansieringen multiplisert med verdien av ren kjernekapital-instrumenter i foretaket i finanssektoren 

som den mellomliggende enheten innehar. 

b)  Dersom alle investorers eksponeringer mot den mellomliggende enheten ikke kan likestilles, skal beløpet være lik 

prosentdelen av finansieringen multiplisert med det laveste av følgende beløp: 

i)  Verdien av ren kjernekapital-instrumenter i foretaket i finanssektoren som den mellomliggende enheten innehar. 

ii)  Institusjonens eksponering mot den mellomliggende enheten sammen med all annen finansiering som ytes til den 

mellomliggende enheten, og som likestilles med institusjonens eksponering.  
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2.  Beregningsmetoden angitt i nr. 1 bokstav b) skal benyttes for hver transje av finansieringen som kan likestilles med 

finansieringen som ytes av institusjonen. 

3.  Prosentdelen av finansieringen med hensyn til nr. 1 skal være institusjonens eksponering mot den mellomliggende 

enheten dividert med summen av institusjonens eksponering mot den mellomliggende enheten og alle andre eksponeringer 

mot denne mellomliggende enheten som likestilles med institusjonens eksponering. 

4.  Beregningen angitt i nr. 1 skal utføres separat for hver beholdning i et foretak i finanssektoren som hver 

mellomliggende enhet innehar. 

5.  Dersom investeringer i ren kjernekapital-instrumenter i et foretak i finanssektoren innehas indirekte gjennom 

etterfølgende eller flere mellomliggende enheter, skal prosentdelen av finansieringen angitt i nr. 1 fastsettes ved å dividere 

beløpet i bokstav a) i dette nummeret med beløpet i bokstav b) i dette nummeret: 

a)  Resultatet av multiplikasjonen av finansieringsbeløpet som ytes av institusjonen til de mellomliggende enhetene, med 

finansieringsbeløpet som ytes av disse mellomliggende enhetene til etterfølgende mellomliggende enheter, og med 

finansieringsbeløpet som ytes av disse etterfølgende mellomliggende enhetene til foretaket i finanssektoren. 

b)  Resultatet av multiplikasjonen av verdien av kapitalinstrumenter eller andre instrumenter, alt etter hva som er relevant, 

utstedt av hver mellomliggende enhet. 

6.  Prosentdelen av finansieringen omhandlet i nr. 5 skal beregnes separat for hver beholdning i et foretak i finanssektoren 

som mellomliggende enheter innehar, og for hver transje av finansieringen som kan likestilles med finansieringen som ytes 

av institusjonen og etterfølgende mellomliggende enheter. 

Artikkel 15e 

Strukturbasert metode for beregning av indirekte beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i) 

i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Beløpet som skal trekkes fra ren kjernekapital-postene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav f) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal være lik prosentdelen av finansieringen som definert i artikkel 15d nr. 3 i denne forordningen multiplisert 

med verdien av ren kjernekapital-instrumenter i institusjonen som den mellomliggende enheten innehar. 

2.  Beløpet som skal trekkes fra ren kjernekapital-postene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav h) og i) i forordning (EU) 

nr. 575/2013, skal være lik prosentdelen av finansieringen som definert i artikkel 15d nr. 3 i denne forordningen multiplisert 

med den samlede verdien av ren kjernekapital-instrumenter i foretak i finanssektoren som den mellomliggende enheten 

innehar. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal en institusjon beregne separat per mellomliggende enhet den samlede verdien av ren 

kjernekapital-instrumenter i institusjonen som den mellomliggende enheten innehar, og den samlede verdien av ren 

kjernekapital-instrumenter i andre foretak i finanssektoren som den mellomliggende enheten innehar. 

4.  Institusjonen skal anse verdien av beholdninger av ren kjernekapital-instrumenter i foretak i finanssektoren som er 

beregnet i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, som en betydelig investering som omhandlet i artikkel 43 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, og skal trekke fra beløpet i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav i) i nevnte forordning. 

5.  Dersom investeringer i ren kjernekapital-instrumenter innehas indirekte gjennom etterfølgende eller flere 

mellomliggende enheter, får artikkel 15d nr. 5 og 6 anvendelse. 

6.  Dersom en institusjon ikke er i stand til å identifisere det samlede beløpet som den mellomliggende enheten innehar i 

ren kjernekapital-instrumenter i institusjonen eller i ren kjernekapital-instrumenter i foretak i finanssektoren, skal 

institusjonen estimere beløpene som den ikke kan identifisere, ved å bruke de høyeste beløpene som den mellomliggende 

enheten kan inneha på grunnlag av sitt investeringsmandat. 

7.  Dersom institusjonen på grunnlag av investeringsmandatet ikke er i stand til å fastslå det høyeste beløpet som den 

mellomliggende enheten innehar i ren kjernekapital-instrumenter i institusjonen eller i ren kjernekapital-instrumenter i 

foretak i finanssektoren, skal institusjonen behandle finansieringsbeløpet som den innehar i den mellomliggende enheten, 

som en investering i sine egne ren kjernekapital-instrumenter og trekke det fra i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav f) i 

forordning (EU) nr. 575/2013.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/753 

 

8.  Som unntak fra nr. 7 i denne artikkelen skal institusjonen behandle finansieringsbeløpet som den innehar i den 

mellomliggende enheten, som en ikke-betydelig investering og trekke det fra i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav h) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Finansieringsbeløpene utgjør mindre enn 0,25 % av institusjonens rene kjernekapital. 

b)  Finansieringsbeløpet er mindre enn 10 million euro. 

c)  Institusjonen kan ikke med rimelighet fastsette verdien av sine egne ren kjernekapital-instrumenter som den 

mellomliggende enheten innehar. 

9.  Dersom finansieringen av den mellomliggende enheten skjer i form av andeler eller aksjer i en innretning for kollektiv 

investering (IKI), kan institusjonen overlate til tredjepartene nevnt i artikkel 132 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, og på 

de vilkårene som er fastsatt i nevnte artikkel, å beregne og rapportere det samlede beløpet omhandlet i nr. 6 i denne 

artikkelen. 

Artikkel 15f 

Beregning av syntetiske beholdninger med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav f), h) og i) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

1.  Verdien av syntetiske beholdninger som skal trekkes fra ren kjernekapital-poster i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav 

f), h) og i) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal være 

a)  for beholdninger i handelsporteføljen: 

i)  for opsjoner, deltaekvivalenten av verdien av de relevante instrumentene beregnet i samsvar med tredje del 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 575/2013, 

ii)  for andre syntetiske beholdninger, det nominelle eller teoretiske beløpet, alt etter hva som er relevant, 

b)  for beholdninger utenfor handelsporteføljen: 

i)  for kjøpsopsjoner, gjeldende markedsverdi, 

ii)  for andre syntetiske beholdninger, det nominelle eller teoretiske beløpet, alt etter hva som er relevant. 

2.  En institusjon skal trekke fra syntetiske beholdninger nevnt i nr. 1 fra og med datoen for underskrift av avtalen mellom 

institusjonen og motparten. 

Artikkel 15g 

Beregning av betydelige investeringer med henblikk på artikkel 36 nr. 1 bokstav i) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav i) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene, for å vurdere om de 

eier over 10 % av ren kjernekapital-instrumentene utstedt av et foretak i finanssektoren i samsvar med artikkel 43 bokstav 

a) i nevnte forordning, summere bruttoverdiene av sine lange posisjoner i direkte beholdninger samt indirekte beholdninger 

av ren kjernekapital-instrumenter i dette foretaket i finanssektoren, omhandlet i artikkel 15a nr. 1 bokstav d)–h i denne 

forordningen. 

2.  Indirekte og syntetiske beholdninger skal tas i betraktning av vedkommende myndighet for å vurdere om vilkårene i 

artikkel 43 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt. 

Artikkel 15h 

Beholdninger av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital  

Metoden omhandlet i artikkel 15a–15f i denne forordningen får tilsvarende anvendelse på beholdninger av annen godkjent 

kjernekapital med hensyn til artikkel 56 bokstav a), c) og d) i forordning (EU) nr. 575/2013 og på beholdninger av 

tilleggskapital med hensyn til artikkel 66 bokstav a), c) og d) i nevnte forordning, der henvisninger til ren kjernekapital skal 

forstås som henvisninger til annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital, alt etter hva som er relevant.  
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Artikkel 15i 

Rekkefølge og høyeste beløp for fradrag av indirekte beholdninger av ansvarlig kapital -instrumenter i foretak i 

finanssektoren 

1.  Dersom den mellomliggende enheten innehar ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjernekapital-

instrumenter og tilleggskapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren, skal ren kjernekapital-instrumenter trekkes fra først, 

deretter andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og til slutt tilleggskapitalinstrumenter, med forbehold for begrensnin-

gene angitt i nr. 2 eller 3, alt etter hva som er relevant. 

2.  Dersom den mellomliggende enheten innehar ansvarlig kapital-instrumenter i institusjoner, skal institusjonene, når de 

anvender nr. 1 for hver type beholdning, først trekke fra beholdninger av egne ansvarlig kapital-instrumenter. 

3.  Dersom en institusjon indirekte innehar kapitalinstrumenter i foretak i finanssektoren, skal beløpet som skal trekkes 

fra institusjonens ansvarlige kapital, ikke være høyere enn det laveste av følgende beløp: 

a)  Den samlede finansieringen som ytes av institusjonen til den mellomliggende enheten. 

b)  Beløpet for ansvarlig kapital-instrumenter som innehas av den mellomliggende enheten i foretaket i finanssektoren. 

Artikkel 15j 

Goodwill 

Ved anvendelse av fradragene omhandlet i artikkel 36 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institusjonene 

velge ikke å identifisere goodwill separat ved fastsettelse av det relevante beløpet som skal trekkes fra i henhold til artikkel 

46 i nevnte forordning.» 

3.  Ny artikkel 24a skal lyde: 

«Artikkel 24a 

Utdeling på ansvarlig kapital-instrumenter – brede markedsindekser 

1.  En renteindeks skal anses for å være en bred markedsindeks dersom den oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Den brukes til å fastsette renten på internbanklån i en eller flere valutaer. 

b)  Den brukes som referanserente for gjeld med flytende rente utstedt av institusjonen i samme valuta, dersom det er 

relevant. 

c)  Den beregnes som en gjennomsnittssats av et organ som er uavhengig av institusjonene som bidrar til indeksen 

(«panelet»). 

d)  Alle satsene som fastsettes i henhold til indeksen, er basert på noteringer framlagt av et panel av institusjoner som er 

aktive i nevnte interbankmarked. 

e)  Sammensetningen av panelet nevnt i bokstav c) sikrer et representativt utvalg av institusjoner i medlemsstaten. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav e) skal et representativt utvalg anses å være oppnådd i følgende tilfeller: 

a)  Når panelet nevnt i nr. 1 bokstav c) omfatter minst seks ulike bidragsytere før eventuelle noteringer elimineres med 

henblikk på å fastsette renten. 

b)  Dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Panelet nevnt i nr. 1 bokstav c) omfatter minst fire ulike bidragsytere før eventuelle noteringer elimineres med 

henblikk på å fastsette renten. 

ii)  Bidragsyterne til panelet nevnt i nr. 1 bokstav c) utgjør minst 60 % av det berørte markedet.  
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3.  Det berørte markedet nevnt i nr. 2 bokstav b) ii) skal være summen av eiendelene og forpliktelsene i nasjonal valuta til 

de faktiske bidragsyterne til panelet dividert med summen av eiendelene og forpliktelsene i nasjonal valuta til 

kredittinstitusjonene i den berørte medlemsstaten, herunder filialer etablert i medlemsstaten, og pengemarkedsfondene i den 

berørte medlemsstaten. 

4.  En aksjeindeks skal anses for å være en bred markedsindeks dersom den er tilstrekkelig diversifisert i samsvar med 

artikkel 344 i forordning (EU) nr. 575/2013.» 

4.  Ny artikkel 34a skal lyde: 

«Artikkel 34a 

Minoritetsinteresser som inngår i konsolidert ren kjernekapital  

1.  For å presisere beregningen på delkonsolidert grunnlag som kreves i henhold til artikkel 84 nr. 2, artikkel 85 nr. 2 og 

artikkel 87 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal kvalifiserende minoritetsinteresser i et datterforetak som er omhandlet 

i artikkel 81 i nevnte forordning, og som selv er et morforetak i et foretak omhandlet i artikkel 81 nr. 1 i nevnte forordning, 

beregnes som beskrevet i nr. 2–4 i denne artikkelen. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet har benyttet muligheten omhandlet i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal beregningen som foretas i samsvar med nr. 3 og 4 i denne artikkelen, gjøres på grunnlag av institusjonens 

situasjon som om muligheten ikke var blitt benyttet. 

3.  Dersom datterforetaket på grunnlag av sin konsoliderte stilling overholder bestemmelsene i tredje del i forordning 

(EU) nr. 575/2013, får følgende behandling anvendelse: 

a)  Datterforetakets konsoliderte rene kjernekapital som omhandlet i artikkel 84 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal omfatte de kvalifiserte minoritetsinteressene som stammer fra datterforetakets egne datterforetak, 

beregnet i samsvar med artikkel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013 og bestemmelsene fastsat t i denne forordningen. 

b)  Med hensyn til beregningen på delkonsolidert grunnlag skal verdien av den rene kjernekapitalen som kreves i henhold 

til artikkel 84 nr. 1 bokstav a) i) i forordning (EU) nr. 575/2013, være beløpet som kreves for å oppfylle ren 

kjernekapital-kravene til dette datterforetaket i dets konsoliderte stilling, beregnet i samsvar med artikkel 84 nr. 1 

bokstav a) i nevnte forordning. De særlige kravene til ansvarlig kapital omhandlet i artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU 

skal være de som fastsettes av datterforetakets vedkommende myndighet. 

c)  Verdien av konsolidert ren kjernekapital som kreves i henhold til artikkel 84 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal være datterforetakets bidrag på grunnlag av dets konsoliderte stilling til ren kjernekapital-kravene til 

ansvarlig kapital for institusjonen som de kvalifiserte minoritetsinteressene beregnes for på konsolidert grunnlag. For å 

beregne bidraget fjernes alle konserninterne transaksjoner mellom foretakene som omfattes av institusjonens 

konsolideringsregler. 

4.  Når datterforetaket foretar konsolideringen omhandlet i nr. 3 bokstav c), skal det ikke inkludere kapitalkrav som 

stammer fra dets egne datterforetak som ikke omfattes av konsolideringsreglene til institusjonen som de kvalifiserte 

minoritetsinteresse beregnes for. 

5.  Dersom unntaket omhandlet i artikkel 84 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 får anvendelse på et datterforetak, kan 

et morforetak av datterforetaket som omfattes av unntaket, i sin rene kjernekapital ta med minoritetsinteresser som stammer 

fra datterforetak av det datterforetaket som selv omfattes av unntaket, forutsatt at beregningene omhandlet i artikkel 84 nr. 1 

i nevnte forordning og i denne forordningen er foretatt for hver av disse datterforetakene. Verdien av ren kjernekapital som 

inngår i den ansvarlig kapitalen på morforetakets nivå, skal ikke overskride beløpet som ville blitt tatt med dersom 

datterforetaket ikke var blitt omfattet av unntaket. 

6.  Dersom en morinstitusjon har et mellomliggende datterforetak som ikke er omhandlet i artikkel 81 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, og dette mellomliggende datterforetaket selv har datterforetak som er omhandlet i artikkel 81 nr. 1 i 

nevnte forordning, kan morinstitusjonen i sin rene kjernekapital ta med verdien av minoritetsinteressene som stammer fra 

disse datterforetakene, beregnet i samsvar med artikkel 84 nr. 1 i nevnte forordning. Morinstitusjonen kan imidlertid ikke i 

sin rene kjernekapital ta med minoritetsinteresser som stammer fra et mellomliggende datterforetak som ikke er omhandlet i 

artikkel 81 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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7.  Metoden angitt i nr. 2, 3 og 4 får også tilsvarende anvendelse for beregningen av verdien av kvalifiserende 

kjernekapitalinstrumenter i henhold til artikkel 85 i forordning (EU) nr. 575/2013 og av kvalifiserende ansvarlig kapital i 

henhold til artikkel 87 i nevnte forordning, der henvisninger til ren kjernekapital skal forstås som henvisninger til 

kjernekapital eller ansvarlig kapital.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/98 

av 16. oktober 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 51 nr. 4 og artikkel 116 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kartleggingen av en gruppe av institusjoner der gruppens enheter i Unionen eller i tredjeland identifiseres, og der den 

enkelte enheten i gruppen beskrives ut fra art, beliggenhet, myndigheter som deltar i tilsynet, gjeldende unntak fra 

tilsyn, betydning for gruppen og betydning for det landet der den har tillatelse eller er etablert, samt kriteriene for å 

bestemme slik betydning, anses som en avgjørende faktor for å kunne identifisere kollegiets medlemmer og potensielle 

observatører. I den forbindelse er opplysninger om hvor viktig en filial er for gruppen, og hvor viktig filialen er for den 

medlemsstaten der den er etablert, avgjørende for å kunne bestemme deltakelsen til medlemsstatens vedkommende 

myndigheter i kollegiets aktiviteter. Opplysninger om art når det gjelder enhetene i gruppen, enten enhetene er 

institusjoner, filialer eller andre foretak i finanssektoren, samt opplysninger om hvilket land de har tillatelse i eller er 

etablert i, enten dette er en medlemsstat eller et tredjeland, er også viktige for å kunne identifisere kollegiets medlemmer 

og potensielle observatører. 

2) Opplysninger om hvor viktig en enhet i gruppen er for gruppen, og hvor viktig den er for den medlemsstaten den har 

tillatelse i eller er etablert i, er av avgjørende betydning for å kunne bestemme i hvilken grad vedkommende myndighet i 

medlemsstaten skal engasjere seg i kollegiets aktiviteter, og særlig for å kunne utføre tilsyns- og evalueringsprosessen 

(Supervisory Review and Evaluation Process, «SREP»). 

3) De skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene nevnt i artikkel 115 i direktiv 2013/36/EU bør omfatte alle 

områder av kollegiets arbeid for å øke tilsynskollegienes effektivitet. De skriftlige ordningene bør også omfatte avtaler 

mellom de av kollegiets medlemmer som deltar i bestemte aktiviteter i kollegiet, som dem som utføres i enkelte av 

kollegiets delstrukturer. De skriftlige ordningene bør også omfatte praktiske aspekter ved kollegiets arbeid, ettersom 

disse aspektene er av avgjørende betydning for å lette kollegiets virkemåte både i situasjoner med fortsatt drift og i 

krisesituasjoner. Ettersom det er viktig å sikre samarbeid innenfor kollegiet om forberedelse og ferdigstillelse av innspill 

i saker som gjelder krisehåndtering på gruppenivå, bør de skriftlige ordningene fastsette hvordan prosessene for å 

samordne innspill skal foregå, og den konsoliderende tilsynsmyndighetens ansvar og rolle i formidlingen av innspillene 

gjennom konsernkrisehåndteringsmyndigheten definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 44 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU(2) til krisehåndteringskollegiet. De skriftlige ordningene bør være omfattende, sammenhengende og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).  
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uttømmende og bør gi vedkommende myndigheter et tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for å kunne oppfylle sine 

relevante plikter og oppgaver innenfor kollegiet snarere enn utenfor det. 

4) Kollegier er et viktig verktøy for å utveksle opplysninger, foregripe og håndtere krisesituasjoner og sette den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten i stand til å føre effektivt tilsyn på konsolidert grunnlag. For å sikre ensartethet og 

sette EBA i stand til å utføre sine oppgaver som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1) og 

artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU bør EBA kunne delta som medlem i alle kollegiene. 

5) For å kunne utføre alle kollegiets aktiviteter bør den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige medlemmene av 

kollegiet ha oversikt over all virksomhet som utøves av alle enheter i gruppen, også om de utøver finansiell virksomhet 

uten å anses som institusjoner, eller driver virksomhet utenfor Unionen. Det bør legges til rette for samarbeid mellom 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten, kollegiets medlemmer, tilsynsmyndighetene i tredjeland, offentlige 

myndigheter eller organer som har ansvar for eller deltar i tilsynet med en enhet i en gruppe, herunder myndigheter med 

ansvar for tilsyn med gruppens foretak i finanssektoren eller vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med 

markedene for finansielle instrumenter, for tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, eller for forbrukervern, ved at tilsynsmyndighetene i tredjeland og offentlige myndigheter 

eller organer tillates å delta som observatører i kollegiets arbeid, alt etter hva som er relevant. 

6) Kollegiets medlemmer bør gjennomføre drøftinger og bli enige om i hvilket omfang og på hvilket nivå observatørene 

eventuelt bør delta i kollegiet. Rammen for observatørenes deltakelse i kollegiet bør klart angis i de skriftlige 

samordnings- og samarbeidsordningene og bør meddeles observatørene. 

7) Medlemmene av tilsynskollegiet bør samarbeide og samordne sine tilsynstiltak i størst mulig grad for bedre å kunne 

utføre sine oppgaver og unngå dobbeltarbeid, herunder i forbindelse med anmodninger om opplysninger som sendes til 

de enhetene i gruppen som underlegges tilsyn. I den forbindelse bør avtaler om fordeling av oppgaver og delegering av 

ansvar regelmessig vurderes av medlemmene i kollegiet, og i det minste når kollegiets medlemmer utarbeider kollegiets  

tilsynskontrollprogram. 

8) Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør ha tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for å utføre sine 

oppgaver og ivareta sitt ansvar, og bør fungere som koordinator for innsamlingen og formidlingen av opplysninger som 

mottas fra et medlem av kollegiet, en observatør eller en enhet i gruppen, eller av innspill fra krisehåndteringskollegiet, 

særlig fra den berørte konsernkrisehåndteringsmyndigheten. Det samme gjelder for medlemmene av kollegiet. Særlig i 

tilfeller der den konsoliderende tilsynsmyndigheten anser at visse opplysninger er relevante for et annet medlem av 

kollegiet, herunder vedkommende myndighet i en vertsstat der en betydelig filial er etablert, bør den avstå fra 

uberettiget å unndra opplysningene fra medlemmer av kollegiet. 

9) Medlemmer av kollegiet som deltar i utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU, bør 

oppmuntres til å utveksle opplysninger om vurderingen av de viktigste punktene i tilsyns- og evalueringsprosessen 

nevnt i artikkel 97 i nevnte direktiv, samtidig som det erkjennes at tilsyns- og evalueringsprosessen kan utføres på ulike 

måter i medlemsstatene avhengig av hvordan dette unionsregelverket er innarbeidet i nasjonal lovgivning, også med 

hensyn til retningslinjene utstedt av EBA i henhold til artikkel 107 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

10) For å lette samarbeidet mellom vedkommende myndigheter og samordne beslutninger for å håndtere spørsmål som 

gjelder en institusjons overholdelse av kravene knyttet til metoder som krever tillatelse fra vedkommende myndigheter 

før de brukes for å beregne krav til ansvarlig kapital (bruk av interne modeller for kredittrisiko, markedsrisiko, 

motpartsrisiko og operasjonell risiko), er det viktig å angi vilkårene for samarbeid mellom den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med utveksling av opplysninger om 

gjennomføringen av disse interne metodene, og gjennomføre drøftinger og oppnå enighet om tiltak som skal iverksettes 

for å håndtere mangler som blir påvist.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 
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11) For å gjøre det lettere å identifisere tidlige varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet for gruppen og dens enheter 

og for systemet de opererer i, forventes kollegiets medlemmer å utveksle kvantitative opplysninger om gruppen og dens 

enheter på en ensartet måte som tillater sammenligning. Disse opplysningene bør dekke hovedområdene for de 

opplysningene som samles inn av vedkommende myndigheter i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 680/2014(1), som fastsetter ensartede formater, hyppigheten av og datoene for rapportering, definisjoner og 

hvilke IT-løsninger som skal anvendes av institusjonene for tilsynsmyndighetenes rapporteringsformål, og de bør 

utveksles mens vedkommende myndigheter er i ferd med å utarbeide rapporten om vurdering av gruppens samlede 

risiko og treffe en felles beslutning om kapital og likviditet i henhold til artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU. Hvert 

kollegium bør bestemme nøyaktig hvilke opplysninger som skal utveksles for dette formålet. 

12) For bedre å kunne identifisere prioriteringene for det felles arbeidet skal kollegiets medlemmer i utarbeidingen av 

kollegiets tilsynskontrollprogram ta hensyn til rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko og resultatet av de 

felles beslutningene om kapital og likviditet. Derfor bør arbeidet på kollegiets tilsynskontrollprogram begynne så snart 

vurderingen av samlet risiko for gruppen og den felles beslutningsprosessen er avsluttet, men for å ferdigstille 

programmet bør vedkommende myndigheter ta hensyn til de oppgavene de har påtatt seg å gjennomføre på nasjonalt 

plan, ressursene som er avsatt til disse oppgavene, og de respektive fristene for å gjennomføre dem. 

13) Medlemmene av kollegiet bør samordne sine aktiviteter med sikte på forberedelse p å og håndtering av krisesituasjoner, 

for eksempel en ugunstig utvikling som kan utgjøre en alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og 

integritet eller stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, eller andre situasjoner som påvirker eller kan 

direkte påvirke den finansielle og økonomiske situasjonen til en bankgruppe eller noen av dens datterforetak. Derfor bør 

planleggingen og samordningen av vedkommende myndigheters aktiviteter med sikte på forberedelse på og håndtering 

av krisesituasjoner omfatte, men ikke begrenses til, aktivitetene nevnt i de relevante bestemmelsene i direktiv 

2014/59/EU; særlig bør aktiviteter som tar sikte på å samordne gjenopprettingsplanleggingen for gruppen og ved behov 

gi samordnede innspill til krisehåndteringsmyndighetene, betraktes som eksempler på aktiviteter med sikte på 

forberedelse på og håndtering av krisesituasjoner. 

14) I en krisesituasjon bør kollegiets medlemmer i samarbeid med den konsoliderende tilsynsmyndigheten ta sikte på å 

utarbeide en samordnet tilsynsvurdering av situasjonen, komme til enighet om en samordnet tilsynsreaksjon og 

overvåke gjennomføringen av reaksjonen for å sikre at krisesituasjonen vurderes og håndteres på en tilfredsstillende 

måte. De bør også sikre at all ekstern kommunikasjon blir samordnet og omfatter punkter som er avtalt på forhånd av 

medlemmene av kollegiet. 

15) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler alminnelige vilkår for 

tilsynskollegienes virkemåte. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for 

å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det 

ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 51 nr. 4 og artikkel 116 nr. 4 i direktiv 

2013/36/EU, samles i én enkelt forordning. 

16) Ettersom et stort flertall av tilsynskollegiene i EU er opprettet i samsvar med artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU, synes 

det mer hensiktsmessig først å fastsette vilkårene for kollegier i henhold til artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU før 

vilkårene for kollegier i henhold til artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU fastsettes, ettersom de førstnevnte synes å være av 

mer generell art og de sistnevnte av mer spesiell art. 

17) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

18) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter alminnelige vilkår for hvordan tilsynskollegiet («kollegiet») opprettet i samsvar med artikkel 116 

og artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal virke. 

KAPITTEL 2 

VILKÅR FO R VIRKEMÅTEN TIL KO LLEGIER O PPRETTET I SAMSVAR MED ARTIKKEL 116 I DIREKTIV 2013/36/EU  

AVSNITT 1 

Opprettelse av kollegier og deres virkemåte 

Artikkel 2 

Kartlegging av en gruppe av institusjoner 

1.  Med sikte på å identifisere medlemmer og potensielle observatører i tilsynskollegiet skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten kartlegge gruppen av institusjoner i samsvar med artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99(1). 

2.  På grunnlag av kartleggingen av en gruppe av institusjoner skal følgende enheter i gruppen identifiseres: 

a)  Institusjoner som har tillatelse, og filialer som er etablert i en medlemsstat. 

b)  Foretak i finanssektoren med tillatelse i en medlemsstat. 

c)  Institusjoner som har tillatelse, og filialer som er etablert i et tredjeland. 

3.  Kartleggingen skal inneholde følgende opplysninger om hver institusjon som har tillatelse, og hver filial som er etablert i 

en medlemsstat: 

a)  Medlemsstaten der institusjonen har tillatelse eller filialen er etablert. 

b)  Vedkommende myndighet med ansvar for tilsynet med institusjonen eller vedkommende myndighet i vertsstaten der 

filialen er etablert, samt andre myndigheter med ansvar for finanssektoren i nevnte medlemsstat, som for eksempel 

vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn med markedene for finansielle instrumenter, for tiltak for å hindre at 

finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, eller for forbrukervern. 

c)  For en institusjon, herunder for et datterforetak av et morforetak i EU som er etablert i samme medlemsstat, samt for 

morforetaket i EU, opplysninger om hvorvidt institusjonen er underlagt tilsyn på individuelt grunnlag, eller om det har fått 

innvilget et unntak fra anvendelsen av kravene i andre til åttende del i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(2) på individuelt grunnlag i henhold til artikkel 7, 8 eller 10 i nevnte forordning.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT  

L 21 av 28.1.2016, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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d)  For en institusjon, opplysninger om institusjonens betydning for medlemsstaten der den har tillatelse, og relevante kriterier 

som benyttes av vedkommende myndigheter for å bestemme denne betydningen, samt opplysninger om institusjonens 

betydning for gruppen, forutsatt at den samlede verdien av eiendeler og p oster utenfor balansen for den berørte 

institusjonen utgjør mer enn 1 % av gruppens samlede eiendeler og poster utenfor balansen på konsolidert grunnlag. 

e)  For en filial, opplysninger om filialens betydning for medlemsstaten der den er etablert, og særlig hvorvidt filialen er utpekt 

som eller er foreslått utpekt som betydelig i samsvar med artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, samt opplysninger om filialens 

betydning for gruppen, forutsatt at den samlede verdien av eiendeler og poster utenfor balansen for den berørte filialen 

utgjør mer enn 1 % av gruppens samlede eiendeler og poster utenfor balansen på konsolidert grunnlag. 

4.  Kartleggingen skal inneholde følgende opplysninger om hvert foretak i finanssektoren, hver institusjon og hver filial nevnt 

i nr. 2 bokstav b) og c): 

a)  Den medlemsstaten der foretaket i finanssektoren har tillatelse, eller det tredjelandet der institusjonen har tillatelse eller 

filialen er etablert. 

b)  Den myndigheten som har ansvar for eller deltar i tilsynet med foretaket i finanssektoren, institusjonen eller filialen: 

c)  Opplysninger om betydningen av foretaket i finanssektoren, institusjonen eller filialen for gruppen, forutsatt at den samlede 

verdien av eiendeler og poster utenfor balansen for foretaket i finanssektoren, institusjonen eller filialen utgjør mer enn 1 % 

av gruppens samlede eiendeler og poster utenfor balansen på konsolidert grunnlag. 

Artikkel 3 

Utpeking av medlemmer og observatører i et kollegium 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal invitere følgende myndigheter til å bli medlemmer av kollegiet: 

a)  Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med institusjoner som er datterforetak av en morinstitusjon i EU eller 

et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt holdingselskap i EU og vedkommende myndigheter i 

vertsstatene der betydelige filialer som nevnt i artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU er etablert. 

b)  ESSB-sentralbanker i medlemsstater som i samsvar med sin nasjonale rett deltar i tilsynet med de juridiske personene nevnt 

i bokstav a), men som ikke er vedkommende myndigheter. 

c)  EBA. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan invitere vedkommende myndigheter i vertsstater der ikke-betydelige filialer 

er etablert, til å delta i kollegiet som observatører i samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i gjennomfø-

ringsforordning (EU) 2016/99. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan invitere tilsynsmyndighetene i tredjeland der institusjoner har tillatelse eller 

filialer er etablert, til å delta i kollegiet som observatører i samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan invitere følgende myndigheter til å delta i kollegiet som observatører i 

samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99: 

a)  ESSB-sentralbanker som i henhold til nasjonal rett ikke har myndighet til å føre tilsyn med en institusjon som har tillatelse, 

eller en filial som er etablert i en medlemsstat.  
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b)  Offentlige myndigheter eller organer i en medlemsstat som har ansvar for eller deltar i tilsynet med en enhet i en gruppe, 

herunder myndigheter med ansvar for tilsyn med gruppens foretak i finanssektoren eller vedkommende myndigheter med 

ansvar for tilsynet med markeder for finansielle instrumenter, for tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme, eller for forbrukervern. 

5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal fastsette ordningene som skal gjelde for 

observatørenes deltakelse i kollegiet i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene nevnt i artikkel 5 bokstav c). Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette observatørene om disse ordningene. 

Artikkel 4 

Underretning om opprettelse av et kollegium og dets sammensetning 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette gruppens morforetak i EU om opprettelsen av et kollegium og om 

identiteten til kollegiets medlemmer og observatører samt om eventuelle endringer i denne sammensetningen. 

Artikkel 5 

Inngåelse av skriftlige samordnings- og samarbeidsordninger 

De skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene nevnt i artikkel 115 i direktiv 2013/36/EU, skal minst omfatte følgende: 

a)  Opplysninger om gruppens generelle struktur som omfatter alle enhetene i gruppen. 

b)  Identifisering av medlemmer og observatører i kollegiet. 

c)  En beskrivelse av vilkårene for observatørenes deltakelse i kollegiet som nevnt i artikkel 3 nr. 5 i denne forordningen, 

herunder deres deltakelse i de ulike dialogene og prosessene i kollegiet og deres rettigheter og forpliktelser i forbindelse 

med utveksling av opplysninger. 

d)  En beskrivelse av ordningene for utveksling av opplysninger, herunder deres omfang, hyppighet og kommuni-

kasjonskanaler. 

e)  En beskrivelse av ordningene for behandling av fortrolige opplysninger. 

f)  En beskrivelse av ordningene for fordeling av oppgaver og delegering av ansvar, dersom dette er relevant. 

g)  En beskrivelse av eventuelle delstrukturer i kollegiet. 

h)  En beskrivelse av rammen for planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift. 

i)  En beskrivelse av rammen for planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse på og 

håndtering av en krisesituasjon, herunder beredskapsplaner, kommunikasjonsverktøy og prosedyrer. 

j)  En beskrivelse av den konsoliderende tilsynsmyndighetens og kollegiemedlemmenes kommunikasjonsstrategi overfor 

morforetaket i EU og enhetene i gruppen. 

k)  Avtalte prosedyrer og frister som skal overholdes i forbindelse med utsendelse av møtedokumenter. 

l)  Eventuelle andre avtaler mellom kollegiets medlemmer, herunder om avtalte indikatorer for å identifisere tidlige 

varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet. 

m)  En beskrivelse av rammen for framlegging av samordnede innspill til krisehåndteringskollegiet, særlig for framlegging av 

samordnede innspill uten begrensninger i forbindelse med samrådet nevnt i artikkel 12, 13, 16, 18, 91 og 92 i direktiv 

2014/59/EU.  
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n)  En beskrivelse av den konsoliderende tilsynsmyndighetens rolle, særlig med hensyn til samordningen av formidlingen av 

innspillene nevnt i bokstav m) gjennom konsernkrisehåndteringsmyndigheten til det berørte krisehåndteringskollegiet. 

o)  Bestemmelser om vilkårene som gjelder i en situasjon der et medlem eller en observatør avslutter sin deltakelse i 

kollegiet. 

Artikkel 6 

Deltakelse i kollegiets møter og aktiviteter 

1.  Ved beslutning om hvilke myndigheter som skal delta i et kollegiums møter eller aktiviteter i samsvar med artikkel 116 

nr. 7 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten ta hensyn til følgende: 

a)  De sakene som skal drøftes, og formålet med møtet eller aktiviteten, da særlig deres relevans for den enkelte enheten i 

gruppen. 

b)  Den betydningen enheten i gruppen har for den medlemsstaten den har tillatelse eller er etablert i, og dens betydning for 

gruppen. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal påse at de representantene som er best egnet, 

deltar i kollegiets møter eller aktiviteter, alt etter hvilke saker som skal drøftes, og målene som skal nås. Disse represent antene 

skal ha bredest mulige fullmakter til å inngå forpliktelser på vegne av sine myndigheter som medlemmer av kollegiet når det 

gjelder de beslutningene som planlegges truffet på møtene eller under aktivitetene. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan invitere representanter for enheter i gruppen til å delta i et møte eller en 

aktivitet i kollegiet på grunnlag av de sakene som skal drøftes, og formålet med kollegiets møte eller aktivitet. 

Artikkel 7 

Fordeling av oppgaver og delegering av ansvar 

1.  Ved utarbeiding av kollegiets tilsynskontrollprogram i henhold til artikkel 16 og eventuelt nødvendig oppdatering av dette 

skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet vurdere muligheten for avtaler om frivillig fordeling 

av oppgaver og delegering av ansvar i henhold til artikkel 116 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, særlig dersom slik 

oppgavefordeling eller delegering forventes å føre til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn, særlig ved å fjerne unødvendig 

dobbeltarbeid i forbindelse med tilsynskravene, herunder i forbindelse med anmodninger om opplysninger. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette morforetaket i EU om avtaler som inngås om fordeling av 

oppgaver eller delegering av ansvar, og vedkommende myndighet som har delegert sin myndighet, skal underrette den berørte 

institusjonen. 

Artikkel 8 

Utveksling av opplysninger mellom kollegiets medlemmer og en gruppe av institusjoner 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ha ansvar for å formidle informasjon til og anmode om opplysninger fra 

morforetaket i EU. Medlemmene av kollegiet skal ha ansvar for å formidle informasjon til og anmode om opplysninger fra 

institusjonene og filialene i sitt tilsynsområde. 

2.  Dersom et medlem av kollegiet unntaksvis har til hensikt å formidle informasjon til eller anmode om opplysninger fra 

morforetaket i EU, skal medlemmet på forhånd underrette den konsoliderende tilsynsmyndigheten.  
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3.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten unntaksvis har til hensikt å formidle informasjon til eller anmode om 

opplysninger fra en institusjon eller filial som ligger utenfor sitt tilsynsområde, skal den på forhånd underrette det medlemmet 

av kollegiet som har ansvar for tilsynet med den aktuelle institusjonen eller filialen. 

AVSNITT 2 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

Artikkel 9 

Alminnelige vilkår for utveksling av opplysninger mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og kollegiets 

medlemmer 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal utveksle alle opplysninger som er nødvendige 

for å lette utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 112 og 113 i direktiv 2013/36/EU, med forbehold for fortrolighetskravene 

fastsatt i avdeling VII kapittel 1 avsnitt II i nevnte direktiv og, dersom det er relevant, artikkel 54 og 58 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(1). 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal også utveksle alle opplysninger som er 

nødvendige for å lette utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 8 i direktiv 2014/59/EU. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal utveksle opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, 

enten de mottas fra en enhet i gruppen, en vedkommende myndighet eller tilsynsmyndighet eller en annen kilde, og i samsvar 

med artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. Disse opplysningene skal være tilst rekkelig utførlige, nøyaktige og 

rettidige. 

Artikkel 10 

Utveksling av opplysninger med sikte på å gjennomføre vurderinger av samlet risiko for gruppen og treffe felles 

beslutninger 

1.  I forbindelse med felles beslutninger om institusjonsspesifikke tilsynskrav som nevnt i artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU 

skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte medlemmene av kollegiet nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel utveksle alle 

opplysninger som er nødvendige, både på individuelt og konsolidert nivå, for å kunne treffe en felles beslutning. 

2.  Særlig skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte medlemmene av kollegiet nevnt i nr. 1 utveksle 

opplysninger om resultatene av tilsyns- og evalueringsprosessen utført i henhold til artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU. Disse 

opplysningene skal inneholde resultatet av vurderingen av minst følgende punkter: 

a)  En analyse av forretningsmodellen, herunder en vurdering av levedyktigheten til den nåværende forretningsmodellen og 

bærekraften til institusjonens framtidsrettede forretningsstrategi. 

b)  Interne styringsordninger og kontroller på institusjonsnivå. 

c)  Individuelle risikoer for institusjonens kapital, som omfatter følgende punkter: 

i)  Iboende individuelle risikoer. 

ii)  Risikostyring og kontroller. 

d)  Vurdering av kapitaldekningsgrad, herunder forslag til kapitalnivå i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2013/36/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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e)  Risiko for institusjonens likviditet og finansiering, som omfatter følgende punkter: 

i)  Likviditetsrisiko og finansieringsrisiko. 

ii)  Styring av likviditetsrisiko og finansieringsrisiko. 

f)  Vurdering av likviditetsnivå, herunder forslag til kvantitative og kvalitative likviditetstiltak i henhold til artikkel 105 i 

direktiv 2013/36/EU. 

g)  Andre tilsynstiltak eller tiltak for tidlig inngrep som treffes eller planlegges truffet for å håndtere mangler som blir påvist i 

tilsyns- og evalueringsprosessen. 

h)  Resultatene av tilsynets stresstesting utført i henhold til artikkel 100 i direktiv 2013/36/EU. 

i)  Resultatene av stedlige tilsyn og ikke-stedlige tilsyn som er relevante for vurderingen av risikoprofilen til gruppen eller til 

noen av enhetene i gruppen. 

Artikkel 11 

Utveksling av opplysninger om det løpende tilsynet med tillatelsen til å anvende interne metode r og ikke-vesentlige 

utvidelser og endringer av interne modeller 

1.  For å sikre sammenheng og samordning i forbindelse med det løpende tilsynet med tillatelsen til å anvende interne 

metoder som nevnt i artikkel 101 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte 

medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med institusjoner som har fått tillatelse til å anvende interne metoder i samsvar med 

artikkel 143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 eller 9, artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

utveksle alle opplysninger om resultatet av dette løpende tilsynet og alle andre relevante opplysninger. 

2.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller et berørt kollegiemedlem som nevnt i nr. 1 fastslår at en institusjon 

med tillatelse i en medlemsstat, herunder morforetaket i EU, ikke lenger oppfyller alle kravene for å kunne anvende en intern 

metode eller har påvist mangler i henhold til artikkel 101 i direktiv 2013/36/EU, skal de umiddelbart utveksle følgende 

opplysninger, alt etter hva som er relevant, med sikte på å komme fram til en felles overenskomst som nevnt i artikkel 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/99: 

a)  En vurdering av virkningene av påviste mangler og problemer med manglende overholdelse samt av hvor vesentlige de er. 

b)  En vurdering av planen for hvordan kravene igjen skal oppfylles og påviste mangler håndteres, slik den framlegges av 

morinstitusjonen i EU eller en institusjon med tillatelse i en medlemsstat, herunder opplysninger om tidsplanen for å 

gjennomføre den. 

c)  Opplysninger om hvorvidt den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller et berørt medlem av kollegiet har til hensikt å 

tilbakekalle tillatelsen eller begrense bruken av modellen til områder der kravene er oppfylt eller til områder der kravene vil 

kunne bli oppfylt innen rimelig tid, eventuelt til områder som ikke er berørt av de manglene som er påvist. 

d)  Opplysninger om eventuelle forslag om tilleggskrav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 104 nr. 2 bokstav d) i direktiv 

2013/36/EU som et tilsynstiltak for å håndtere problemer med manglende overholdelse eller påviste mangler. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte kollegiemedlemmene nevnt i nr. 1 skal også utveksle opplysninger 

om utvidelser eller endringer av de interne modellene som ikke er vesentlige utvidelser eller endringer av modellene i henhold 

til artikkel 13 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100(1). 

4.  Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal drøftes og tas i betraktning ved utarbeidingen av vurderingen av gruppens samlede 

risiko og i prosessen for å treffe en felles beslutning i samsvar med artikkel 113 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder f or 

spesifisering av den felles beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 21 av 28.1.2016, s. 45).  
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Artikkel 12 

Utveksling av opplysninger om tidlige varselsignaler, potensielle  risikoer og sårbarhet 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de av medlemmene av kollegiet som deltar i utarbeidingen av en rapport om 

vurdering av gruppens samlede risiko som nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, eller en rap port om 

vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko som nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv, med henblikk på å 

treffe felles beslutninger om institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med nevnte artikkel, skal utveksle kvantitative 

opplysninger med sikte på å påvise tidlige varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet og bidra med innspill til rapporten 

om vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. 

2.  For å sikre at dataene som benyttes er ensartede og sammenlignbare, skal opplysningene nevnt i nr. 1 utarbeides på 

grunnlag av opplysninger innsamlet av vedkommende myndigheter i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014. Opplysningene skal minst omfatte alle enheter i gruppen som har tillatelse eller er etablert i en medlemsstat, og 

minst følgende områder: 

a)  Kapital. 

b)  Likviditet. 

c)  Eiendelenes kvalitet. 

d)  Finansiering. 

e)  Lønnsomhet. 

f)  Konsentrasjonsrisiko. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet nevnt i nr. 1 skal også vurdere å utveksle 

opplysninger om det makroøkonomiske miljøet som gruppen av institusjoner og enhetene i gruppen driver sin virksomhet i.  

Artikkel 13 

Utveksling av opplysninger om manglende overholdelse og sanksjoner 

1.  Medlemmene av kollegiet skal formidle opplysninger til den konsoliderende tilsynsmyndigheten om enhver situasjon der 

medlemmene av kollegiet har fastslått at en institusjon eller en filial i deres tilsynsområde ikke har overholdt nasjonal rett eller 

unionsretten eller oppfylt krav når det gjelder tilsyn eller tilsyn med institusjoners markedsatferd, herunder kravene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU og de administrative sanksjonene som ilegges eller andre administrative 

tiltak som anvendes i samsvar med artikkel 64–67 i direktiv 2013/36/EU, når disse opplysningene påvirker eller kan antas å 

ville påvirke risikoprofilen til gruppen eller til noen av enhetene i gruppen. Medlemmene av kollegiet skal gjennomføre 

drøftinger med den konsoliderende tilsynsmyndigheten om de mulige konsekvensene av problemene med manglende 

overholdelse og sanksjoner for enhetene i gruppen eller for gruppen som helhet. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal treffe beslutning om at opplysningene angitt i nr. 1 skal oversendes til de 

medlemmene av kollegiet som opplysningene anses som relevante for i samsvar med artikkel 7 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99. 

Artikkel 14 

Utveksling av opplysninger med sikte på vurdering av gruppens gjenopprettingsplan 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal utveksle alle opplysninger som de som deltar i 

prosessen, trenger for å treffe en felles beslutning om punktene nevnt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU. 

2.  I henhold til nr. 1 skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten gi medlemmene av kollegiet planen for gjenoppretting av 

gruppen i samsvar med prosedyren angitt i artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99.  
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3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sikre at alle medlemmene av kollegiet er behørig underrettet om resultatet av 

prosessen nevnt i nr. 1. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette konsernkrisehåndteringsmyndigheten om tidsplanen for gjennom-

gåelse og vurdering av gjenopprettingsplanen for gruppen og angi en frist for konsernkrisehåndteringsmyndigheten til å 

framlegge eventuelle anbefalinger i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 15 

Utveksling av opplysninger i forbindelse med avtaler om konsernintern finansiell støtte  

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sikre at alle medlemmene av kollegiet er behørig underrettet om de viktigste 

vilkårene for godkjenning av avtaler om konsernintern finansiell støtte som er gitt i samsvar med den felles  beslutnings-

prosessen nevnt i artikkel 20 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 16 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets tilsynskontrollprogram 

1.  Med henblikk på fastsettelsen av kollegiets tilsynskontrollprogram i samsvar med artikkel 116 nr. 1 bokstav c) i direktiv 

2013/36/EU skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet angi hvilken tilsynsvirksomhet som skal 

gjennomføres. 

2.  Kollegiets tilsynskontrollprogram skal inneholde minst følgende: 

a)  De felles arbeidsområdene som er identifisert som følge av resultatet av vurderingen av gruppens samlede risiko og 

gruppens samlede likviditetsrisiko og de felles beslutningene om institusjonsspesifikke tilsynskrav i henhold til artikkel 113 

i direktiv 2013/36/EU eller som følge av andre aktiviteter kollegiet har gjennomført, herunder innsats for å bidra til å oppnå 

et effektivt tilsyn og fjerne unødvendig dobbeltarbeid i samsvar med artikkel 116 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv. 

b)  Den konsoliderende tilsynsmyndighetens og kollegiemedlemmenes respektive tilsynskontrollprogrammer for morforetaket 

og alle institusjonene som har tillatelse, og filialer som er etablert i en medlemsstat. 

c)  De prioriterte områdene for kollegiets arbeid og dets planlagte tilsynsvirksomhet, herunder planlagt stedlig tilsyn i henhold 

til artikkel 99 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU. 

d)  De medlemmene av kollegiet som har ansvar for å gjennomføre planlagt tilsynsvirksomhet. 

e)  Forventet tidsplan, både når det gjelder tidspunkt og varighet, for hver planlagt tilsynsvirksomhet. 

3.  Kollegiets tilsynskontrollprogram skal fastsettes og oppdateres i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99. 

AVSNITT 3 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse på og håndtering av krisesituasjoner 

Artikkel 17 

Fastsettelse av kollegiets ramme for krisesituasjoner 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal fastsette en ramme for kollegiet som en 

forberedelse på eventuelle krisesituasjoner i samsvar med artikkel 112 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU (heretter kalt 

«kollegiets ramme for krisesituasjoner»), som tar hensyn til særtrekkene ved og strukturen i gruppen av institusjoner. 

2.  Kollegiets ramme for krisesituasjoner skal minst omfatte følgende: 

a)  For hvert kollegium, spesifikke prosedyrer som skal iverksettes når en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU oppstår.  
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b)  Det minstesettet av opplysninger som skal utveksles dersom en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1 i direktiv 

2013/36/EU oppstår. 

3.  Minstesettet av opplysninger nevnt i nr. 2 bokstav b) skal inneholde følgende: 

a)  En oversikt over situasjonen som har oppstått, herunder den underliggende årsaken til krisesituasjonen, og den 

innvirkningen krisesituasjonen forventes å få på enhetene i gruppen og på gruppen som helhet, på markedslikviditeten og på 

stabiliteten i finanssystemet. 

b)  En redegjørelse for tiltakene som er truffet, eller som planlegges truffet av den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller av 

noen av medlemmene av kollegiet eller enhetene i gruppen selv. 

c)  Siste tilgjengelige kvantitative opplysninger om likviditet og kapitalposisjon for de enhetene i gruppen som er berørt eller 

kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen på individuelt og konsolidert grunnlag. 

Artikkel 18 

Alminnelige vilkår for utveksling av opplysninger i en krisesituasjon  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal utveksle alle opplysninger som er nødvendige 

for å lette utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 114 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, med forbehold for fortrolighetskravene 

fastsatt i avdeling VII kapittel 1 avsnitt II i nevnte direktiv og, dersom det er relevant, artikkel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF. 

2.  Etter å ha blitt varslet om en krisesituasjon av et medlem eller en observatør i kollegiet eller etter selv å ha identifisert  en 

krisesituasjon, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) til de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som 

er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, samt til EBA. 

3.  Avhengig av krisesituasjonens art, alvorlighetsgrad, potensielle systempåvirkning eller andre konsekvenser og sannsyn-

ligheten for spredning kan de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å 

ville bli berørt av krisesituasjonen, og den konsoliderende tilsynsmyndigheten, beslutte å utveksle ytterligere opplysninger. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal vurdere om opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 er relevante for utførelsen av 

krisehåndteringskollegiets oppgaver. I så tilfelle skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende disse opplysningene til 

den konsernkrisehåndteringsmyndigheten som er definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 44 i direktiv 2014/59/EU. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 skal, dersom det er relevant, umiddelbart opp dateres når nye opplysninger foreligger. 

6.  Når utvekslingen eller oversendingen av opplysninger i henhold til denne artikkelen skjer muntlig, skal de berørte 

vedkommende myndighetene følge opp med skriftlig informasjon innen rimelig tid. 

Artikkel 19 

Samordning av tilsynsvurderingen av en krisesituasjon  

1.  Dersom en krisesituasjon oppstår, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten samordne vurderingen av krisesituasjonen 

(heretter kalt «samordnet tilsynsvurdering») i samarbeid med de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter i 

gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen. 

2.  Den samordnede tilsynsvurderingen av krisesituasjonen som utføres i samsvar med artikkel 14 i gjennomførings-

forordning (EU) 2016/99, skal minst omfatte følgende punkter: 

a)  Krisesituasjonens art og alvorlighetsgrad.  
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b)  Krisesituasjonens innvirkning eller potensielle innvirkning på gruppen og de enhetene i gruppen som er berørt eller kan 

antas å ville bli berørt. 

c)  Risikoen for spredning over landegrensene. 

3.  Ved vurdering av nr. 2 bokstav c) skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten vurdere eventuelle følger for 

finanssystemet i de medlemsstatene der enheter i gruppen har tillatelse eller der betydelige filialer er etablert. 

Artikkel 20 

Samordning av tilsynsmyndighetenes reaksjon på en krisesituasjon  

1.  Dersom en krisesituasjon oppstår, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten samordne utarbeidingen av en reaksjon på 

krisesituasjonen (heretter kalt «samordnet tilsynsreaksjon») i samarbeid med de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med 

enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen. 

2.  Den samordnede tilsynsvurderingen nevnt i artikkel 19 skal danne grunnlaget for den samordnede tilsynsreaksjonen, som 

skal definere de tilsynstiltakene som kreves, tiltakenes omfang og tidsplanen for å gjennomføre dem. 

3.  Den samordnede tilsynsreaksjonen skal utarbeides av den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de medlemmene av 

kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen. 

Artikkel 21 

Overvåking av gjennomføringen av den samordnede tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som er 

berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, skal overvåke og utveksle opplysninger om gjennomføringen av den 

samordnede tilsynsreaksjonen nevnt i artikkel 20. 

2.  Opplysningene som skal utveksles, skal minst omfatte en oppdatering på gjennomføringen av avtalte tiltak innenfor den 

planlagte tidsrammen som er nevnt i artikkel 20 nr. 2, og behovet for å oppdatere eller tilpasse disse tiltakene. 

Artikkel 22 

Samordning av ekstern kommunikasjon i en krisesituasjon 

1.  Innenfor rammen av gjeldende unionsrett og nasjonal rett skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de medlemmene 

av kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, i størst 

mulig grad samordne sin eksterne kommunikasjon. 

2.  Med henblikk på å samordne den eksterne kommunikasjonen skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og 

medlemmene av kollegiet komme til enighet om følgende punkter: 

a)  Fordelingen av ansvar for samordning av den eksterne kommunikasjonen i de ulike fasene av krisesituasjonen. 

b)  Hvor mange opplysninger som skal offentliggjøres, tatt i betraktning behovet for å opprettholde tilliten i markedet og andre 

offentliggjøringskrav når finansielle instrumenter utstedt av enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt 

av krisesituasjonen, omsettes offentlig i et eller flere regulerte markeder i Unionen. 

c)  Samordningen av offentlige erklæringer, herunder erklæringer gitt av bare ett medlem av kollegiet, særlig dersom disse kan 

antas å ville få konsekvenser for enheter i gruppen som øvrige medlemmer av kollegiet fører tilsyn med.  
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d)  Ansvarsfordeling og hensiktsmessig tidspunkt for å kontakte enhetene i gruppen. 

e)  Ansvarsfordelingen og tiltak som skal treffes med sikte på ekstern kommunikasjon av de samordnede tiltakene som er 

truffet for å håndtere krisesituasjonen. 

f)  En beskrivelse av mulig samordning med en annen gruppe eller et annet kollegium som kan delta i behandlingen av en 

krisesituasjon som berører gruppen, for eksempel en krisehåndteringsgruppe eller et krisehåndteringskollegium. 

KAPITTEL 3 

VILKÅR FO R VIRKEMÅTEN TIL KO LLEGIER O PPRETTET I SAMSVAR MED ARTIKKEL 51 NR. 3 I DIREKTIV 2013/36/EU  

AVSNITT 1 

Opprettelse av kollegier og deres virkemåte 

Artikkel 23 

Utpeking av medlemmer og observatører i et kollegium 

1.  Etter kartleggingen av institusjonen med filialer i andre medlemsstater i henhold til artikkel 2 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten invitere følgende myndigheter til å bli medlemmer av kollegiet: 

a)  Vedkommende myndigheter i de vertsstatene der betydelige filialer er etablert. 

b)  ESSB-sentralbanker i medlemsstater som i samsvar med sin nasjonale rett deltar i tilsynet med betydelige filialer nevnt i 

bokstav a), men som ikke er vedkommende myndigheter. 

c)  EBA. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan invitere vedkommende myndigheter i vertsstater der ikke-betydelige filialer 

er etablert, til å delta i kollegiet som observatører i samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan invitere tilsynsmyndighetene i tredjeland der filialer av den berørte 

institusjonen er etablert, til å delta i kollegiet som observatører i samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan invitere følgende myndigheter til å delta i kollegiet  som observatører i 

samsvar med prosessen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99: 

a)  ESSB-sentralbanker som i henhold til nasjonal rett ikke har myndighet til å overvåke institusjonen eller dens filialer etablert 

i en medlemsstat. 

b)  Offentlige myndigheter eller organer i en medlemsstat som har ansvar for eller deltar i tilsynet med institusjonen eller dens  

filialer, herunder vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn med markeder for finansielle instrumenter, for tiltak for 

å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, eller for forbrukervern. 

5.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal fastsette de ordningene som skal gjelde for 

observatørenes deltakelse i kollegiet i de skriftlige ordningene som er nevnt i artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette observatørene om disse ordningene.  
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Artikkel 24 

Underretning om opprettelse av et kollegium og dets sammensetning 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette institusjonen om opprettelsen av et kollegium og identiteten til dets 

medlemmer og observatører samt om eventuelle endringer i denne sammensetningen. 

Artikkel 25 

Inngåelse av skriftlige samordnings- og samarbeidsordninger 

Opprettelsen av og virkemåten for kollegier for betydelige filialer opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 

2013/36/EU, skal bygge på skriftlige samordnings- og samarbeidsordninger som skal fastsettes i samsvar med artikkel 5 i denne 

forordningen. 

Artikkel 26 

Deltakelse i kollegiets møter og aktiviteter 

1.  Ved beslutning om hvilke myndigheter som skal delta i et kollegiums møter og aktiviteter i samsvar med artikkel 51 nr. 3 

i direktiv 2013/36/EU, skal vedkommende myndighet i hjemstaten ta hensyn til følgende: 

a)  Sakene som skal drøftes, og formålet med møtet eller aktiviteten, særlig med hensyn til deres relevans for den enkelte 

filialen. 

b)  Filialens betydning i medlemsstaten der den er etablert og dens betydning for institusjonen. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal påse at de representantene som er best egnet, 

deltar i kollegiets møter eller aktiviteter, alt etter hvilke saker som skal drøftes, og målene som skal nås. Disse representantene 

skal ha bredest mulige fullmakter til å inngå forpliktelser på vegne av sine myndigheter som medlemmer av kollegiet når det 

gjelder de beslutningene som planlegges truffet på møtene eller under aktivitetene. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan invitere representanter for institusjonen til å delta i et kollegiums møter eller 

aktiviteter på grunnlag av de sakene som skal drøftes, og formålet med kollegiets møte eller aktivitet. 

Artikkel 27 

Vilkår for kommunikasjon 

1.  Kommunikasjonen med institusjonen og dens filialer skal organiseres i samsvar med det tilsynsansvaret som er gitt 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet i henhold til avdeling V kapittel 4 og avdeling VII i 

direktiv 2013/36/EU. 

2.  Kollegiets møter og aktiviteter skal organiseres i samsvar med artikkel 18 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. 

AVSNITT 2 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

Artikkel 28 

Alminnelige vilkår for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og kollegiets 

medlemmer 

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal utveksle alle opplysninger som er nødvendige 

for å lette samarbeidet i henhold til artikkel 50 og artikkel 51 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU.  
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2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal også utveksle alle opplysninger som er 

nødvendige for å lette samarbeidet nevnt i artikkel 6, 7 og 8 i direktiv 2014/59/EU. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal utveksle opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, 

enten de mottas fra institusjonen, en vedkommende myndighet, en tilsynsmyndighet eller en annen kilde. Disse opplysningene 

skal være tilstrekkelig utførlige, nøyaktige og rett idige. 

Artikkel 29 

Utveksling av opplysninger i forbindelse med resultatet av tilsyns- og evalueringsprosessen 

Opplysningene som vedkommende myndigheter i hjemstaten skal formidle til medlemmene av kollegiet, skal omfatte 

opplysningene nevnt i artikkel 4, artikkel 5, artikkel 7–13 og artikkel 17 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014(1) 

som følge av tilsyns- og evalueringsprosessen utført i samsvar med artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 30 

Utveksling av opplysninger med sikte på vurdering av gjenopprettingsplanen 

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal rådføre seg med vedkommende myndigheter i de vertsstatene der 

betydelige filialer er etablert, om gjenopprettingsplanen i den grad det er relevant for den aktuelle filialen, i samsvar med 

artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten legge gjenopprettingsplanen for institusjonen fram 

for vedkommende myndigheter i de vertsstatene der betydelige filialer er etablert i samsvar med artikkel 19 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2016/99. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal sikre at alle medlemmene av kollegiet er behørig underrettet om resultatet 

av prosessen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 31 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets tilsynskontrollprogram 

1.  Med henblikk på fastsettelsen av kollegiets tilsynskontrollprogram i samsvar med artikkel 99 i direktiv 2013/36/EU skal 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet angi hvilken tilsynvirksomhet som skal gjennomføres. 

2.  Kollegiets tilsynskontrollprogram skal inneholde minst følgende: 

a)  De felles arbeidsområdene som er identifisert som følge av resultatet av tilsyns- og evalueringsprosessen i henhold til 

artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU, eller som følge av andre aktiviteter kollegiet har gjennomført. 

b)  De prioriterte områdene for kollegiets arbeid og dets planlagte tilsynsvirksomhet, herunder planlagt stedlig kontroll og 

tilsyn med betydelige filialer i henhold til artikkel 52 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

c)  De medlemmene av kollegiet som har ansvar for å gjennomføre planlagt tilsynsvirksomhet. 

d)  Forventet tidsplan, både når det gjelder tidspunkt og varighet, for hver planlagt tilsynsvirksomhet.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter 

skal gi hverandre (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 6). 
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3.  Ved utarbeiding av kollegiets tilsynskontrollprogram og eventuelt nødvendig oppdatering av dette skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet vurdere muligheten for avtaler om frivillig fordeling av oppgaver og 

delegering av ansvar, særlig dersom slik oppgavefordeling eller delegering forventes å føre til et mer effektivt og formålstjenlig 

tilsyn, særlig ved å fjerne unødvendig dobbeltarbeid i forbindelse med tilsynskravene, herunder i forbindelse med anmodninger 

om opplysninger. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette den berørte institusjonen om avtaler som inngås om fordeling av 

oppgaver eller delegering av ansvar, og vedkommende myndighet som har delegert sin myndighet, skal underrette den berørte 

filialen. 

5.  Kollegiets tilsynskontrollprogram skal fastsettes og oppdateres i samsvar med artikkel 20 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99. 

AVSNITT 3 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse på og håndtering av krisesituasjoner samt 

sluttbestemmelser 

Artikkel 32 

Fastsettelse av kollegiets ramme for krisesituasjoner 

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal fastsette en ramme for kollegiet som en 

forberedelse på eventuelle krisesituasjoner i samsvar med artikkel 112 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU (heretter kalt 

«kollegiets ramme for krisesituasjoner»). 

2.  Kollegiets ramme for krisesituasjoner skal minst omfatte følgende: 

a)  For hvert kollegium, spesifikke prosedyrer som skal iverksettes når en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU oppstår. 

b)  Det minstesettet av opplysninger som skal utveksles dersom en krisesituasjon som nevnt i artikkel 114 nr. 1 i direktiv 

2013/36/EU oppstår. 

3.  Minstesettet av opplysninger nevnt i nr. 2 bokstav b) skal inneholde følgende: 

a)  En oversikt over situasjonen som har oppstått, herunder den underliggende årsaken til krisesituasjonen, og den 

innvirkningen krisesituasjonen forventes å få på institusjonen, på markedslikviditeten og på stabiliteten i finanssystemet. 

b)  En redegjørelse for tiltakene som er truffet eller som planlegges truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten eller av 

noen av medlemmene av kollegiet eller institusjonen selv. 

c)  Siste tilgjengelige kvantitative opplysninger om likviditet og kapitalposisjon for institusjonen. 

Artikkel 33 

Alminnelige vilkår for utveksling av opplysninger i en krisesituasjon  

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal utveksle alle opplysninger som er nødvendige 

for å lette utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 114 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, med forbehold for fortrolighetskravene 

fastsatt i avdeling VII kapittel 1 avsnitt II i nevnte direktiv og, dersom det er relevant, artikkel 54 og 58 i direktiv 2004/39/EF. 

2.  Etter å ha blitt varslet om en krisesituasjon av et medlem eller en observatør i kollegiet eller etter selv å ha identifisert en 

krisesituasjon, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende opplysningene nevnt i artikkel 32 nr. 2 bokstav b) etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 32 nr. 2 bokstav a) til de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med filialer som er berørt 

eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, samt til EBA.  



Nr. 13/774 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

3.  Avhengig av krisesituasjonens art, alvorlighetsgrad, potensielle systempåvirkning eller andre konsekvenser og 

sannsynligheten for spredning kan de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med filialer som er berørt eller kan antas å ville 

bli berørt av krisesituasjonen, og vedkommende myndighet i hjemstaten, beslutte å utveksle ytterligere opplysninger. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal vurdere om opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 er relevante for utførelsen av 

krisehåndteringskollegiets oppgaver. I så tilfelle skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende disse opplysningene 

til krisehåndteringsmyndigheten som nevnt i artikkel 3 i direktiv 2014/59/EU. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 skal, dersom det er relevant, umiddelbart oppdateres når nye opplysninger foreligger. 

6.  Når utvekslingen eller oversendingen av opplysninger i henhold til denne artikkelen skjer muntlig, skal de berørte 

vedkommende myndighetene følge opp med skriftlig informasjon innen rimelig tid. 

Artikkel 34 

Samordning av tilsynsvurderingen av en krisesituasjon  

1.  Dersom en krisesituasjon oppstår, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten samordne vurderingen av krisesituasjonen 

(heretter kalt «samordnet tilsynsvurdering») i samarbeid med medlemmene av kollegiet i henhold til artikkel 112 nr. 3 i direktiv 

2013/36/EU. 

2.  Den samordnede tilsynsvurderingen av krisesituasjonen som vedkommende myndigheter i hjemstaten utarbeider, skal 

minst omfatte følgende punkter: 

a)  Krisesituasjonens art og alvorlighetsgrad. 

b)  Krisesituasjonens innvirkning eller potensielle innvirkning på institusjonen og de av dens filialer som er berørt eller kan 

antas å ville bli berørt. 

c)  Risikoen for spredning over landegrensene. 

3.  Ved vurdering av nr. 2 bokstav c) skal vedkommende myndigheter i hjemstaten vurdere eventuelle følger for 

finanssystemet i de medlemsstatene der betydelige filialer er etablert. 

Artikkel 35 

Samordning av tilsynsmyndighetenes reaksjon på en krisesituasjon  

1.  Dersom en krisesituasjon oppstår, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten samordne utarbeidingen av en reaksjon på 

krisesituasjonen (heretter kalt «samordnet tilsynsreaksjon») i samarbeid med medlemmene av kollegiet i henhold til artikkel 

112 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  Den samordnede tilsynsvurderingen nevnt i artikkel 34 skal danne grunnlaget for den samordnede tilsynsreaksjonen, som 

skal definere de tilsynstiltakene som kreves, tiltakenes omfang og tidsplanen for å gjennomføre dem. 

Artikkel 36 

Overvåking av gjennomføringen av den samordnede tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon  

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med filialer som er berørt eller 

kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, skal overvåke og utveksle opplysninger om gjennomføringen av den samordnede 

tilsynsreaksjonen nevnt i artikkel 35.  
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2.  Opplysningene som skal utveksles, skal minst omfatte en oppdatering på gjennomføringen av avtalte tiltak innenfor den 

planlagte tidsrammen som nevnt i artikkel 35 nr. 2, og behovet for å oppdatere eller tilpasse disse tiltakene. 

Artikkel 37 

Samordning av ekstern kommunikasjon i en krisesituasjon 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten og de medlemmene av kollegiet som har ansvar for tilsynet med filialer som er berørt 

eller kan antas å ville bli berørt av en krisesituasjon, skal i størst mulig grad samordne sin eksterne kommunikasjon, samtidig 

som de tar hensyn til punktene angitt i artikkel 22 nr. 2 og rettslige forpliktelser eller begrensninger i henhold til nasjonal rett. 

Artikkel 38 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

  



Nr. 13/776 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/101 

av 26. oktober 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 105 nr. 14 tredje 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013 viser til standarder for forsvarlig verdsetting som skal gjelde alle posisjoner 

i handelsporteføljen. I henhold til artikkel 34 i nevnte forordning skal institusjonene imidlertid anvende standardene i 

artikkel 105 på alle eiendeler som måles til virkelig verdi. Til sammen innebærer de ovennevnte artiklene at en 

forsvarlig verdsetting skal anvendes på alle posisjoner verdsatt til virkelig verdi uansett om de inngår i 

handelsporteføljen eller ikke; begrepet «posisjoner» viser utelukkende til finansielle instrumenter og varer. 

2) Dersom anvendelsen av forsvarlig verdsetting vil føre til en lavere absolutt balanseført verdi for eiendeler eller en 

høyere absolutt balanseført verdi for forpliktelser enn det som er ført i regnskapet, bør en ytterligere 

verdsettingsjustering (additional valuation adjustment – AVA) beregnes som den absolutte verdien av differansen 

mellom de to, ettersom den forsvarlige verdien alltid bør være lik eller lavere enn eiendelenes virkelige verdi og lik eller 

høyere enn forpliktelsenes virkelige verdi. 

3) For verdsettingsposisjoner der en endring i regnskapsmessig verdsetting bare har delvis eller ingen innvirkning på den 

rene kjernekapitalen, bør ytterligere verdsettingsjusteringer bare anvendes på grunnlag av den andelen av endringen i 

regnskapsmessig verdsetting som påvirker den rene kjernekapitalen. Disse omfatter blant annet posisjoner som omfattes 

av sikringsbokføring, posisjoner som kan selges i den utstrekning endringene i verdsetting er omfattet av et regulatorisk 

filter, samt nøyaktig motsvarende posisjoner som er motregnet mot hverandre. 

4) Ytterligere verdsettingsjusteringer fastsettes bare for å beregne justeringer av ren kjernekapital dersom det er nødvendig. 

Ytterligere verdsettingsjusteringer påvirker ikke fastsettelsen av kravene til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 92 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 (med mindre unntaket for mindre handelsporteføljevirksomhet i samsvar med artikkel 94 i 

nevnte forordning får anvendelse). 

5) For å sikre en enhetlig ramme som institusjonene kan benytte ved beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer, er det 

nødvendig å ha en klar definisjon av målnivå for sikkerheten og av usikkerhetsmomenter ved verdsettingen som bør tas i 

betraktning ved fastsettelse av en forsvarlig verdi, sammen med definerte metoder for å oppnå det påkrevde 

sikkerhetsnivået basert på rådende markedsvilkår. 

6) Ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet, sluttavregningskostnader og modellrisiko bør beregnes på 

grunnlag av verdsettingseksponeringer som bygger på finansielle instrumenter eller porteføljer av finansielle 

instrumenter. For disse formålene kan finansielle instrumenter settes sammen til porteføljer når instrumentene, i 

forbindelse med ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet og sluttavregningskostnader, verdsettes på 

grunnlag av samme risikofaktor, eller når instrumentene, i forbindelse med ytterligere verdsettingsjusteringer for 

modellrisiko, verdsettes på grunnlag av samme modell for prisfastsettelse. 

7) Ettersom visse ytterligere verdsettingsjusteringer knyttet til verdsettingsusikkerhet ikke kan legges sammen, bør det 

være mulig å benytte en aggregeringsmetode som kan ta hensyn til diversifiseringsfordeler for visse kategorier av 

ytterligere verdsettingsjusteringer når det gjelder de delene av de ytterligere verdsettingsjusteringene som ikke er knyttet 

til et forventet salgskostnadselement, som ikke er tatt med i virkelig verdi. Ved aggregering av ytterligere 

verdsettingsjusteringer bør det dessuten være mulig å motta diversifiseringsfordeler for differansen mellom forventet 

verdi og forsvarlig verdi slik at banker med en virkelig verdi som allerede er mer forsvarlig enn forventet verdi, ikke får 

færre diversifiseringsfordeler enn dem som bruker forventet verdi som virkelig verdi.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/17 
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8) Ettersom institusjoner med små porteføljer til virkelig verdi generelt omfattes av begrenset verdsettingsusikkerhet, bør 

disse ha mulighet til å anvende en enklere metode for å beregne ytterligere verdsettingsjusteringer enn institusjoner med 

større porteføljer til virkelig verdi. For å fastslå om en enklere metode kan anvendes, bør størrelsen på porteføljer til 

virkelig verdi vurderes på alle nivåer der kapitalkravene beregnes. 

9) For at vedkommende myndigheter skal kunne vurdere om disse institusjonene har anvendt kravene for å vurdere det 

aggregerte nivået av nødvendige ytterligere verdsettingsjusteringer på riktig måte, bør institusjonene ha hensiktsmessig 

dokumentasjon og hensiktsmessige systemer og kontroller på plass. 

10) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

11) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Metode for beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer 

Institusjonene skal beregne de samlede ytterligere verdsettingsjusteringene som er nødvendige for å justere virkelig verdi til 

forsvarlig verdi, og beregne disse justeringene kvartalsvis i samsvar med metoden angitt i kapittel 3, med mindre de oppfyller 

vilkårene for å anvende metoden angitt i kapittel 2. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «verdsettingsposisjon» et finansielt instrument eller en vare eller portefølje av finansielle instrumenter eller varer, i eller 

utenfor handelsporteføljen, som måles til virkelig verdi, 

b) «verdsettingsparameter» en parameter eller matrise av parametrer som kan observeres i markedet eller ikke, og som 

påvirker en verdsettingsposisjons virkelige verdi, 

c) «verdsettingseksponering» den delen av en verdsettingsposisjon som er følsom for bevegelse i en verdsettingsparameter. 

Artikkel 3 

Kilder til markedsdata 

1.  Når institusjonene beregner ytterligere verdsettingsjusteringer på grunnlag av markedsdata, skal de legge samme utvalg av 

markedsdata til grunn som dataene som benyttes i den uavhengige priskontrollprosessen nevnt i artikkel 105 nr. 8 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, i den grad det er relevant, med forbehold for de justeringene som er beskrevet i denne artikkelen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2.  Institusjonene skal vurdere alle tilgjengelige og pålitelige markedsdatakilder for å fastsette en forsvarlig verdi, herunder 

eventuelt 

a)  børskurser i et likvid marked, 

b)  handler med nøyaktig samme eller svært like instrumenter, enten fra institusjonens egne registreringer eller eventuelt 

handler i markedet, 

c)  markedsnoteringer fra meglere og andre markedsdeltakere, 

d)  konsensusprognoser, 

e)  veiledende meglernoteringer, 

f)  vurderinger av motpartssikkerhet. 

3.  I tilfeller der en ekspertbasert metode anvendes i henhold til artikkel 9, 10 og 11, skal alternative metoder og 

informasjonskilder vurderes, herunder eventuelt 

a)  bruk av tilnærmingsverdier basert på tilsvarende instrumenter som det foreligger tilstrekkelige data om, 

b)  anvendelse av forsvarlige variasjoner i verdsettingsparametrene, 

c)  identifisering av naturlige grenser for verdien av et instrument. 

KAPITTEL II 

FO RENKLET METO DE FO R FASTSETTELSE AV YTTERLIGERE VERDUJUSTERINGER 

Artikkel 4 

Vilkår for bruk av forenklet metode 

1.  Institusjonene kan anvende den forenklede metoden beskrevet i dette kapittelet bare dersom summen av den absolutte 

verdien av eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi, slik den er angitt i institusjonens finansregnskaper i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk, er mindre enn 15 milliarder euro. 

2.  Nøyaktig motsvarende eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi som er motregnet mot hverandre, tas ikke med i 

beregningen i henhold til nr. 1. For eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi der en endring i regnskapsmessig 

verdsetting bare har delvis eller ingen innvirkning på den rene kjernekapitalen («CET1»), skal verdien bare tas med 

forholdsmessig på grunnlag av den aktuelle verdsettingsendringens innvirkning på den rene kjernekapitalen. 

3.  Terskelverdien nevnt i nr. 1 får anvendelse på individuelt og konsolidert grunnlag. Dersom terskelverdien er overskredet 

på konsolidert grunnlag, skal kjernemetoden anvendes på alle enheter som omfattes av konsolideringen. 

4.  Dersom institusjoner som anvender den forenklede metoden ikke oppfyller vilkåret i nr. 1 i to påfølgende kvartaler, skal 

de umiddelbart underrette den berørte vedkommende myndigheten og komme til enighet om en plan for å gjennomføre 

metoden nevnt i kapittel 3 i løpet av de to påfølgende kvartalene. 

Artikkel 5 

Fastsettelse av ytterligere verdsettingsjusteringer med forenklet metode  

Institusjonene skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer etter den forenklede metoden som 0,1 % av summen av den 

absolutte verdien av eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi som inngår i beregningen av terskelverdien fastsatt i 

artikkel 4. 

Artikkel 6 

Fastsettelse av samlede ytterligere verdsettingsjusteringer med forenklet metode  

For institusjoner som anvender den forenklede metoden, skal samlede ytterligere verdsettingsjusteringer i henhold til artikkel 1 

være den ytterligere verdsettingsjusteringen som følger av beregningen i henhold til artikkel 5.  
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KAPITTEL III 

KJERNEMETO DE FO R FASTSETTELSE AV YTTERLIGERE VERDSETTINGSJUSTERINGER 

Artikkel 7 

Oversikt over kjernemetoden 

1.  Institusjonene skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer etter kjernemetoden ved å anvende følgende totrinnsmetode: 

a)  De skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer for hver av kategoriene beskrevet i artikkel 105 nr. 10 og 11 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 («ytterligere verdsettingsjustering på kategorinivå») i henhold til nr. 2 i denne artikkelen. 

b)  De skal summere beløpene som framkommer etter bokstav a) for hver yt terligere verdsettingsjustering på kategorinivå for å 

fastsette den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen i henhold til artikkel 1. 

2.  I henhold til nr. 1 bokstav a) skal institusjonene beregne ytterligere verdsettingsjustering på kategorinivå på en av 

følgende måter: 

a)  I henhold til artikkel 9–17. 

b)  I henhold til en «alternativ metode» dersom anvendelsen av artikkel 9–17 ikke er mulig for enkelte posisjoner, der de skal 

identifisere tilknyttede finansielle instrumenter og beregne en ytterligere verdsettingsjustering som summen av følgende: 

i)  100 % av urealisert nettofortjeneste på tilknyttede finansielle instrumenter. 

ii)  10 % av den nominelle verdien av tilknyttede finansielle instrumenter når det gjelder derivater. 

iii)  25 % av den absolutte verdien av differansen mellom virkelig verdi og urealisert fortjeneste, som fastsatt i punkt i), av 

tilknyttede finansielle instrumenter som ikke er derivater. 

Med «urealisert fortjeneste» i første ledd bokstav b) i) menes endringen, dersom den er positiv, i virkelig verdi siden handelens 

begynnelse og fastsatt etter «først inn – først ut»-prinsippet. 

Artikkel 8 

Alminnelige bestemmelser om beregning av ytterligere verdijusteringer etter kjernemetoden  

1.  For eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi der en endring i regnskapsmessig verdsetting har delvis eller ingen 

innvirkning på den rene kjernekapitalen, skal ytterligere verdsettingsjusteringer bare beregnes på grunnlag av den andelen av 

endringen i regnskapsmessig verdsetting som påvirker den rene kjernekapitalen. 

2.  Når det gjelder ytterligere verdsettingsjusteringer på kategorinivå som beskrevet i artikkel 14–17, skal institusjonene ta 

sikte på å oppnå et nivå av sikkerhet for den forsvarlige verdien som tilsvarer det som er fastsatt i artikkel 9–13. 

3.  Ytterligere verdsettingsjusteringer skal anses å være de verdsettingsjusteringene som kreves for å oppnå identifisert 

forsvarlig verdi, etter eventuelle justeringer som er anvendt på institusjonens virkelige verdi, og som kan ident ifiseres som 

tilknyttet samme kilde til verdsettingsusikkerhet som den ytterligere verdsettingsjusteringen. Dersom en justering anvendt på 

institusjonens virkelige verdi ikke kan identifiseres som tilknyttet en bestemt kategori av ytterligere verdsettingsjusteringer på 

det nivået der den aktuelle ytterligere verdsettingsjusteringen skal beregnes, skal justeringen ikke inngå i beregningen av 

ytterligere verdsettingsjusteringer. 

4.  Ytterligere verdsettingsjusteringer skal alltid være positive, herunder på verdsettingseksponeringsnivå og kategorinivå, 

både før og etter aggregering. 

Artikkel 9 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet  

1.  Ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet skal beregnes på verdsettingseksponeringsnivå 

(«individuelle ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet»).  
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2.  Ytterligere verdsettingsjustering for markedsprisusikkerhet skal bare anses å ha en verdi på null dersom begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Institusjonen har håndfaste bevis for en markedspris for en verdsettingseksponering eller en pris som kan fastsettes på 

grunnlag av pålitelige opplysninger basert på et likvid toveismarked som beskrevet i artikkel 338 nr. 1 andre ledd i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Kildene til markedsdata fastsatt i artikkel 3 nr. 2 tyder ikke på noen vesentlig verdsettingsusikkerhet. 

3.  Dersom det ikke er mulig å vise at en verdsettingseksponering har en ytterligere verdsettingsjustering på null, skal 

institusjonene ved vurdering av ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet anvende datakildene definert i 

artikkel 3. I dette tilfellet skal beregningen av ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet utføres som 

beskrevet i nr. 4 og 5. 

4.  Institusjonene skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer for verdsettingseksponeringene knyttet til hver av 

verdsettingsparametrene som brukes i den aktuelle verdsettingsmodellen. 

a)  Disse ytterligere verdsettingsjusteringene skal vurderes på et av følgende detaljnivåer: 

i)  Når dekomponert, alle verdsettingsparametrer som kreves for å beregne utgangspris for verdsettingsposisjonen. 

ii)  Prisen på instrumentet. 

b)  Hver av verdsettingsparametrene nevnt i bokstav a) i) skal behandles hver for seg. Dersom en verdsettingsparameter består 

av en parametermatrise, skal ytterlige verdsettingsjusteringer beregnes på grunnlag av verdsettingseksponeringen knyttet til 

hver parameter i matrisen. Dersom en verdsettingsparameter ikke viser til omsettelige instrumenter, skal institusjonene 

tilordne verdsettingsparametrene og den tilknyttede verdsettingseksponeringen til et sett med markedsomsettelige 

instrumenter. Institusjonene kan redusere antall verdsettingsparametrer for å beregne ytterligere verdsettingsjusteringer ved 

hjelp av enhver egnet metode, forutsatt at de reduserte parametrene oppfyller alle følgende krav: 

i)  Den samlede verdien av den reduserte verdsettingseksponeringen er den samme som den samlede verdien av den 

opprinnelige verdsettingseksponeringen. 

ii)  Det reduserte parametersettet kan tilordnes en rekke markedsomsettelige instrumenter. 

iii)  Forholdet mellom variansmål 2 definert nedenfor og variansmål 1 definert nedenfor, på grunnlag av historiske data fra 

de seneste 100 handelsdagene, er mindre enn 0,1. 

I henhold til dette nummeret menes med «variansmål 1» verdsettingseksponeringens gevinst - og tapsvarians basert på ikke-

reduserte verdsettingsparametrer, og med «variansmål 2» verdsettingseksponeringens gevinst - og tapsvarians basert på 

ikke-reduserte verdsettingsparametrer fratrukket verdsettingseksponeringen basert på reduserte verdsettingsparametrer.  

c) Dersom det brukes et redusert antall parametrer ved beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer, skal vurderingen av 

om kriteriene fastsatt i bokstav b) er oppfylt, være gjenstand for gjennomgåelse av en uavhengig kontrollfunksjon når det 

gjelder motregningsmetoden og den interne valideringen, minst én gang i året. 

5.  Ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet skal fastsettes som følger: 

a)  Dersom det foreligger tilstrekkelige data til å kunne konstruere et intervall av rimelige verdier for en verdsettingsparameter: 

i)  For en verdsettingsparameter der intervallet av rimelige verdier bygger på utgangspriser, skal institusjonene es timere et 

punkt innenfor intervallet der de er 90 % sikre på at de kan selge seg ut av verdsettingseksponeringen til den aktuelle 

prisen eller en bedre pris. 

ii)  For en verdsettingsparameter der intervallet av rimelige verdier bygger på midtkurser, skal institusjonene estimere et 

punkt innenfor intervallet der de er 90 % sikre på at den middelverdien de ville kunne oppnå ved å selge seg ut av 

verdsettingseksponeringen, ville være til den aktuelle prisen eller en bedre pris. 

b)  Dersom dataene som foreligger, ikke er tilstrekkelige til å konstruere et rimelig intervall av verdier for en 

verdsettingsparameter, skal institusjonene anvende en ekspertbasert metode som benytter tilgjengelige kvalitative og 

kvantitative opplysninger for å oppnå et nivå av sikkerhet for den forsvarlige verdien for verdsettingsparameteren som 

tilsvarer det som er satt opp som mål i bokstav a). Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter om 

verdsettingseksponeringene som denne metoden anvendes på, og om metoden som anvendes for å fastsette den ytterligere 

verdsettingsjusteringen.  
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c)  Institusjonene skal beregne den ytterligere verdsettingsjusteringen for markedsprisusikkerhet basert på en av følgende 

metoder: 

i)  De skal anvende differansen mellom verdiene for verdsettingsparametrene estimert i samsvar med enten bokstav a) 

eller bokstav b), og verdiene for verdsettingsparametrene som er brukt ved beregning av virkelig verdi for 

verdsettingseksponeringen for hver verdsettingsposisjon. 

ii)  De skal kombinere verdiene for verdsettingsparametrene estimert i samsvar med enten bokstav a) eller bokstav b), og 

de skal foreta en ny verdsetting av verdsettingsposisjonene på grunnlag av disse verdiene. Institusjonene skal deretter ta 

differansen mellom posisjonene som det er foretatt en ny verdsetting av, og posisjonene som er verdsatt til virkelig 

verdi. 

6.  Institusjonene skal beregne den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå for markedsprisusikkerhet ved 

å anvende formlene for enten metode 1 eller metode 2 fastsatt i vedlegget, på de individuelle ytterligere 

verdsettingsjusteringene for markedsprisusikkerhet. 

Artikkel 10 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader 

1.  Ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader skal beregnes på verdsettingseksponeringsnivå 

(«individuelle ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader»). 

2.  Når en institusjon har beregnet en ytterligere verdsettingsjustering for markedsprisusikkerhet for en 

verdsettingseksponering basert på en utgangspris, kan den ytterligere verdsettingsjusteringen for sluttavregningskostnader anses 

å ha en verdi på null. 

3.  Dersom en institusjon benytter seg av unntaket nevnt i artikkel 105 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan den 

ytterligere verdsettingsjusteringen for sluttavregningskostnader anses å ha en verdi på null, forutsatt at institusjonen kan 

dokumentere at den er 90 % sikker på at det finnes tilstrekkelig likviditet til å berettige salg av de tilknyttede 

verdsettingseksponeringene til midtkurs. 

4.  Dersom det ikke er mulig å vise at en verdsettingseksponering har en ytterligere verdsettingsjustering for 

sluttavregningskostnader på null, skal institusjonene bruke datakildene definert i artikkel 3. I dette tilfellet skal beregningen av 

ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader utføres som beskrevet i nr. 5 og 6 i denne artikkelen. 

5.  Institusjonene skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader for verdsettingseksponeringer 

knyttet til hver verdsettingsparameter som brukes i den aktuelle verdsettingsmodellen. 

a)  Disse ytterligere verdsettingsjusteringene for sluttavregningskostnader skal vurderes på et av følgende detaljnivåer: 

i)  Når dekomponert, alle verdsettingsparametrer som kreves for å beregne utgangspris for verdsettingsposisjonen, 

ii)  Prisen på instrumentet. 

b)  Hver av verdsettingsparametrene nevnt i bokstav a) i) skal behandles hver for seg. Dersom en verdsettingsparameter består 

av en parametermatrise, skal institusjonene vurdere den ytterlige verdsettingsjusteringen for sluttavregningskostnader på 

grunnlag av verdsettingseksponeringen knyttet til hver parameter i matrisen. Dersom en verdsettingsparameter ikke viser til 

omsettelige instrumenter, skal institusjonene eksplisitt tilordne verdsettingsparametrene og den tilknyttede verdsettings-

eksponeringen til et sett med markedsomsettelige instrumenter. Institusjonene kan redusere antall verdsettingsparametrer 

for å beregne ytterligere verdsettingsjusteringer ved hjelp av enhver egnet metode, forutsatt at de reduserte parametrene 

oppfyller alle følgende krav: 

i)  Den samlede verdien av den reduserte verdsettingseksponeringen er den samme som den samlede verdien av den 

opprinnelige verdsettingseksponeringen. 

ii)  Det reduserte parametersettet kan tilordnes en rekke markedsomsettelige instrumenter. 

iii)  Forholdet mellom variansmål 2 og variansmål 1, på grunnlag av historiske data fra de seneste 100 handelsdagene, er 

mindre enn 0,1. 

 I henhold til dette nummeret menes med variansmål 1 verdsettingseksponeringens gevinst - og tapsvarians basert på ikke-

reduserte verdsettingsparametrer, og med variansmål 2 verdsettingseksponeringens gevinst - og tapsvarians basert på ikke-

reduserte verdsettingsparametrer fratrukket verdsettingseksponeringen basert på reduserte verdsettingsparametrer.  
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c)  Dersom det brukes et redusert antall parametrer ved beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer, skal vurderingen av 

om kriteriene fastsatt i bokstav b) er oppfy lt, være gjenstand for gjennomgåelse av en uavhengig kontrollfunksjon og intern 

validering minst én gang i året. 

6.  Ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader skal fastsettes som følger: 

a)  Dersom det foreligger tilstrekkelige data til å kunne konstruere et intervall av rimelige verdier for kjøpskurs-salgskurs-

marginen for en verdsettingsparameter, skal institusjonene estimere et punkt innenfor intervallet der de er 90 % sikre på at 

marginen de ville kunne oppnå ved å selge seg ut av verdsettingseksponeringen, ville være til den aktuelle prisen eller en 

bedre pris. 

b)  Dersom dataene som foreligger, ikke er tilstrekkelige til å konstruere et rimelig intervall av verdier for kjøpskurs-salgskurs-

marginen, skal institusjonene anvende en ekspertbasert metode som benytter tilgjengelige kvalitative og kvantitative 

opplysninger for å oppnå et nivå av sikkerhet for den forsvarlige verdien, som tilsvarer det som er satt opp som mål dersom 

et intervall av rimelige verdier er tilgjengelig. Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter om 

verdsettingseksponeringene som denne metoden anvendes på, og metoden som anvendes for å fastsette den ytterligere 

verdsettingsjusteringen. 

c)  Institusjonene skal beregne ytterligere verdsettingsjusteringer for sluttavregningskostnader ved å anvende 50 % av estimert 

kjøpskurs-salgskurs-margin beregnet i samsvar med enten bokstav a) eller bokstav b) på verdsettingseksponeringene knyttet 

til verdsettingsparametrene definert i nr. 5. 

7.  Institusjonene skal beregne den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå for sluttavregningskostnader 

ved å anvende formlene for enten metode 1 eller metode 2 fastsatt i vedlegget, på de individuelle ytterligere 

verdsettingsjusteringene for sluttavregningskostnader. 

Artikkel 11 

Beregning av verdsettingsjusteringer for modellrisiko 

1.  Institusjonene skal estimere en ytterligere verdsettingsjustering for modellrisiko for hver verdsettingsmodell («individuell 

ytterligere verdsettingsjustering for modellrisiko») ved å vurdere verdsettingsmodellrisikoen som oppstår som følge av at det 

kan foreligge en rekke ulike modeller eller modellkalibreringer som markedsdeltakerne bruker, og mangelen på en fast 

utgangspris for det aktuelle produktet som verdsettes. Institusjonene skal ikke ta hensyn til verdsettingsmodellrisiko som 

oppstår på grunn av kalibreringer fra markedsavledede parametrer, som skal fanges opp i samsvar med artikkel 9. 

2.  Verdsettingsjusteringer for modellrisiko skal beregnes ved hjelp av en av metodene fastsatt i nr. 3 og 4. 

3.  Dersom det er mulig, skal institusjonene beregne den ytterligere verdsettingsjusteringen for modellrisiko ved å fastsette et 

intervall av mulige verdsettinger på grunnlag av alternative egnede modellerings- og kalibreringsmetoder. I dette tilfellet skal 

institusjonene estimere et punkt innenfor intervallet av verdsettinger der de er 90 % sikre på at de ville kunne selge seg ut  av 

verdsettingseksponeringen til den aktuelle prisen eller en bedre pris. 

4.  Dersom institusjonene ikke er i stand til å benytte metoden definert i nr. 3, skal de anvende en ekspertbasert metode for å 

estimere den ytterlige verdsettingsjusteringen for modellrisiko. 

5.  Den ekspertbaserte metoden skal ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

a)  Kompleksiteten ved produktene som er relevante for modellen. 

b)  Mangfoldet av mulige matematiske metoder og modellparametrer, dersom modellparametrene ikke er knyttet til 

markedsvariabler. 

c)  Graden av «ensretting» i markedet for de aktuelle produktene. 

d)  Forekomsten av risikoer ved de aktuelle produktene som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

e)  I hvilken grad modellen er i stand til å fange opp avkastningen på produktene i porteføljen. 

Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter om de modellene som denne metoden anvendes på, og metoden som 

anvendes for å fastsette den ytterligere verdsettingsjusteringen.  
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6.  Dersom en institusjon anvender metoden beskrevet i nr. 4, skal metodens forsvarlighet bekreftes hvert år ved å 

sammenligne følgende: 

a)  Ytterligere verdsettingsjusteringer som er beregnet med metoden beskrevet i nr. 4, dersom den er anvendt på et vesentlig 

utvalg av de verdsettingsmodellene som institusjonen anvender metoden i nr. 3 på, og 

b)  ytterligere verdsettingsjusteringer som framkommer med metoden i nr. 3, på samme utvalg av verdsettingsmodeller. 

7.  Institusjonene skal beregne den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå for modellrisiko ved å anvende 

formlene for enten metode 1 eller metode 2 fastsatt i vedlegget, p å de individuelle ytterligere verdsettingsjusteringene for 

modellrisiko. 

Artikkel 12 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for ikke-opptjent kredittrisikotillegg 

1.  Institusjonene skal beregne den ytterligere verdsettingsjusteringen for ikke-opptjent kredittrisikotillegg slik at den 

gjenspeiler verdsettingsusikkerheten ved den justeringen som kreves i henhold til gjeldende regnskapsregelverk for å inkludere 

aktuell verdi av forventet tap på grunn av motparters mislighold av derivatposisjoner. 

2.  Institusjonene skal inkludere den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som gjelder markedsprisusikkerhet, i 

kategorien ytterligere verdsettingsjustering for markedsprisusikkerhet. Den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som 

gjelder usikkerhet med hensyn til sluttavregningskostnader, skal inkluderes i kategorien ytterligere verdsettingsjusteringer for 

sluttavregningskostnader. Den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som gjelder modellrisiko, skal inkluderes i 

kategorien ytterligere verdsettingsjusteringer for modellrisiko. 

Artikkel 13 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for investerings- og finansieringskostnader 

1.  Institusjonene skal beregne den ytterligere verdsettingsjusteringen for investerings- og finansieringskostnader slik at den 

gjenspeiler verdsettingsusikkerheten ved de finansieringskostnadene som brukes ved vurdering av utgangspris i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk. 

2.  Institusjonene skal inkludere den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som gjelder markedsprisusikkerhet, i 

kategorien ytterligere verdsettingsjustering for markedsprisusikkerhet. Den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som 

gjelder usikkerhet med hensyn til sluttavregningskostnader, skal inkluderes i kategorien ytterligere verdsettingsjusteringer for 

sluttavregningskostnader. Den delen av den ytterligere verdsettingsjusteringen som gjelder modellrisiko, skal inkluderes i 

kategorien ytterligere verdsettingsjusteringer for modellrisiko. 

Artikkel 14 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for konsentrerte posisjoner 

1.  Institusjonene skal estimere en ytterligere verdsettingsjustering for konsentrerte verdsettingsposisjoner («individuell 

ytterligere verdsettingsjustering for konsentrerte posisjoner») ved å anvende følgende tretrinnsmetode: 

a)  De skal identifisere konsentrerte verdsettingsposisjoner. 

b)  For hver konsentrert verdsettingsposisjon som identifiseres, og som det ikke foreligger en relevant markedspris for med 

hensyn til størrelsen på verdsettingsposisjonen, skal de estimere en forsvarlig salgsperiode. 

c)  Dersom den forsvarlige salgsperioden overstiger ti dager, skal de estimere en ytterligere verdsettingsjustering som tar 

hensyn til volatiliteten i verdsettingsparametrene, volatiliteten i marginen mellom kjøpskurs og salgskurs og den 

hypotetiske salgsstrategiens innvirkning på markedsprisene. 

2.  Ved anvendelsen av bokstav a) nr. 1 skal det ved identifisering av konsentrerte verdsettingsposisjoner tas hensyn til 

samtlige av følgende faktorer: 

a)  Størrelsen på alle verdsettingsposisjoner i forhold til likviditeten på det aktuelle markedet.  
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b)  Institusjonens evne til å handle på dette markedet. 

c)  Gjennomsnittlig daglig markedsvolum og institusjonens typiske daglige handelsvolum. 

 Institusjonene skal utarbeide og dokumentere metoden som er anvendt for å bestemme hvilke konsentrerte 

verdsettingsposisjoner en ytterligere verdsettingsjustering for konsentrerte posisjoner skal beregnes for. 

3.  Institusjonene skal beregne den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå for ytterligere 

verdsettingsjusteringer for konsentrerte posisjoner som summen av individuelle ytterligere verdsettingsjusteringer for 

konsentrerte posisjoner. 

Artikkel 15 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for framtidige administrasjonskostnader 

1.  Dersom en institusjon beregner ytterligere verdsettingsjusteringer for markedsprisusikkerhet og sluttavregningskostnader 

for en verdsettingseksponering, som innebærer at man selger seg helt ut av eksponeringen, kan institusjonen sette den 

ytterligere verdsettingsjusteringen for framtidige administrasjonskostnader til null. 

2.  Dersom det ikke er mulig å vise at en verdsettingseksponering har en ytterligere verdsettingsjustering i henhold til nr. 1 på 

null, skal institusjonene beregne den ytterligere verdsettingsjusteringen for framtidige administrasjonskostnader 

(«individuell ytterligere verdsettingsjustering for framtidige administrasjonskostnader») ved å ta hensyn til administrasjons-

kostnader og framtidige sikringskostnader under den forventede levetiden for verdsettingseksponeringer, for hvilke det ikke er 

anvendt en direkte utgangspris for den ytterligere verdsettingsjusteringen for sluttavregningskostnader, diskontert med en 

rentesats som er tilnærmet lik risikofri rente. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 2 skal framtidige administrasjonskostnader inkludere alle personalkostnader og faste kostnader 

som det er sannsynlig vil påløpe i forbindelse med forvaltningen av porteføljen, men det kan legges til grunn at disse 

kostnadene vil reduseres i takt med at størrelsen på porteføljen reduseres. 

4.  Institusjonene skal beregne den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå for ytterligere verdsettings -

justering for framtidige administrasjonskostnader som summen av individuelle ytterligere verdsettingsjusteringer for framtidige 

administrasjonskostnader. 

Artikkel 16 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for førtidig oppsigelse  

Institusjonene skal estimere en ytterligere verdsettingsjustering for førtidig oppsigelse som tar hensyn til mulige tap som følge 

av at kundehandler sies opp før kontraktsfestet forfall. Når ytterligere verdsettingsjusteringer for førtidig oppsigelse skal 

beregnes, skal det tas hensyn til den prosentdelen av kundehandler som historisk sett har blitt sagt opp før tiden, og de tapene 

som oppstår i slike tilfeller. 

Artikkel 17 

Beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for operasjonell risiko 

1.  Institusjonene skal estimere ytterligere verdsettingsjusteringer for operasjonell risiko ved å vurdere mulige tap som kan 

påløpe som følge av operasjonell risiko knyttet til verdsettingsprosesser. Dette estimatet skal omfatte en vurdering av 

verdsettingsposisjoner som i forbindelse med kontrollen av balanseposter anses for å være utsatt for risiko, herunder som følge 

av rettstvister. 

2.  Dersom en institusjon anvender metoden med avansert måling i forbindelse med operasjonell risiko som angitt i kapittel 4 

avdeling III del 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan den rapportere en ytterligere verdsettingsjustering for operasjonell risiko 

på null, forutsatt at den kan dokumentere at den operasjonelle risikoen knyttet til verdsettingsprosessene, slik den er fasts att i 

samsvar med nr. 1, er fullt redegjort for i beregningen i henhold til metoden med avansert måling. 

3.  I andre tilfeller enn dem som er nevnt i nr. 2, skal institusjonen beregne en ytterligere verdsettingsjustering for 

operasjonell risiko på 10 % av summen av aggregerte ytterligere verdsettingsjusteringer på kategorinivå for markedsprisusik-

kerhet og sluttavregningskostnader.  
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KAPITTEL IV 

DO KUMENTASJO N, SYSTEMER O G KO NTRO LLER 

Artikkel 18 

Krav til dokumentasjon 

1.  Institusjonene skal framlegge hensiktsmessig dokumentasjon i forbindelse med metoden for forsvarlig verdsetting. 

Dokumentasjonen skal omfatte interne retningslinjer som gir veiledning om samtlige av følgende punkter: 

a)  Utvalget av metoder for å kvantifisere ytterligere verdsettingsjusteringer for hver verdsettingsposisjon. 

b)  Hierarkiet av metoder for hver eiendelsklasse, hvert produkt eller hver verdsettingsposisjon. 

c)  Hierarkiet for kildene til markedsdata som brukes i metoden for ytterligere verdsettingsjusteringer. 

d)  De egenskapene markedsdataene må ha for å kunne berettige at den y tterligere verdsettingsjusteringen settes til null, for 

hver eiendelsklasse, hvert produkt, eller hver verdsettingsposisjon. 

e)  Metoden som anvendes dersom en ekspertbasert framgangsmåte benyttes for å fastsette en ytterligere verdsettingsjustering. 

f)  Metoden for å bestemme om en verdsettingsposisjon krever en ytterligere verdsettingsjustering for konsentrert posisjon. 

g)  Antatt horisont for salg med sikte på beregning av ytterligere verdsettingsjusteringer for konsentrerte posisjoner, dersom det 

er relevant. 

h)  For eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi der en endring i regnskapsmessig verdsetting har delvis eller ingen 

innvirkning på den rene kjernekapitalen i henhold til artikkel 4 nr. 2 og artikkel 8 nr. 1. 

2.  Institusjonene skal også føre registre som gjør det mulig å analysere beregningen av ytterligere verdsettingsjusteringer på 

verdsettingseksponeringsnivå, og informasjon fra beregningsprosessen for ytterligere verdsettingsjusteringer skal framlegges 

for den øverste ledelsen slik at den kan forstå hvilken grad av verdsettingsusikkerhet som hefter ved institusjonens portefølje av 

posisjoner verdsatt til virkelig verdi. 

3.  Dokumentasjonen angitt i nr. 1 skal gjennomgås minst én gang i året av den øverste ledelsen. 

Artikkel 19 

System- og kontrollkrav 

1.  Ytterligere verdsettingsjusteringer skal innledningsvis godkjennes og deretter overvåkes av en uavhengig kontrollenhet. 

2.  Institusjonene skal ha innført effektive kontroller knyttet til styringen av alle posisjoner verdsatt til virkelig verdi, og 

tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre disse kontrollene og sikre solide verdsettingsmetoder selv i kriseperioder. Disse skal 

omfatte samtlige av følgende faktorer: 

a)  Minst én årlig gjennomgåelse av verdsettingsmodellens resultater. 

b)  Ledelsens godkjenning av alle vesentlige endringer i retningslinjene for verdsetting. 

c)  En klar redegjørelse for institusjonens risikovillighet med hensyn til eksponering mot posisjoner med verdsettingsusikkerhet 

som overvåkes på aggregert nivå for hele institusjonen. 

d)  Uavhengighet i verdsettingsprosessen mellom risikotakende enheter og kontrollenheter. 

e)  En omfattende internrevisjonsprosess i tilknytning til verdsettingsprosessene og kontrollene. 

3.  Institusjonene skal sikre at det finnes effektive og enhetlig anvendte kontroller i tilknytning til verdsettingsprosessen for 

posisjoner verdsatt til virkelig verdi. Kontrollene skal være underlagt regelmessig internrevisjon. Disse kontrollene skal omfatte 

samtlige av følgende faktorer: 

a)  En nøyaktig definert fortegnelse over produktene i hele institusjonen som sikrer at hver verdsettingsposisjon er entydig 

tilordnet en produktdefinisjon. 

b)  Verdsettingsmetoder for hvert produkt i fortegnelsen, med redegjørelse for valg av modell og modellkalibrering, justeringer 

av virkelig verdi, ytterligere verdsettingsjusteringer, uavhengige priskontrollmetoder som får anvendelse på produktet, samt 

måling av verdsettingsusikkerhet.  
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c)  En valideringsprosess som for hvert produkt sikrer at både de risikotakende avdelingene og de relevante 

kontrollavdelingene godkjenner metodene på produktnivå beskrevet i bokstav b), og attesterer at de gjenspeiler faktisk 

praksis for hver verdsettingsposisjon tilordnet produktet. 

d)  Definerte terskelverdier basert på observerte markedsdata for å bestemme når verdsettingsmodeller ikke lenger er 

tilstrekkelig solide. 

e)  En formell uavhengig priskontrollprosess basert på priser, og som er uavhengig av den aktuelle handelsavdelingen. 

f)  En prosess for godkjenning av nye produkter som viser til produktfortegnelsen og omfatter alle interne parter som berøres 

av risikomåling, risikokontroll, finansiell rapportering og tildeling og kontroll av verdsettinger av finansielle instrumenter. 

g)  En prosedyre for gjennomgåelse av nye transaksjoner for å sikre at det brukes prisopplysninger fra nye handler som 

grunnlag for å vurdere om verdsettingene av lignende verdsettingseksponeringer fortsatt er tilstrekkelig forsvarlige. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/787 

 

VEDLEGG 

Formler som skal benyttes ved aggregering av ytterligere verdsettingsjusteringer i henhold til  

artikkel 9 nr. 6, artikkel 10 nr. 7 og artikkel 11 nr. 7 

Metode 1 

APVA = (FV – PV) – 50 % · (FV – PV) 

 = (50 % · (FV – PV) 

AVA = Σ APVA 

Metode 2 

APVA = max {{0, (FV – PV) – 50 % · (EV – PV)}} 

 = max {{0, FV – 50 % · (EV + PV)}} 

AVA = Σ APVA 

der 

FV = verdsettingseksponeringsnivå for virkelig verdi etter eventuelle regnskapsmessige justeringer av institusjonens 

virkelige verdi som kan identifiseres som tilknyttet samme kilde til verdsettingsusikkerhet som den aktuelle 

ytterligere verdsettingsjusteringen, 

PV = verdsettingseksponeringsnivå for forsvarlig verdi fastsatt i samsvar med denne forordningen, 

EV = forventet verdi på et verdsettingseksponeringsnivå hentet fra et intervall av mulige verdier, 

APVA = den ytterligere verdsettingsjusteringen på verdsettingseksponeringsnivå etter justering for aggregering, 

AVA = den samlede ytterligere verdsettingsjusteringen på kategorinivå etter justering for aggregering. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 680/2014 

av 16. april 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, 

artikkel 99 nr. 6 fjerde ledd, artikkel 101 nr. 4 tredje ledd, artikkel 394 nr. 4 tredje ledd, artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd og artikkel 

430 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Uten at det berører vedkommende myndigheters fullmakter i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav j) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) bør det innføres en enhetlig ramme for rapportering på grunnlag av 

harmoniserte standarder for å øke effektiviteten og redusere den administrative byrden. 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om institusjoners 

rapporteringskrav. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det 

lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at 

alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 575/2012, samles i én enkelt 

forordning. 

3) Omfanget av institusjonenes faktiske rapporteringsplikt bestemmes ut fra arten av og kompleksiteten i deres virksomhet, 

for eksempel aktiviteter i eller utenfor handelsporteføljen og anvendte kredittrisikometoder. I samsvar med artikkel 99 

nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 bør dessuten institusjonenes rapporteringsbyrde være forholdsmessig avpasset, og 

rapporteringshyppigheten bør reduseres for visse maler. For å ta hensyn til institusjonenes art, omfang og kompleksitet 

bør det dessuten innføres malspesifikke vesentlighetsterskler som må overstiges før bestemte rapporteringskrav utløses. 

4) Når rapporteringskrav er basert på kvantitative terskler, bør det innføres malspesifikke kriterier for inn- og uttreden for å 

sikre en smidig overgang til felles tilsynsrapportering. 

5) Institusjoner som anvender et regnskapsår som avviker fra kalenderåret, bør kunne justere referanse- og 

overføringsdatoene for rapportering av finansiell informasjon, slik at de slipper byrden med å utarbeide regnskaper for 

to ulike perioder.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

2022/EØS/13/18 
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6) Finansiell informasjon omfatter opplysninger om institusjoners finansielle stilling og potensielle systemrisikoer. 

Grunnleggende opplysninger om den finansielle stillingen utfylles med mer detaljerte oppdelinger for å gi 

tilsynsmyndighetene opplysninger om risikoer knyttet til ulike aktiviteter. Institusjonene bør derfor framlegge detaljerte 

og ensartede data, særlig om oppdeling av eksponeringer og finansiering etter geografi, sektorer og betydelige 

motparter, slik at tilsynsmyndighetene får opplysninger om potensielle konsentrasjoner og opphoping av systemrisiko. 

7) Dersom vedkommende myndigheter krever at institusjoner rapporterer opplysninger om ansvarlig kapital etter 

internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), i tråd med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1606/2002(1), og utvider dette rapporteringskravet til også å gjelde for rapportering av finansiell informasjon, bør 

institusjoner rapportere finansiell informasjon på samme måte som institusjoner som utarbeider konsoliderte regnskaper 

etter IFRS, i tråd med forordning (EF) nr. 1606/2002, for å sikre at opplysningene er enhetlige og sammenlignbare. 

8) Dersom vedkommende myndigheter krever at institusjoner som rapporterer opplysninger på grunnlag av nasjonale 

regnskapsstandarder, skal rapportere finansiell informasjon i henhold til artikkel 99 nr. 6, bør disse institusjonene 

rapportere finansiell informasjon på samme måte som institusjoner som anvender IFRS, i tråd med forordning (EF)  

nr. 1606/2002, for justert rapportering på grunnlag av nasjonale regnskapsstandarder, for å sikre at opplysningene er 

enhetlige og sammenlignbare. 

9) Ettersom det på nasjonalt plan og unionsplan finnes mange ulike rapporteringskrav med andre formål enn dem som er 

fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, for eksempel statistiske data, monetære data og pilar II-data, må alle regler om 

felles tilsynsrapportering inngå i en generell ramme for rapportering. Det er mer kostnadseffektivt å anvende én IT-

løsning for den generelle rammen for rapportering enn å anvende ulike IT-løsninger for de enkelte delene av den 

generelle rammen for rapportering. For å unngå å kreve at institusjoner skal rapportere nødvendige opplysninger ved 

hjelp av en bestemt IT-løsning, samtidig som andre IT-løsninger anvendes for andre rapporteringskrav, og for å unngå 

unødige gjennomførings- og driftskostnader bør det utvikles en datapunktmodell (DPM – Data Point Model) og 

fastsettes minstekrav til presisjon, slik at de ulike IT-løsningene i bruk gir harmoniserte data og pålitelig datakvalitet. 

For å redusere rapporteringsbyrden for institusjoner, forutsatt at de nødvendige kravene oppfylles fullt ut, bør derfor 

vedkommende myndigheter fortsatt ha mulighet til å fastsette alternative presentasjons- og datautvekslingsformater, 

slike som for øyeblikket også benyttes til andre rapporteringsformål. I den forbindelse bør vedkommende myndigheter 

ha mulighet til å unnlate å kreve rapportering av datapunkter som kan utledes av andre datapunkter i datapunktmodellen, 

eller datapunkter som viser til opplysninger som allerede er innsamlet av vedkommende myndighet. 

10) Ettersom rapporteringskrav til finansiell informasjon og likviditet innføres for første gang i enkelte jurisdiksjoner, og for 

å gi institusjoner tilstrekkelig tid til å gjennomføre disse kravene på en måte som gir data av høy kvalitet, bør en senere 

anvendelsesdato gjelde for disse rapporteringskravene. 

11) Ettersom det er første gang felles tilsynsrapportering anvendes i Unionen, og siden institusjoner har behov for å tilpasse 

sin rapportering og sine IT-systemer til kravene til en felles tilsynsrapportering, bør institusjoner ha lengre frister for 

oversending av de månedlige rapportene i det første året den felles tilsynsrapporteringen anvendes. 

12) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

har framlagt for Kommisjonen. 

13) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

FO RMÅL O G VIRKEO MRÅDE 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes ensartede krav med hensyn til tilsynsrapportering til vedkommende myndigheter på følgende 

områder: 

a)  Krav til ansvarlig kapital og finansiell informasjon i henhold til artikkel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Tap i forbindelse med utlån med fast eiendom som sikkerhet i henhold til artikkel 101 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

c)  Store eksponeringer og andre største eksponeringer i henhold til artikkel 394 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  Uvektet kjernekapitalandel i henhold til artikkel 430 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

e)  Likviditetsdekningskrav og krav om stabil nettofinansiering i henhold til artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL 2 

REFERANSE- O G O VERFØRINGSDATO ER FO R RAPPO RTERING  O G RAPPO RTERINGSTERSKLER 

Artikkel 2 

Referansedatoer for rapportering 

1.  Institusjonene skal oversende foreliggende opplysninger til vedkommende myndigheter på følgende referansedatoer for 

rapportering: 

a)  Månedlig rapportering: siste dag i hver måned. 

b)  Kvartalsvis rapportering: 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. 

c)  Halvårlig rapportering: 30. juni og 31. desember. 

d)  Årlig rapportering: 31. desember. 

2.  Opplysninger som oversendes på grunnlag av malene fastsatt i vedlegg III og vedlegg IV i samsvar med instruksene i 

vedlegg V, og som omhandler en bestemt periode, skal rapporteres kumulativt fra regnskapsårets første dag til referansedatoen. 

3.  Dersom institusjoner i henhold til nasjonal lovgivning kan rapportere finansiell informasjon for et regnskapsår som 

avviker fra kalenderåret, kan referansedatoene for rapportering justeres tilsvarende, slik at finansiell informasjon rapporteres en 

gang henholdsvis hver tredje, sjette eller tolvte måned fra utgangen av deres regnskapsår. 

Artikkel 3 

Overføringsdatoer for rapportering 

1.  Institusjoner skal oversende opplysninger til vedkommende myndigheter innen utgangen av arbeidsdagen på følgende 

overføringsdatoer: 

a)  Månedlig rapportering: 15. kalenderdag etter referansedatoen for rapportering. 

b)  Kvartalsvis rapportering: 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar. 

c)  Halvårlig rapportering: 11. august og 11. februar. 

d)  Årlig rapportering: 11. februar. 

2.  Dersom overføringsdagen er en lørdag, søndag eller helligdag i medlemsstaten til vedkommende myndighet som 

rapporten skal framlegges for, skal dataene oversendes neste virkedag.  
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3.  Dersom institusjoner rapporterer finansiell informasjon med justerte referansedatoer for rapportering basert på deres 

regnskapsår, som fastsatt i artikkel 2 nr. 3, kan overføringsdatoene justeres tilsvarende, slik at overføringsfristene forblir 

uendret i forhold til de justerte referansedatoene for rapportering. 

4.  Institusjoner kan oversende ureviderte tall. Dersom reviderte tall avviker fra oversendte ureviderte tall, skal de endrede, 

reviderte tallene oversendes uten unødig opphold. Ureviderte tall er tall som ikke har vært gjenstand for en uavhengig revisors 

uttalelse, mens reviderte tall er tall som er revidert av en uavhengig revisor som har levert en revisjonsberetning. 

5.  Andre rettelser av de oversendte rapportene skal også oversendes til vedkommende myndigheter uten unødig opphold. 

Artikkel 4 

Rapporteringsterskler – kriterier for inn- og uttreden 

1.  Institusjoner skal begynne å rapportere opplysninger omfattet av terskler fra den neste referansedatoen for rapportering 

når de har overskredet terskelen på to påfølgende referansedatoer for rapportering. 

2.  For de første to referansedatoene for rapportering da institusjoner skal overholde kravene i denne forordning, skal de 

rapportere opplysninger omfattet av terskler dersom de overskrider de relevante tersklene på de samme referansedatoene for 

rapportering. 

3.  Institusjoner kan slutte å rapportere opplysninger omfattet av terskler fra den neste referansedatoen for rapportering når de 

har kommet under de relevante tersklene på tre påfølgende referansedatoer for rapportering. 

KAPITTEL 3 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING  AV ANSVARLIG KAPITAL, KRAV TIL ANSVARLIG KAPITAL O G 

FINANSIELL INFO RMASJO N 

AVSNITT 1 

Format for og hyppighet av rapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital  

Artikkel 5 

Format for og hyppighet av rapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital på individuelt grunnlag for 

institusjoner, unntatt for verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 99 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 på individuelt grunnlag skal institusjoner oversende alle opplysninger oppført i bokstav a) og b). 

a)  Følgende opplysninger skal oversendes hvert kvartal: 

1)  Opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital som angitt i mal 1–5 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 1. 

2)  Opplysninger om kredittrisikoeksponeringer og motpartskredittrisikoeksponeringer som behandles i henhold til 

standardmetoden som angitt i mal 7 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.2. 

3)  Opplysninger om kredittrisikoeksponeringer og motpartskredittrisikoeksponeringer som behandles i henhold til den 

interne kredittvurderingsmetoden som angitt i mal 8 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.3. 

4)  Opplysninger om den geografiske fordelingen av eksponeringer etter land som angitt i mal 9 i vedlegg I, i samsvar 

med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.4, dersom utenlandske opprinnelige eksponeringer i alle land utenfor 

hjemlandet i alle eksponeringsklasser som rapporteres i rad 850 i mal 4 i vedlegg I, utgjør minst 10 % av de samlede 

innenlandske og utenlandske opprinnelige eksponeringene som rapporteres i rad 860 i mal 4 i vedlegg I. For dette 

formål skal eksponeringer anses som innenlandske når de er eksponeringer mot motparter med hjemsted i den 

medlemsstaten der institusjonen ligger. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

5)  Opplysninger om egenkapitaleksponeringer som behandles i henhold til den interne kredittvurderingsmetoden som 

angitt i mal 10 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.5.  
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6)  Opplysninger om oppgjørsrisiko som angitt i mal 11 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.6. 

7)  Opplysninger om verdipapiriseringseksponeringer som behandles i henhold til standardmetoden som angitt i mal 12 i 

vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.7. 

8)  Opplysninger om verdipapiriseringseksponeringer som behandles i henhold til den interne kredittvurderingsmetoden 

som angitt i mal 13 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.8. 

9)  Opplysninger om krav til ansvarlig kapital og tap knyttet til operasjonell risiko som angitt i mal 16 i vedlegg I, i 

samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.1. 

10) Opplysninger om krav til ansvarlig kapital knyttet til markedsrisiko som angitt i mal 18–24 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 5.1–5.7. 

11)  Opplysninger om krav til ansvarlig kapital knyttet til kredittverdijusteringsrisikoen (CVA-risiko) som angitt i mal 25 i 

vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 5.8. 

b)  Institusjonene skal oversende følgende opplysninger hvert halvår: 

1)  Opplysninger om alle verdipapiriseringseksponeringer som angitt i mal 14 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 3.9. 

2)  Opplysninger om vesentlige tap i forbindelse med operasjonell risiko, på følgende måte: 

a)  Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med del 3 avdeling III 

kapittel 3 eller 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal rapportere disse opplysninger som angitt i mal 17 i vedlegg I, 

i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.2. 

b)  Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med del 3 avdeling III 

kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som har en individuell balansesum som tilsvarer mindre enn 1 % av 

summen av individuelle balansesummer for alle institusjoner i samme medlemsstat, trenger bare å rapportere 

opplysninger som angitt i mal 17 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 124. Tallene for 

balansesummen skal baseres på tall ved årets utgang for året før året som gikk forut for referansedatoen for 

rapportering. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

c)  Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med del 3 avdeling III 

kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, er unntatt fra kravet om rapportering av opplysninger omhandlet i  

mal 17 i vedlegg I og vedlegg II del II nr. 4.2. 

Artikkel 6 

Format for og hyppighet av rapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital på konsolidert  

grunnlag, unntatt for grupper som består utelukkende av verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 og  

96 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 99 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag skal institusjoner i en medlemsstat oversende følgende: 

a)  Opplysningene som angis i artikkel 5, med den hyppigheten som angis der, men på konsolidert grunnlag. 

b)  Opplysningene som angis i mal 6 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 2, om foretak som omfattes 

av konsolideringen, hvert halvår. 

Artikkel 7 

Format for og hyppighet av rapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital på individuelt  

grunnlag for verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 99 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grunnlag skal verdipapirforetak omhandlet i artikkel 95 i nevnte forordning hvert  

kvartal oversende opplysningene angitt i mal 1–5 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 1.  
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2.  Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 99 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grunnlag skal verdipapirforetak omhandlet i artikkel 96 i nevnte forordning 

oversende opplysningene angitt i artikkel 5 bokstav a) og bokstav b) nr. 1 i denne forordning, med den hyppigheten som er 

fastsatt der. 

Artikkel 8 

Format for og hyppighet av rapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag for 

grupper som består utelukkende av verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 99 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag skal verdipapirforetak i grupper som består utelukkende av 

verdipapirforetak som omfattes av artikkel 95 i nevnte forordning, oversende følgende opplysninger på konsolidert grunnlag: 

a)  Opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital som angitt i mal 1–5 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 1, hvert kvartal. 

b)  Opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital for foretak som omfattes av konsolideringen, som angitt 

i mal 6 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 2, hvert halvår. 

2.  Ved rapportering av opplysninger om ansvarlig kapital og om krav til ansvarlig kapital i henhold til art ikkel 99 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag skal verdipapirforetak i grupper som består av verdipapirforetak som 

omfattes av både artikkel 95 og 96 i nevnte forordning, samt grupper som består av verdipapirforetak som omfattes bare av 

artikkel 96 i nevnte forordning, oversende følgende opplysninger på konsolidert grunnlag: 

a)  Opplysninger angitt i artikkel 5 bokstav a) og bokstav b) nr. 1, med den hyppigheten som angis der. 

b)  Opplysninger om foretak som omfattes av konsolideringen, som angitt i mal 6 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 2, hvert halvår. 

AVSNITT 2 

Format for og hyppighet av rapportering av finansiell informasjon på konsolidert grunnlag  

Artikkel 9 

Format for og hyppighet av rapportering av finansiell informasjon på konsolidert grunnlag for institusjoner som 

omfattes av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1606/2002, og andre kredittinstitusjoner som anvender nevnte forordning  

1.  Ved rapportering av finansiell informasjon på konsolidert grunnlag i henhold til artikkel 99 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal institusjoner i en medlemsstat oversende opplysningene angitt i vedlegg III på konsolidert grunnlag, i samsvar 

med instruksene i vedlegg V, og opplysningene angitt i vedlegg VIII på konsolidert grunnlag, i samsvar med instruksene i 

vedlegg IX. 

2.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal oversendes i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysningene som angis i vedlegg III del 1, oversendes hvert kvartal. 

b)  Opplysningene som angis i vedlegg III del 3, oversendes hvert halvår. 

c)  Opplysningene som angis i vedlegg III del 4, oversendes årlig. 

d)  Opplysningene som angis i mal 20 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal som fastsatt i artikkel 5 bokstav a) nr. 4. 

Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

e)  Opplysningene som angis i mal 21 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal dersom materielle eiendeler som omfattes av 

operasjonelle leieavtaler, utgjør minst 10 % av samlede materielle eiendeler som rapportert i mal 1.1 i vedlegg III del  

1. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes.  
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f)  Opplysningene som angis i mal 22 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal dersom nettoinntekter fra gebyrer og 

provisjoner utgjør minst 10 % av samlede nettoinntekter fra gebyrer og provisjoner og nettorenteinntekter som rapportert i 

mal 2 i vedlegg III del 1. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

g)  Opplysningene som angis i vedlegg VIII, oversendes hvert kvartal for eksponeringer som har en eksponeringsverdi på 

minst 300 millioner euro, men som utgjør under 10 % av institusjonens tellende kapital. 

Artikkel 10 

Format for og hyppighet av rapportering av finansiell informasjon i henhold til artikkel 99 nr. 3 i forordning  

(EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag for kredittinstitusjoner som anvender forordning (EF) nr. 1606/2002 

Dersom en vedkommende myndighet har utvidet kravene til rapportering av finansiell informasjon på konsolidert grunnlag til å 

gjelde for institusjoner i en medlemsstat i samsvar med artikkel 99 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjoner 

oversende finansiell informasjon i samsvar med artikkel 9. 

Artikkel 11 

Format for og hyppighet av rapportering av finansiell informasjon på konsolidert grunnlag for kredittinstitusjoner  

som anvender nasjonale regnskapssystemer utviklet i henhold til direktiv 86/635/EØF 

1.  Dersom en vedkommende myndighet har utvidet kravene til rapportering av finansiell informasjon på konsolidert 

grunnlag til å gjelde for institusjoner i en medlemsstat i samsvar med artikkel 99 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal 

institusjoner oversende opplysningene angitt i vedlegg IV på konsolidert grunnlag, i samsvar med instruksene i vedlegg V, og 

opplysningene angitt i vedlegg VIII på konsolidert grunnlag, i samsvar med instruksene i vedlegg IX. 

2.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal oversendes i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysningene som angis i vedlegg IV del 1, oversendes hvert kvartal. 

b)  Opplysningene som angis i vedlegg IV del 3, oversendes hvert halvår. 

c)  Opplysningene som angis i vedlegg IV del 4, oversendes årlig. 

d)  Opplysningene som angis i mal 20 i vedlegg IV del 2, oversendes hvert kvartal som fastsatt i artikkel 5 bokstav a) nr. 4. 

Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

e)  Opplysningene som angis i mal 21 i vedlegg IV del 2, oversendes hvert kvartal dersom materielle eiendeler som omfattes 

av operasjonelle leieavtaler, utgjør minst 10 % av samlede materielle eiendeler som rapportert i mal 1.1 i vedlegg IV del  

1. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

f)  Opplysningene som angis i mal 22 i vedlegg IV del 2, oversendes hvert kvartal dersom nettoinntekter fra gebyrer og 

provisjoner utgjør minst 10 % av samlede nettoinntekter fra gebyrer og provisjoner og nettorenteinntekter som rapportert i 

mal 2 i vedlegg IV del 1. Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 skal anvendes. 

g)  Opplysningene som angis i vedlegg VIII, oversendes hvert kvartal for eksponeringer som har en eksponeringsverdi på 

minst 300 millioner euro, men som utgjør under 10 % av institusjonens tellende kapital. 

KAPITTEL 4 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV SPESIFIKKE RAPPO RTERINGSPLIKTER I FO RBINDELSE MED TAP PÅ UTLÅN MED 

SIKKERHET I FAST EIENDO M I SAMSVAR MED ARTIKKEL 101 I FO RO RDNING (EU) NR. 575/2013 

Artikkel 12 

1.  Institusjoner skal hvert halvår oversende opplysninger som angitt i vedlegg VI på konsolidert grunnlag, i samsvar med 

instruksene i vedlegg VII. 

2.  Institusjoner skal hvert halvår oversende opplysninger som angitt i vedlegg VI på individuelt grunnlag, i samsvar med 

instruksene i vedlegg VII.  
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3.  Filialer i en annen medlemsstat skal også hvert halvår oversende opplysninger om den berørte filialen til vedkommende 

myndighet i vertsstaten som angitt i vedlegg VI, i samsvar med instruksene i vedlegg VII. 

KAPITTEL 5 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV STO RE EKSPO NERINGER PÅ INDIVIDUELT O G  

KO NSO LIDERT GRUNNLAG 

Artikkel 13 

1.  Ved rapportering av opplysninger om store eksponeringer mot motparter og grupper av innbyrdes tilknyttede motparter, i 

henhold til artikkel 394 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner hvert  

kvartal oversende opplysningene som angis i vedlegg VIII, i samsvar med instruksene i vedlegg IX. 

2.  Ved rapportering av opplysninger om de 20 største eksponeringene mot motparter eller grupper av innbyrdes tilknyttede 

motparter, i henhold til artikkel 394 nr. 1 siste punktum i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag skal 

institusjoner som omfattes av del 3 avdeling II kapittel 3 i nevnte forordning, hvert kvartal oversende opplysningene som angis i 

vedlegg VIII, i samsvar med instruksene i vedlegg IX. 

3.  Ved rapportering av opplysninger om de 10 største eksponeringene mot institusjoner og de 10 største eksponeringene mot 

uregulerte finansforetak i henhold til artikkel 394 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolidert grunnlag skal institusjoner 

hvert kvartal oversende opplysningene som angis i vedlegg VIII, i samsvar med instruksene i vedlegg IX. 

KAPITTEL 6 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV UVEKTET KJERNEKAPITALANDEL PÅ INDIVIDUELT O G 

KO NSO LIDERT GRUNNLAG 

Artikkel 14 

1.  Ved rapportering av opplysninger om uvektet kjernekapitalandel i henhold til artikkel 430 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner hvert kvartal oversende opplysningene som angis i 

vedlegg X, i samsvar med instruksene i vedlegg XI. 

2.  Rapporteringen av disse opplysningene skal gjenspeile den metoden som anvendes for å beregne den uvektede 

kjernekapitalandelen, enten som det enkle aritmetiske gjennomsnittet av månedlige uvektede kjernekapitalandeler i løpet av et  

kvartal, i henhold til artikkel 429 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som uvektet kjernekapitalandel ved kvartalets 

utgang dersom vedkommende myndigheter har anvendt unntaket i artikkel 499 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 22 i den neste rapporteringsperioden dersom 

et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 15, overstiger 1,5 %. 

b)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 15, overstiger 2,0 %. 

Kriteriene for inntreden i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for bokstav b), der institusjoner skal begynne å rapportere 

opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet terskelen på en referansedato for 

rapportering. 

4.  Institusjoner som har en samlet nominell verdi av derivater i henhold til vedlegg XI del II nr. 17 som overstiger  

10 milliarder euro, skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 22 selv om deres andel av derivater ikke 

oppfyller vilkårene i nr. 3. 

Kriteriene for inntreden i artikkel 4 får ikke anvendelse på nr. 4. Institusjoner skal begynne å rapportere opplysninger fra den 

neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet terskelen på en referansedato for rapportering.  
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5.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 23 i den neste rapporteringsperioden dersom 

et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 18, overstiger 300 millioner euro. 

b)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 18, overstiger 500 millioner euro. 

Kriteriene for inntreden i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for bokstav b), der institusjoner skal begynne å rapportere 

opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet terskelen på en referansedato for 

rapportering. 

6.  Dersom terskelen angitt i vedlegg XI del II nr. 39 ikke nås i alle tilfeller, skal institusjoner unntas fra rapporteringskravet 

som angitt i vedlegg XI del II nr. 40. 

KAPITTEL 7 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV LIKVIDITET O G STABIL FINANSIERING PÅ INDIVIDUELT O G 

KO NSO LIDERT GRUNNLAG 

Artikkel 15 

Format for og hyppighet av rapportering av likviditetsdekningskrav 

1.  Ved rapportering av opplysninger om likviditetsdekningskrav i henhold til artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013 på 

individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner hver måned oversende opplysningene som angis i vedlegg XII, i samsvar 

med instruksene i vedlegg XIII. 

2.  Opplysningene angitt i vedlegg XII skal ta hensyn til opplysningene som oversendes for referansedatoen, og til 

opplysninger om institusjonens pengestrømmer i de etterfølgende 30 kalenderdagene. 

Artikkel 16 

Format for og hyppighet av rapportering av stabil finansiering 

Ved rapportering av opplysninger om stabil finansiering i henhold til artikkel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt 

og konsolidert grunnlag skal institusjoner hvert kvartal oversende opplysningene som angis i vedlegg XII, i samsvar med 

instruksene i vedlegg XIII. 

KAPITTEL 8 

IT-LØSNINGER FO R O VERSENDING AV DATA FRA INSTITUSJO NER TIL VEDKO MMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 17 

1.  Institusjoner skal oversende opplysningene som angis i denne forordning, i de datautvekslingsformatene og -formene som 

vedkommende myndigheter angir, og som overholder den datapunktdefinisjonen som inngår i datapunktmodellen fastsatt i 

vedlegg XIV, de valideringsformlene som er fastsatt i vedlegg XV, og følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysninger som ikke kreves eller ikke er relevante, skal ikke inngå i oversendingen av data. 

b)  Tallverdier skal framlegges som fakta i samsvar med følgende: 

a)  Datapunkter av datatypen «monetær» skal rapporteres med en minimumspresisjon som tilsvarer tusen enheter. 

b)  Datapunkter av datatypen «prosentdel» skal uttrykkes per enhet med en minimumspresisjon som tilsvarer fire 

desimaler. 

c)  Datapunkter av datatypen «heltall» skal rapporteres uten desimaler og med en presisjon som tilsvarer enheter.  
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2.  Data som oversendes av institusjoner, skal ledsages av følgende opplysninger: 

a)  Referansedato for rapportering og referanseperiode. 

b)  Rapporteringsvaluta. 

c)  Regnskapsstandard. 

d)  Den rapporterende institusjonens identifikasjon. 

e)  Anvendelsesnivå (individuelt eller konsolidert). 

KAPITTEL 9 

O VERGANGS- O G SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Overgangsperiode 

Overføringsdatoen for opplysninger som rapporteres hvert kvartal, skal for referansedatoen 31. mars 2014 være senest  

30. juni 2014. 

For perioden fra 31. mars 2014 til 30. april 2014 skal overføringsdatoen for månedlig rapportering som et unntak fra artikkel 3 

nr. 1 bokstav a) være 30. juni 2014. 

For perioden fra 31. mai 2014 til 31. desember 2014 skal overføringsdatoen for månedlig rapportering som et unntak fra 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a) være den 30. kalenderdagen etter referansedatoen for rapportering. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Artikkel 9–11 får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Artikkel 15 får anvendelse fra 1. mars 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  



Nr. 13/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

[Vedleggene er kunngjort i EUT L 191 av 28.6.2014, s. 11–1861.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 710/2014 

av 23. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for vilkårene for anvendelse av den 

felles beslutningsprosessen for institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 113 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Effektiv utveksling av relevante opplysninger er nødvendig for å kunne treffe en felles beslutning om tilstrekkelig 

kapitalnivå, tilsynstiltak i forbindelse med likviditetstilsyn, likviditetsnivå og kapitalkrav som skal gjelde for hver 

institusjon i en gruppe og for gruppen selv. 

2) For å sikre ensartet anvendelse av prosessen for å treffe en felles beslutning er det viktig at hvert enkelt trinn er klart 

definert. En klar prosess letter også utvekslingen av opplysninger, fremmer gjensidig forståelse, utvikler forbindelsene 

mellom tilsynsmyndighetene og fremmer et effektivt tilsyn. 

3) For å kunne utføre risikovurderingen og vurderingen av den samlede likviditetsrisikoprofilen for en gruppe av 

institusjoner bør den konsoliderende tilsynsmyndigheten ha oversikt over den virksomheten som utøves av alle 

institusjonene i gruppen, herunder institusjoner som driver virksomhet utenfor Unionen. Det bør derfor legges til rette 

for samarbeid mellom vedkommende myndigheter i Unionen og tilsynsmyndigheter i tredjeland slik at de førstnevnte 

kan vurdere de globale risikoene gruppen står overfor. 

4) En rettidig og realistisk planlegging av den felles beslutningsprosessen er av avgjørende betydning. Hver vedkommende 

myndighet som er involvert, bør gi den konsoliderende tilsynsmyndigheten relevante opplysninger til rett tid. For at de 

individuelle vurderingene skal kunne legges fram og tolkes på en konsekvent og ensartet måte, er det nødvendig å 

innføre en felles mal for resultatene av tilsyns- og evalueringsprosesser (supervisory review and evaluation process – 

«SREP») for den enkelte institusjonen. 

5) For å sikre ensartede anvendelsesvilkår bør det fastsettes hvilke trinn den felles risikovurderingen og den felles 

beslutningsprosessen bør omfatte, og det bør tas hensyn til at enkelte oppgaver i den felles risikovurderingen og den 

felles beslutningsprosessen kan utføres samtidig, mens andre utføres trinnvis. 

6) For å lette samarbeidet om felles beslutninger er det viktig at vedkommende myndigheter som er involvert i 

beslutningsprosessen, fører en dialog med hverandre, særlig før de ferdigstiller risikovurderingsrapporter og felles 

beslutninger. 

7) Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør gi berørte vedkommende myndigheter alle relevante opplysninger som er 

nødvendige for at de skal kunne utarbeide sine individuelle risikovurderinger og treffe felles beslutninger om 

kapitalnivå og likviditet. 

8) Rapporten som inneholder en vurdering av gruppens samlede risiko er et kjernedokument som setter vedkommende 

myndigheter i stand til å forstå og registrere vurderingen av bankgruppens samlede risikoprofil med henblikk på å treffe 

en felles beslutning om tilstrekkelig kapitalnivå og det nivået av ansvarlig kapital som gruppen er pålagt å inneha. 

Rapporten med vurderingen av den samlede likviditetsrisikoprofilen for gruppen er et viktig dokument som setter 

vedkommende myndigheter i stand til å forstå og registrere vurderingen av gruppens samlede likviditetsprofil. For at 

vurderingen av gruppens samlede risiko og vurderingen av gruppens samlede likviditetsrisiko skal kunne legges fram på 

en konsekvent måte, og for å legge til rette for meningsfulle drøftinger mellom vedkommende myndigheter og gjøre det 

mulig å foreta en pålitelig vurdering av risikoene for bankgrupper som driver grensekryssende virksomhet, bør det 

fastsettes felles maler for disse rapportene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 27.6.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/19 
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9) Selv om resultatene av tilsyns- og evalueringsprosessen i henhold til artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU kan 

dokumenteres på forskjellig vis i ulike medlemsstater, alt etter hvordan nevnte artikkel er gjennomført i nasjonal rett, 

samtidig som det tas hensyn til retningslinjene utstedt av Den europeiske t ilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet) (EBA) i samsvar med artikkel 107 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, bør det ved hjelp av 

standardmaler fastsettes ensartede formater for meddelelse av funnene og resultatene av tilsynsprosessen med henblikk 

på å treffe felles beslutninger. 

10) Rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko 

bør ikke være begrenset til en samling individuelle bidrag fra vedkommende myndigheter. De to rapportene bør brukes 

som et verktøy for å utføre den felles vurderingen av risikoen for gruppen samlet sett og analysere hvordan 

gruppeinterne poster samvirker. 

11) Fastsettelse av klare prosesser for hva de felles beslutningene skal inneholde og hvordan de skal utformes, bør sikre at 

de felles beslutningene har en fullstendig begrunnelse og lette overvåkingen og håndhevingen av dem. 

12) For å klargjøre prosessen som skal følges når en felles beslutning er truffet, sikre åpenhet om behandlingen av resultatet 

av beslutningen og legge til rette for egnede oppfølgingstiltak dersom det er nødvendig, bør det fastsettes standarder for 

hvordan den fullstendig begrunnede felles beslutningen skal meddeles og gjennomføringen av den overvåkes. 

13) Det bør fastsettes hvilken prosess som skal følges for oppdatering av felles beslutninger, for å sikre at framgangsmåten 

er ensartet og åpen, og at vedkommende myndigheter involveres og resultatene meddeles på en hensiktsmessig måte. 

14) Den felles beslutningsprosessen i henhold til artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU omfatter framgangsmåten som skal 

følges dersom det ikke treffes noen felles beslutning. For å sikre ensartede vilkår for anvendelse av denne delen av 

prosessen, utformingen av fullstendig begrunnede beslutninger og håndteringen av synspunkter og forbehold som 

vertsstatens tilsynsmyndigheter har gitt uttrykk for, bør det fastsettes standarder for tidsplanen for beslutningstaking i 

mangel av en felles beslutning og for meddelelse av nærmere opplysninger om innholdet i slike beslutninger. 

15) Denne forordningen bygger på utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til 

Kommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FO RMÅL O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen angir følgende felles beslutningsprosesser nevnt i artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU: 

a)  Prosessen for å treffe en felles beslutning i saker som nevnt i artikkel 113 nr. 1 bokstav a), idet det tas hensyn til eventuelle 

unntak gitt i henhold til artikkel 7, 10 eller 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). 

b)  Prosessen for å treffe en felles beslutning i saker som nevnt i artikkel 113 nr. 1 bokstav b), idet det tas hensyn til eventuelle 

unntak som er gitt i henhold til artikkel 6, 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, og eventuell anvendelse på konsolidert 

nivå i henhold til artikkel 11 nr. 3 i samme forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstit usjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «berørte vedkommende myndigheter» vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet med datterforetakene til en 

morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, 

2) «andre vedkommende myndigheter» enten 

a)  vedkommende myndigheter som ikke er en berørt vedkommende myndighet, 

b)  offentlige myndigheter eller organer som er offisielt anerkjent i henhold til nasjonal rett, som i henhold til nasjonal rett 

har myndighet til å føre tilsyn med foretak i finanssektoren som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 27 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, som driver virksomhet i den berørte medlemsstaten, og som verken er en kredittinstitusjon eller et 

verdipapirforetak, 

3) «SREP-rapport» en rapport som inneholder resultatene av tilsyns- og evalueringsprosessen nevnt i artikkel 97 i direktiv 

2013/36/EU, 

4) «rapport om vurdering av likviditetsrisiko» en rapport som inneholder resultatene av den delen av tilsyns- og 

evalueringsprosessen nevnt i artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU som gjelder likviditetsrisiko, 

5) «rapport om vurdering av gruppens samlede risiko» en rapport som inneholder en vurdering av samlet risiko for gruppen av 

institusjoner nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, 

6) «rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko» en rapport som inneholder en vurdering av den samlede 

likviditetsrisikoprofilen for gruppen av institusjoner nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, 

7) «felles beslutning om kapitalnivå» en felles beslutning i saker som nevnt i artikkel 1 bokstav a), 

8) «felles likviditetsbeslutning» en felles beslutning i saker som nevnt i artikkel 1 bokstav b). 

KAPITTEL II 

FELLES  BESLUTNINGSPRO SESS 

Artikkel 3 

Planlegging av trinnene i den felles beslutningsprosessen 

1.  Før den felles beslutningsprosessen innledes, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende 

myndighetene avtale en tidsplan for de ulike trinnene i denne prosessen (heretter kalt «tidsplan for felles beslutning»). Dersom 

det ikke oppnås enighet, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten fastsette tidsplanen for felles beslutning etter å ha vurdert 

de synspunktene og forbeholdene de berørte vedkommende myndighetene har gitt uttrykk for. 

2.  Tidsplanen for felles beslutning skal oppdateres minst én gang i året og skal omfatte følgende trinn: 

a)  Beslutning om hvorvidt andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland skal delta i henhold 

til artikkel 4. 

b)  Framlegging av SREP-rapportene og rapportene om vurdering av likviditetsrisiko fra de berørte vedkommende 

myndighetene i henhold til artikkel 5 og bidrag fra de andre vedkommende myndighetene og vedkommende myndigheter i 

tredjeland som deltar i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

c)  Framlegging av utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av 

gruppens samlede likviditetsrisiko fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten til de berørte vedkommende myndighetene i 

henhold til artikkel 6 nr. 6, og til andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 og artikkel 6 nr. 7. 

d)  Dialog mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene om utkastet til rapport 

om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko i 

henhold til artikkel 7. 

e)  Framlegging av rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten til de berørte vedkommende myndighetene i henhold til 

artikkel 8 nr. 2, og til andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland i henhold til artikkel 4 

nr. 3 og artikkel 8 nr. 5.  
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f)  Framlegging av bidrag til utkastet til felles beslutning om kapitalnivå og utkastet til felles likviditetsbeslutning fra de 

berørte vedkommende myndighetene til den konsoliderende tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 9 nr. 1. 

g)  Framlegging av et utkast til fellesdokument om beslutning om kapitalnivå og et utkast til fellesdokument om 

likviditetsbeslutning fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten til de berørte vedkommende myndighetene i henhold til 

artikkel 10 nr. 6 og artikkel 11 nr. 5. 

h)  Samråd med morinstitusjonen i EU og institusjonene i gruppen om utkastet til fellesdokument om beslutning om 

kapitalnivå og utkastet til fellesdokument om likviditetsbeslutning, når dette kreves i henhold til en medlemsstats 

lovgivning. 

i)  Dialog mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene om utkastet til felles 

beslutning om kapitalnivå og utkastet til felles likviditetsbeslutning. 

j)  Enighet om en felles beslutning om kapitalnivå og en felles likviditetsbeslutning i henhold til artikkel 12. 

k)  Meddelelse av den felles beslutningen om kapitalnivå og den felles likviditetsbeslutningen fra den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene til morinstitusjonen i EU og institusjonene i gruppen i 

henhold til artikkel 13. 

l)  Avtale om påfølgende års tidsplan for planlegging av den felles beslutningsprosessen. 

3.  Tidsplanen for felles beslutning skal oppfylle alle følgende krav: 

a)  Den skal gjenspeile den enkelte oppgavens omfang og kompleksitet, idet det tas hensyn til størrelsen, systemviktigheten, 

arten, omfanget og kompleksiteten av gruppens virksomhet og risikoprofil. 

b)  Den skal i størst mulig grad ta hensyn til de forpliktelsene den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte 

vedkommende myndighetene har i henhold til tilsynskontrollprogrammet nevnt i artikkel 116 nr. 1 tredje ledd bokstav c) i 

direktiv 2013/36/EU. 

4.  Tidsplanen for felles beslutning skal ved behov vurderes på nytt, særlig om det haster med en ekstraordinær oppdatering i 

henhold til artikkel 20 og 21. 

5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal underrette de av gruppens 

institusjoner som hver av dem har ansvar for, om en veiledende dato for samrådet nevnt i nr. 2 bokstav h) om de delene av 

utkastene til fellesdokumenter om beslutninger som berører disse institusjonene. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal underrette de av gruppens 

institusjoner som hver av dem har ansvar for, om forventet dato for meddelelsen nevnt i nr. 2 bokstav k). 

Artikkel 4 

Deltakelse av andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland i prosessen for vurdering 

av gruppens samlede risiko 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan beslutte å la andre vedkommende myndigheter og vedkommende 

myndigheter i tredjeland delta i produksjonen av rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko eller rapporten om 

vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. Denne beslutningen skal tas på grunnlag av filialens eller institusjonens 

relevans i gruppen og filialens eller institusjonens betydning for det lokale markedet. 

Slik deltakelse skal være underlagt tilsvarende krav om fortrolighet som kravene fastsatt i avdeling VII kapittel 1 avsnit t II i 

direktiv 2013/36/EU og eventuelt artikkel 54 og 58 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1). 

Graden av likeverdighet skal vurderes av den konsoliderende tilsynsmyndigheten og alle berørte vedkommende myndigheter. 

2.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten beslutter å involvere en annen vedkommende myndighet som definert i 

artikkel 2 nr. 2 eller en vedkommende myndighet i et tredjeland, skal de to myndighetene komme til enighet om i hvilken grad 

den andre vedkommende myndigheten eller vedkommende myndighet i tredjelandet skal delta. Slike avtaler kan inngås for 

følgende formål: 

a)  For å gi den konsoliderende tilsynsmyndigheten bidrag til rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko eller 

rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. 

b)  For å tilføye bidragene nevnt i bokstav a) i dette nummeret som vedlegg til utkastet til eller den endelige rapporten om 

vurdering av gruppens samlede risiko eller rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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3.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten beslutter å involvere andre vedkommende myndigheter eller 

vedkommende myndigheter i tredjeland, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten ikke oversende utkastet til og de endelige 

rapportene om vurdering av gruppens samlede risiko og rapportene om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko til de 

andre vedkommende myndighetene eller vedkommende myndigheter i tredjeland uten samtykke fra alle berørte vedkommende 

myndigheter. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal holde de berørte vedkommende myndighetene fullt underrettet om omfanget 

av, nivået på og arten av deltakelse fra andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland i 

prosessen for vurdering av gruppens samlede risiko og i hvilket omfang rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko har 

dratt nytte av deres bidrag. 

Artikkel 5 

Utarbeiding av SREP-rapporter og rapporter om vurdering av likviditetsrisiko 

1.  For å gjøre det lettere å ta behørig hensyn til risikovurderingen av datterforetak i den felles beslutningen i samsvar med 

artikkel 113 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU skal de berørte vedkommende myndighetene oversende sine SREP-rapporter og 

rapporter om vurdering av likviditetsrisiko til den konsoliderende tilsynsmyndigheten i god tid og i alle tilfeller innen fristen 

angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav b). 

2.  SREP-rapportene skal utarbeides ved bruk av malen i vedlegg I. Disse rapportene skal suppleres med sammendrag av 

resultatene i henhold til tabell 1 i vedlegg II og sammendraget av vurderingen av tilstrekkelig kapitalnivå i henhold til tabell 2 i 

vedlegg II. 

Rapportene om vurdering av likviditetsrisiko skal utarbeides ved bruk av malen i vedlegg V. Disse rap portene skal suppleres 

med sammendrag av resultatene i henhold til tabell 1 i vedlegg VI og sammendraget av likviditetsvurderingen i henhold til 

tabell 2 i vedlegg VI. 

SREP-rapporter og rapportene om vurdering av likviditetsrisiko kan inneholde ytterligere relevante opplysninger. 

Artikkel 6 

Utarbeiding av utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av 

gruppens samlede likviditetsrisiko 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et utkast til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og et 

utkast til rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko på grunnlag av 

a)  sin egen SREP-rapport eller rapport om vurdering av den samlede likviditetsrisikoen for morinstitusjonen i EU og for 

gruppen, 

b)  SREP-rapporter eller rapporter om vurdering av likviditetsrisiko for datterforetak framlagt av de berørte vedkommende 

myndighetene i henhold til artikkel 5, 

c)  bidrag fra andre vedkommende myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjeland i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

2.  SREP-rapportene og rapportene om vurdering av likviditetsrisiko nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), sammen med bidragene 

nevnt i bokstav c) i samme nummer, skal tilføyes som vedlegg til utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko 

eller til utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. 

3.  Utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko skal inneholde resultatene av vurderingen av om de systemene, strategiene, prosessene og ordningene som 

gruppen og dens institusjoner har innført, og deres ansvarlige kapital og likviditet sikrer forsvarlig styring og dekning av deres 

risiko. 

4.  Utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko skal utarbeides ved bruk av malen i vedlegg III. Denne 

rapporten skal suppleres med sammendrag av resultatene i henhold til tabell 1 i vedlegg IV og sammendraget av vurderingen av 

tilstrekkelig kapitalnivå i henhold til tabell 2 i vedlegg IV. 

Utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko skal utarbeides ved bruk av malen i vedlegg VII. Denne 

rapporten skal suppleres med sammendrag av resultatene i henhold til tabell 1 i vedlegg VIII og sammendraget av 

likviditetsvurderingen i henhold til tabell 2 i vedlegg VIII.  
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5.  I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten sikre at  

a)  den felles vurderingen gjenspeiler relevansen til institusjonene i gruppen og deres betydning for det lokale markedet, 

b)  utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko viser hvordan denne relevansen og betydningen er tatt i betraktning. 

6.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende utkastene til rapport til de berørte vedkommende myndighetene i 

god tid og i alle tilfeller innen fristen angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav c). 

7.  Med forbehold for samtykket nevnt i artikkel 4 nr. 3 kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten framlegge utkastet til 

rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko for 

de andre vedkommende myndighetene og vedkommende myndigheter i tredjeland. 

Artikkel 7 

Dialog om utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av 

gruppens samlede likviditetsrisiko  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal treffe beslutning om formen på og omfanget av dialogen med de berørte 

vedkommende myndighetene om utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om 

vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal drøfte hvordan de kvantitative 

forslagene i de individuelle SREP-rapportene og rapportene om vurdering av likviditetsrisiko som er nevnt i artikkel 6 nr. 1, 

kan avstemmes med de kvantitative forslagene i utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til 

rapport om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko, alt etter hva som er relevant. 

3.  De kvantitative forslagene nevnt i nr. 2 skal minst inneholde følgende: 

a)  Forslag til kapitalnivå som en gruppe av institusjoner på konsolidert nivå og alle institusjoner i denne gruppen på 

individuelt nivå er pålagt å inneha i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

b)  Forslag til nivå for særlige likviditetskrav som en gruppe av institusjoner på konsolidert nivå og alle institusjoner i denne 

gruppen på individuelt nivå er forpliktet til å oppfylle i henhold til artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 8 

Ferdigstillelse av rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og rapport om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko 

1.  På grunnlag av dialogen nevnt i artikkel 7 skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten ferdigstille rapporten om vurdering 

av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko med samme format og innhold 

som utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede risiko og utkastet til rapport om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko nevnt i artikkel 6. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal redegjøre for eventuelle vesentlige endringer 

som er gjort i rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko eller rapporten om vurdering av gruppens samlede 

likviditetsrisiko. Endringene skal gjenspeile resultatet av dialogen og omfatte relevante oppdateringer av vedleggene til 

rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko eller rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten 

om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko til de berørte vedkommende myndighetene i god tid og i alle tilfeller innen 

fristen angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav e). 

3.  I samsvar med artikkel 113 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU løper firemånedersfristen for å treffe en felles 

beslutning om kapitalnivå fra den datoen da rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko legges fram for de berørte 

vedkommende myndighetene. 

4.  I samsvar med artikkel 113 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU løper fristen på én måned for å treffe en felles 

likviditetsbeslutning fra den datoen da rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko legges fram for de berørte 

vedkommende myndighetene. 

5.  Med forbehold for samtykket nevnt i artikkel 4 nr. 3 kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten framlegge rapporten om 

vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko for de andre 

vedkommende myndighetene og vedkommende myndigheter i tredjeland.  
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Artikkel 9 

Utarbeiding av bidrag til utkastet til felles beslutning om kapitalnivå og utkastet til felles likviditetsbeslutning  

1.  De berørte vedkommende myndighetene skal framlegge sine bidrag til utkastet til felles beslutning om kapitalnivå og 

utkastet til felles likviditetsbeslutning for den konsoliderende tilsynsmyndigheten i god tid og i alle tilfeller innen frist en angitt i 

tidsplanen for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav f). Bidragene skal omfatte alle institusjoner i gruppen av 

institusjoner som omfattes av virkeområdet for den felles beslutningsprosessen. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal bidra til utkastet til felles beslutning om kapitalnivå. Dens bidrag skal 

omfatte følgende: 

a)  Alle institusjoner i en gruppe på individuelt nivå som har tillatelse i den konsoliderende tilsynsmyndighetens jurisdiksjon 

og omfattes av virkeområdet for den felles beslutningsprosessen. 

b)  Gruppen av institusjoner på konsolidert nivå. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal bidra til utkastet til felles likviditetsbeslutning. Dens bidrag skal omfatte 

følgende: 

a)  Alle institusjoner i en gruppe på individuelt nivå dersom disse institusjonene har tillatelse i den konsoliderende 

tilsynsmyndighetens jurisdiksjon og omfattes av virkeområdet for den felles beslutningsprosessen. 

b)  Gruppen av institusjoner på konsolidert nivå. 

4.  Bidragene til utkast til felles beslutning om kapitalnivå skal inneholde samtlige opplysninger nevnt i artikkel 10. 

5.  Bidragene til utkast til felles likviditetsbeslutning skal inneholde samtlige opplysninger nevnt i artikkel 11. 

Artikkel 10 

Utarbeiding av utkastet til felles beslutning om kapitalnivå 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et utkast til en fullstendig begrunnet felles beslutning om 

kapitalnivå som omfatter gruppen og institusjonene i gruppen. Utkastet til felles beslutning om kapitalnivå skal inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  Navnene på den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene som er involvert i 

prosessen om den felles beslutningen om kapitalnivå. 

b)  Navnet på gruppen av institusjoner og en liste over alle institusjoner i gruppen som utkastet t il felles beslutning om 

kapitalnivå gjelder for og får anvendelse på. 

c)  Henvisninger til gjeldende bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om utarbeiding, ferdigstillelse og anvendelse av 

felles beslutninger om kapitalnivå. 

d)  Datoen for utkastet til felles beslutning om kapitalnivå og for eventuelle relevante oppdateringer av det. 

e)  Konklusjonen med hensyn til anvendelsen av artikkel 73 og 97 i direktiv 2013/36/EU. 

f)  Konklusjonen om hvorvidt kapitalnivået er tilstrekkelig for gruppen av institusjoner på konsolidert nivå. 

g)  Konklusjonen om hvorvidt kapitalnivået er tilstrekkelig for hver av institusjonene i gruppen på individuelt nivå. 

h)  Konklusjonen med hensyn til det kapitalnivået som hver institusjon i gruppen er pålagt å inneha på individuelt nivå i 

henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

i)  Konklusjonen med hensyn til det kapitalnivået som gruppen av institusjoner er pålagt å inneha på konsolidert nivå i 

henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

j)  Opplysninger om minstekrav til tilsyn som gjelder for hver institusjon i henhold til artikkel 92 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 og artikkel 103, 129, 130, 131 og 133 i direktiv 2013/36/EU, samt eventuelle andre relevante tilsyns- eller 

makrotilsynskrav, retningslinjer, anbefalinger og advarsler. 

k)  Referansedato som konklusjonene nevnt i bokstav e)–i) viser til. 

l)  Tidsplan for eventuell gjennomføring av konklusjonene nevnt i bokstav h) og i).  
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2.  Konklusjonen nevnt i nr. 1 bokstav e) skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  En vurdering av om institusjonene i gruppen har innført klare, hensiktsmessige og fullstendige strategier og prosesser for å 

vurdere, opprettholde og fordele ansvarlig kapital, og om slike strategier og prosesser oppdateres jevnlig. 

b)  En vurdering av om beløp, type og fordeling av den ansvarlige kapitalen er hensiktsmessig for å dekke arten og omfanget 

av risikoene som institusjonene i gruppen er eller kan bli eksponert for. 

c)  En vurdering av om institusjonene i gruppen har innført egnede systemer, strategier, prosesser og ordninger for å oppfylle 

alle kravene i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  En vurdering av om de systemene, strategiene, prosessene og ordningene som institusjonene i gruppen har innført, sikrer 

forsvarlig styring og dekning av deres risikoer. 

e)  Opplysninger om anvendelsen av tilsynstiltak og tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 102 og artikkel 104 nr. 1 bokstav 

b)–l) i direktiv 2013/36/EU for å håndtere eventuelle mangler påvist i bokstav a)–d). 

3.  Konklusjonene nevnt i nr. 1 bokstav f) og g) skal være knyttet til og underbygges av konklusjonen nevnt i nr. 1 bokstav e). 

4.  Konklusjonene nevnt i nr. 1 bokstav h) og i) skal oppfylle følgende krav: 

a)  De skal uttrykkes som et beløp eller et forholdstall eller en kombinasjon av disse. 

b)  De skal inneholde nærmere opplysninger om kvaliteten på tilleggskapitalen som kreves. 

c)  De skal være knyttet til og underbygges av konklusjonen nevnt i nr. 1 bokstav e). 

5.  Konklusjonene om hver av institusjonene i gruppen på individuelt nivå og om gruppen av institusjoner på konsolidert nivå 

skal klart kunne identifiseres i utkastet til fellesdokument om beslutning om kapitalnivå. 

6.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal framlegge utkastet til fellesdokument om beslutning om kapitalnivå for de 

berørte vedkommende myndighetene i god tid og i alle tilfeller innen fristen angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 bokstav g). 

Artikkel 11 

Utarbeiding av utkastet til felles likviditetsbeslutning 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et utkast til en fullstendig begrunnet felles likviditetsbeslutning 

som omfatter gruppen og institusjonene i gruppen. Utkastet til felles likviditetsbeslutning skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navnene på den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene som er involvert i 

prosessen om den felles likviditetsbeslutningen. 

b)  Navnet på gruppen av institusjoner og en liste over alle institusjoner i gruppen som utkastet til felles likviditetsbeslutning 

gjelder for og får anvendelse på. 

c)  Henvisninger til gjeldende bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om utarbeiding, ferdigstillelse og anvendelse av 

felles likviditetsbeslutninger. 

d)  Datoen for utkastet til felles likviditetsbeslutning og for eventuelle relevante oppdateringer av det. 

e)  Konklusjonen om hvorvidt likviditeten er tilstrekkelig for gruppen på konsolidert nivå. 

f)  Konklusjonen om hvorvidt likviditeten er tilstrekkelig for hver institusjon i gruppen på individuelt nivå. 

g)  Konklusjonen om de tiltakene som er truffet for å håndtere eventuelle viktige spørsmål og vesentlige resultater i 

forbindelse med likviditetstilsynet, herunder om organiseringen og behandlingen av risikoer er tilfredsstillende i henhold til 

artikkel 86 i direktiv 2013/36/EU, og om behovet for særlige likviditetskrav i samsvar med artikkel 105 i samme direktiv 

for hver institusjon i gruppen på individuelt nivå og for gruppen på konsolidert nivå.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/807 

 

h)  Opplysninger om eventuelle andre relevante tilsyns- eller makrotilsynskrav, retningslinjer, anbefalinger eller advarsler. 

i)  Referansedato som konklusjonene nevnt i bokstav e)–g) viser til. 

j)  Tidsplan for eventuell gjennomføring av konklusjonen nevnt i bokstav g). 

2.  Konklusjonene nevnt i nr. 1 bokstav e) og f) skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  En vurdering av om institusjonene i gruppen har innført solide strategier, retningslinjer, prosesser og systemer for 

identifisering, måling, håndtering og overvåking av likviditetsrisiko innenfor passende tidshorisonter. 

b)  En vurdering av om likviditeten som innehas av institusjonene i gruppen på individuelt nivå og av gruppen på konsolidert 

nivå, gir tilstrekkelig dekning av likviditetsrisiko. 

c)  En vurdering av om institusjonene i gruppen har innført egnede systemer, strategier, prosesser og ordninger for å oppfylle 

alle kravene i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Konklusjonen nevnt i nr. 1 bokstav g) skal inneholde nærmere opplysninger om hvilke typer tiltak som er truffet. Dersom 

disse tiltakene gjelder behovet for særlige likviditetskrav i samsvar med artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU, skal konklusjonen 

inneholde nærmere opplysninger om hvordan disse særlige likviditetskravene skal utformes. 

4.  Konklusjonene om hver av institusjonene i gruppen på individuelt nivå og om gruppen av institusjoner på konsolidert nivå 

skal klart kunne identifiseres i utkastet til fellesdokument om likviditetsbeslutning. 

5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal framlegge utkastet til fellesdokument om likviditetsbeslutning for de berørte 

vedkommende myndighetene i god tid og i alle tilfeller innen fristen angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 bokstav g). 

Artikkel 12 

Enighet om en felles beslutning om kapitalnivå og en felles likviditetsbeslutning  

1.  Etter dialogen med de berørte vedkommende myndighetene om utkastet til felles beslutning om kapitalnivå og utkastet til 

felles likviditetsbeslutning som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav i) skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten gjøre nødvendige 

endringer i beslutningene for å ferdigstille dem. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og alle berørte vedkommende myndigheter skal komme til enighet om den felles 

beslutningen om kapitalnivå og den felles likviditetsbeslutningen. 

3.  Denne enigheten skal dokumenteres skriftlig av representanter for den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte 

vedkommende myndighetene med nødvendige fullmakter til å forplikte sine respektive vedkommende myndigheter. 

Artikkel 13 

Meddelelse av den felles beslutningen om kapitalnivå og den felles likviditetsbeslutningen  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende fellesdokumentet om beslutning om kapitalnivå og 

fellesdokumentet om likviditetsbeslutning til ledelsesorganet for morinstitusjonen i EU i god tid og i alle tilfeller innen fristen 

angitt i tidsplanen for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav k). Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal 

bekrefte overfor de berørte vedkommende myndighetene at meddelelsen er mottatt. 

2.  De berørte vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal framlegge for ledelsesorganene for institusjoner som har 

tillatelse i denne medlemsstaten, de delene av fellesdokumentet om beslutning om kapitalnivå og fellesdokumentet om 

likviditetsbeslutning som er relevante for hver av disse institusjonene, i god tid og i alle tilfeller innen fristen angitt i tidsplanen 

for felles beslutning i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav k). 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ved behov drøfte fellesdokumentet om beslutning om kapitalnivå og 

fellesdokumentet om likviditetsbeslutning med morinstitusjonen i EU for å gjøre nærmere rede for innholdet i beslutningene og 

anvendelsen av dem.  
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4.  De berørte vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal ved behov ha drøftinger med institusjonene etablert i 

denne medlemsstaten om de delene av fellesdokumentet om beslutning om kapitalnivå og fellesdokumentet om 

likviditetsbeslutning som er relevante for hver av institusjonene, for å gjøre nærmere rede for innholdet i beslutningene og 

anvendelsen av dem. 

Artikkel 14 

Overvåking av anvendelsen av felles beslutning om kapitalnivå og felles likviditetsbeslutning  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal framlegge resultatene av drøftingene nevnt i artikkel 13 nr. 3 for de berørte 

vedkommende myndighetene når en morinstitusjon i EU pålegges å treffe et av følgende tiltak: 

a)  Oppfylle tilleggskravene til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU på individuelt 

eller konsolidert nivå. 

b)  Håndtere viktige spørsmål eller vesentlige resultater i forbindelse med likviditetstilsynet eller oppfylle særlige 

likviditetskrav i henhold til artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU på individuelt eller konsolidert nivå. 

2.  De berørte vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal framlegge resultatene av drøftingene nevnt i artikkel 13  

nr. 4 for den konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom en institusjon med tillatelse i samme medlemsstat pålegges å treffe et 

av følgende tiltak: 

a)  Oppfylle tilleggskravene til ansvarlig kapital i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU på individuelt 

nivå. 

b)  Håndtere viktige spørsmål eller vesentlige resultater i forbindelse med likviditetstilsynet eller oppfylle særlige 

likviditetskrav i henhold til artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU på individuelt nivå. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende resultatet av drøftingene nevnt i nr. 2 til de andre berørte 

vedkommende myndighetene. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal overvåke anvendelsen av felles 

beslutninger om kapitalnivå og felles likviditetsbeslutninger som er relevante for hver av de institusjonene i gruppen som hver 

av dem har ansvar for. 

KAPITTEL III 

UENIGHET O G BESLUTNINGER SO M TREFFES  I MANGEL AV EN FELLES  BESLUTNING 

Artikkel 15 

Beslutningsprosess i mangel av en felles beslutning 

1.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene ikke kommer til en felles 

beslutning om kapitalnivå eller en felles likviditetsbeslutning innen fristene nevnt i henholdsvis artikkel 8 nr. 3 eller art ikkel 8 

nr. 4, skal beslutningene nevnt i artikkel 113 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU dokumenteres skriftlig og skal treffes innen den 

seneste av følgende datoer: 

a)  Én måned etter utløpet av fristen nevnt i artikkel 8 nr. 3 eller 4, alt etter hva som er relevant. 

b)  Én måned etter at EBA har gitt råd etter en anmodning om samråd i samsvar med artikkel 113 nr. 2 tredje ledd i direktiv 

2013/36/EU. 

c)  Én måned etter at EBA har truffet en beslutning i samsvar med artikkel 113 nr. 3 første eller andre ledd i direktiv 

2013/36/EU, eller en annen dato som EBA fastsetter i en slik beslutning. 

2.  De berørte vedkommende myndighetene skal oversende de beslutningene som er truffet på individuelt nivå i mangel av en 

felles beslutning, til den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal innta beslutningene nevnt i nr. 2 i beslutningene den treffer på individuelt og 

konsolidert nivå, i ett felles dokument som skal oversendes til alle berørte vedkommende myndigheter. 

4.  Dersom EBA er rådspurt, skal dokumentet nevnt i nr. 3 inneholde en forklaring på eventuelle avvik fra det rådet EBA har 

gitt.  
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Artikkel 16 

Utarbeiding av beslutninger om kapitalnivå som treffes i mangel av en felles beslutning om kapitalnivå  

1.  En beslutning om kapitalnivå som treffes i mangel av en felles beslutning om kapitalnivå, skal nedfelles i et dokument 

som inneholder alle følgende opplysninger: 

a)  Navnet på den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller den berørte vedkommende myndigheten som har truffet 

beslutningen om kapitalnivå. 

b)  Navnet på gruppen av institusjoner eller den institusjonen i gruppen som beslutningen om kapitalnivå gjelder for og får 

anvendelse på. 

c)  Henvisninger til gjeldende bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om utarbeiding, ferdigstillelse og anvendelse av 

beslutninger om kapitalnivå. 

d)  Dato for beslutningen om kapitalnivå. 

e)  Konklusjonen med hensyn til anvendelsen av artikkel 73 og 97 i direktiv 2013/36/EU. 

f)  Når det gjelder beslutninger om kapitalnivå som treffes på konsolidert grunnlag, konklusjonen om hvorvidt kapit alnivået er 

tilstrekkelig for gruppen av institusjoner på konsolidert nivå. 

g)  Når det gjelder beslutninger om kapitalnivå som treffes på individuelt grunnlag, konklusjonen om hvorvidt kapitalnivået er 

tilstrekkelig for den berørte institusjonen på individuelt nivå. 

h)  Når det gjelder beslutninger om kapitalnivå som treffes på konsolidert grunnlag, konklusjonen med hensyn til det 

kapitalnivået som gruppen av institusjoner er pålagt å inneha på konsolidert nivå i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i 

direktiv 2013/36/EU. 

i)  Når det gjelder beslutninger som treffes på individuelt grunnlag, konklusjonen med hensyn til det kapitalnivået som den 

berørte institusjonen er pålagt å inneha på individuelt nivå i henhold til artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

j)  Opplysninger om minstekrav til tilsyn som får anvendelse på de berørte institusjonene i henhold til artikkel 92 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 og artikkel 103, 129, 130, 131 og 133 i direktiv 2013/36/EU, samt om eventuelle andre relevante 

tilsyns- eller makrotilsynskrav, retningslinjer, anbefalinger og advarsler. 

k)  Referansedato som konklusjonene nevnt i bokstav e)–i) viser til. 

l)  En beskrivelse av hvordan det eventuelt er tatt hensyn til risikovurderingen og de synspunktene og forbeholdene de andre 

berørte vedkommende myndighetene eller den konsoliderende tilsynsmyndigheten har gitt uttrykk for. 

m)  Tidsplan for eventuell gjennomføring av konklusjonene nevnt i bokstav h) og i). 

2.  Beslutninger om kapitalnivå som treffes i mangel av en felles beslutning om kapitalnivå på individuelt eller konsolidert 

nivå, skal, dersom det er relevant, oppfylle kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2–4. 

Artikkel 17 

Utarbeiding av likviditetsbeslutninger som treffes i mangel av en felles likviditetsbes lutning 

1.  En likviditetsbeslutning som treffes i mangel av en felles likviditetsbeslutning, skal nedfelles i et dokument som 

inneholder alle følgende opplysninger: 

a)  Navnet på den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller den berørte vedkommende myndigheten som har truffet 

likviditetsbeslutningen. 

b)  Navnet på gruppen av institusjoner eller den institusjonen i gruppen som likviditetsbeslutningen gjelder for og får 

anvendelse på. 

c)  Henvisninger til gjeldende bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om utarbeiding, ferdigstillelse og anvendelse av 

likviditetsbeslutninger. 

d)  Dato for likviditetsbeslutningen.  
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e)  Når det gjelder likviditetsbeslutninger som treffes på konsolidert grunnlag, konklusjonen om hvorvidt likviditeten for 

gruppen av institusjoner er tilstrekkelig på konsolidert nivå. 

f)  Når det gjelder likviditetsbeslutninger som treffes på individuelt grunnlag, konklusjonen om hvorvidt likviditeten for den 

berørte institusjonen er tilstrekkelig på individuelt nivå. 

g)  Når det gjelder likviditetsbeslutninger som treffes på konsolidert grunnlag, konklusjonen om hvorvidt tiltak som er truffet 

for å håndtere eventuelle viktige spørsmål og vesentlige resultater i forbindelse med likviditetstilsynet, herunder om 

organiseringen og behandlingen av risikoer er tilfredsstillende i henhold til artikkel 86 i direktiv 2013/36/EU, og om 

behovet for særlige likviditetskrav i samsvar med artikkel 105 i samme direktiv for gruppen på konsolidert nivå. 

h)  Når det gjelder likviditetsbeslutninger som treffes på individuelt grunnlag, konklusjonen om de tiltakene som er truffet for 

å håndtere eventuelle viktige spørsmål og vesentlige resultater i forbindelse med likviditetstilsynet, herunder om 

organiseringen og behandlingen av risikoer er tilfredsstillende i henhold til artikkel 86 i direktiv 2013/36/EU, og om 

behovet for institusjonsspesifikke likviditetskrav i samsvar med artikkel 105 i samme direktiv. 

i)  Referansedato som konklusjonene nevnt i bokstav e)–h) viser til. 

j)  Opplysninger om eventuelle andre relevante tilsyns- eller makrotilsynskrav, retningslinjer, anbefalinger eller advarsler. 

k)  En beskrivelse av hvordan det eventuelt er tatt hensyn til risikovurderingen og de synspunktene og forbeholdene de andre 

berørte vedkommende myndighetene eller den konsoliderende tilsynsmyndigheten har gitt uttrykk for. 

l)  Tidsplan for eventuell gjennomføring av konklusjonene nevnt i bokstav g)–h). 

2.  Likviditetsbeslutninger som treffes i mangel av en felles likviditetsbeslutning på individuelt eller konsolidert nivå, skal 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 11 nr. 2–3. 

Artikkel 18 

Meddelelse av beslutninger om kapitalnivå og likviditetsbeslutninger som er truffet i mangel av en felles beslutning om 

kapitalnivå eller en felles likviditetsbeslutning 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal framlegge beslutningsdokumentet nevnt i artikkel 15 nr. 3 for 

ledelsesorganet for morinstitusjonen i EU. 

2.  De berørte vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal framlegge for ledelsesorganene for institusjoner som har 

tillatelse i denne medlemsstaten, de delene av beslutningsdokumentet nevnt i nr. 1 som er relevante for hver av disse 

institusjonene. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ved behov drøfte beslutningsdokumentet med morinstitusjonen i EU for å 

gjøre nærmere rede for innholdet i og anvendelsen av beslutninger om kapitalnivå eller likviditetsbeslutninger som er truffet  i 

mangel av en felles beslutning om kapitalnivå eller en felles likviditetsbeslutning. 

4.  De berørte vedkommende myndighetene i en medlemsstat skal ved behov ha drøftinger med institusjonene etablert i 

denne medlemsstaten om de delene av beslutningsdokumentet som er relevante for hver av institusjonene, for å gjøre nærmere 

rede for innholdet i og anvendelsen av beslutninger om kapitalnivå eller likviditetsbeslutningene som er truffet i mangel av en 

felles beslutning om kapitalnivå eller en felles likviditetsbeslutning. 

Artikkel 19 

Overvåking av anvendelsen av beslutninger om kapitalnivå og likviditetsbeslutninger som er truffet i mangel av en felles 

beslutning om kapitalnivå eller en felles likviditetsbeslutning 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal overvåke anvendelsen av beslutninger 

om kapitalnivå og likviditetsbeslutninger som er truffet i mangel av en felles beslutning om kapitalnivå eller en felles 

likviditetsbeslutning, og som er relevante for hver av de institusjonene i gruppen som hver av dem har ansvar for.  
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KAPITTEL IV 

O PPDATERING O G EKSTRAO RDINÆR O PPDATERING AV FELLES  BESLUTNINGER O G BESLUTNINGER SO M ER 

TRUFFET I MANGEL AV EN FELLES  BESLUTNING 

Artikkel 20 

Ekstraordinær oppdatering av felles beslutninger 

1.  Dersom en anmodning om ekstraordinær oppdatering av en felles beslutning om kapitalnivå eller en felles 

likviditetsbeslutning framsettes av den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller en berørt vedkommende myndighet i henhold 

til artikkel 113 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende anmodningen til alle berørte 

vedkommende myndigheter. Den ekstraordinære oppdateringen skal følge den prosessen som er fastsatt i artikkel 9–14. 

2.  Dersom en berørt vedkommende myndighet anmoder om en oppdatering av en felles beslutning i samarbeid med den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten på bilateralt grunnlag, når det gjelder en annen institusjon enn en morinstitusjon i EU, et 

finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, skal anmodningen framsettes skriftlig og 

være fullstendig begrunnet. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende anmodningen nevnt i første ledd til alle berørte vedkommende 

myndigheter. Anmodningen skal inneholde et utkast til et fellesdokument om beslutning om kapitalnivå som oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 10, eller et utkast til en felles likviditetsbeslutning som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 11. Den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten skal fastsette en frist for de berørte vedkommende myndighetene til å framsette eventuelle 

synspunkter på om oppdateringen bør behandles på bilateralt grunnlag. 

Dersom ingen av de berørte vedkommende myndighetene innen den fastsatte fristen har framsatt anmodning om at 

oppdateringen ikke behandles på bilateralt grunnlag, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og den berørte vedkommende 

myndigheten som har framsatt anmodningen om ekstraordinær oppdatering, bidra til og komme til enighet om den felles 

beslutningen på bilateralt grunnlag. 

3.  Dersom en berørt vedkommende myndighet ikke ønsker å bidra til oppdateringen av den felles beslutningen i samsvar 

med artikkel 9, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten utarbeide den oppdaterte felles beslutningen på grunnlag av det 

siste bidraget til det felles beslutningsdokumentet som den har mottatt fra den berørte vedkommende myndigheten. 

Artikkel 21 

Årlig og ekstraordinær oppdatering av beslutninger som er truffet i mangel av en felles beslutning  

1.  Den årlige oppdateringen av beslutninger som er truffet i mangel av en felles beslutning, skal følge trinnene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2, i den utstrekning det enkelte trinnet er relevant for anvendelsen av artikkel 97 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  Enhver ekstraordinær oppdatering av beslutninger som er truffet i mangel av en felles beslutning i henhold til artikkel 113 

nr. 4 i direktiv 2013/36/EU, skal følge den prosessen som er fastsatt i artikkel 9–14. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

______ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 926/2014 

av 27. august 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer,  

-maler og -framgangsmåter for meldinger knyttet til utøvelse av etableringsretten og 

adgangen til å yte tjenester i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 35 nr. 6, artikkel 36 nr. 6 og artikkel 39 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å kunne fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for meldinger som er knyttet til utøvelsen av 

etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, er det nødvendig å definere visse tekniske begreper for å skille klart 

mellom meldinger om etablering av filial, meldinger om etablering av grensekryssende tjenester, meldinger om endring 

av filialopplysninger og meldinger om planlagt avvikling av driften av en filial. 

2) Ved å fastsette standardframgangsmåter som omfatter språk og metoder for meddelelse av etableringsmeldinger fra 

kredittinstitusjoner til vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, vil det bli lettere å utøve etableringsretten 

og adgangen til å yte tjenester, og gjennomføringen av de respektive oppgavene og ansvarsområdene for vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og vertsstaten vil bli mer effektiv. 

3) Tekniske standarder bør pålegge vedkommende myndigheter i hjemstaten å vurdere om innsendte etableringsmeldinger 

er korrekte og fullstendige for å klargjøre ansvarsfordelingen mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende 

myndigheter og sikre kvaliteten på etableringsmeldingene som kredittinstitusjonene sender inn. 

4) Hjemstatenes vedkommende myndigheter bør overfor kredittinstitusjonene angi de særlige aspektene ved 

etableringsmeldingene som anses å være ufullstendige eller ukorrekte, for å gjøre det lettere å identifisere, meddele og 

sende inn de elementene som mangler eller er ukorrekte. 

5) For å sikre gjennomsiktighet og rask vurdering av innsendte etableringsmeldinger er det nødvendig å fastslå helt 

utvetydig når tremånedersfristen nevnt i artikkel 35 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU begynner å løpe, slik at vedkommende 

myndigheter i hjemstaten kan treffe en beslutning om hvorvidt kredittinstitusjonens administrative struktur og 

finansielle stilling er tilfredsstillende, og oversende etableringsmeldingen til vedkommende myndighet i vertsstatene. 

Det er også nødvendig å fastslå helt utvetydig når fristene nevnt i artikkel 36 nr. 3 og artikkel 39 nr. 2 i direktiv 

2013/36/EU begynner å løpe for vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten til å treffe sine respektive 

beslutninger og oversende relevante opplysninger til hverandre eller til kredittinstitusjoner. 

6) Vertsstatenes vedkommende myndigheter må bekrefte mottak av oversendte etableringsmeldinger om filialer for å 

fastslå datoen for mottak av den enkelte meldingen og den tiden vertsstatenes vedkommende myndigheter har til 

rådighet for å forberede tilsyn med kredittinstitusjoner og angi eventuelle vilkår for utøvelse av virksomhet av hensyn til 

allmennhetens interesser samt den nøyaktige datoen da kredittinstitusjonene vil kunne etablere sine filialer og 

påbegynne sin virksomhet på vertsstatens territorium.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 28.8.2014, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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7) For å sikre åpenhet om vilkårene for utøvelse av virksomhet i vertsstaten bør vedkommende myndigheter i vertsstaten 

av hensyn til allmennhetens interesser underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om de vilkårene som 

medfører begrensninger på virksomhet som utøves av filialer av kredittinstitusjoner på vertsstatens territorium. 

8) Framgangsmåtene for melding om endring av filialopplysninger bør også omfatte en situasjon med planlagt avvikling av 

driften av filialen, ettersom dette anses som en større endring i filialens virksomhet som må meldes til vedkommende 

myndigheter i hjemstaten og vertsstaten. 

9) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler meldinger knyttet til 

utøvelsen av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, 

som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over 

og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at visse tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til direktiv 

2013/36/EU, samles i én enkelt forordning. 

10) Denne forordningen bygger på utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for meldingene knyttet til utøvelse av 

etableringsretten og adgangen til å yte tjenester i henhold til artikkel 35 nr. 6, artikkel 36 nr. 6 og artikkel 39 nr. 5 i direktiv 

2013/36/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «etableringsmelding om filial» en melding i samsvar med artikkel 35 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU fra en kredittinstitusjon 

som ønsker å etablere en filial på territoriet til en annen medlemsstat, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat, 

2) «melding om endring av filialopplysninger» en melding i samsvar med artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU fra en 

kredittinstitusjon til hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter om en endring av opplysninger meldt i henhold 

til artikkel 35 nr. 2 bokstav b), c) eller d) i nevnte direktiv, 

3) «melding om etablering av grensekryssende virksomhet» en melding i samsvar med artikkel 39 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU 

fra en kredittinstitusjon som for første gang ønsker å utøve adgangen til å yte tjenester ved å drive virksomhet på en annen 

medlemsstats territorium, til vedkommende myndigheter i hjemstaten, 

4) «etableringsmeldinger» en melding om etablering av filial, en melding om endring av filialopplysninger eller en 

melding om etablering av grensekryssende virksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 3 

Alminnelige krav til etableringsmeldinger 

1. Etableringsmeldinger som sendes inn i henhold til denne forordningen, skal oppfylle følgende krav: 

a) De skal være skriftlige og utferdiges på et språk som godtas av vedkommende myndigheter i hjemstaten, og på et språk som 

godtas av vedkommende myndigheter i vertsstaten, eller på et EU-språk som godtas av både vedkommende myndigheter i 

hjemstaten og vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

b) De skal oversendes per post, eventuelt elektronisk dersom de berørte vedkommende myndighetene godtar dette. 

2. Vedkommende myndighet skal offentliggjøre følgende opplysninger: 

a) De språkene som godtas i henhold til nr. 1 bokstav a). 

b) Adressen som etableringsmeldingene skal sendes til, dersom de oversendes per post. 

c) De elektroniske midlene som kan brukes ved innsending av etableringsmeldinger, samt alle relevante kontaktopplysninger. 

KAPITTEL II 

FRAMGANGSMÅTER FO R ETABLERINGSMELDING O M FILIAL 

Artikkel 4 

Innsending av etableringsmelding om filial  

Kredittinstitusjoner skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg I ved innsending av en etableringsmelding om filial til vedkommende 

myndigheter i hjemstaten. 

Artikkel 5 

Vurdering av om etableringsmeldingen om filial er fullstendig og korrekt  

1. Ved mottak av en etableringsmelding om filial skal vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere om de framlagte 

opplysningene er fullstendige og korrekte. 

2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal regne tremånedersfristen nevnt i artikkel 35 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU fra 

datoen for mottak av etableringsmeldingen om filial dersom opplysningene den inneholder, vurderes som fullstendige og 

korrekte. 

3. Dersom opplysningene i en etableringsmelding om filial vurderes som ufullstendige eller ukorrekte, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten umiddelbart underrette kredittinstitusjonen om dette, med angivelse av hvilke opplysninger som er 

vurdert som ufullstendige eller ukorrekte. 

Artikkel 6 

Meddelelse av etableringsmelding om filial  

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg II ved meddelelse til vedkommende 

myndigheter i vertsstaten av en etableringsmelding om filial, og oversende dette sammen med en kopi av etableringsmeldingen 

om filial og siste tilgjengelige opplysninger om ansvarlig kapital ved bruk av skjemaet fastsatt i vedlegg III. 

2. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal umiddelbart bekrefte mottak av etableringsmeldingen om filial til 

vedkommende myndigheter i hjemstaten, med angivelse av datoen for mottak av etableringsmeldingen om filial.  
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3. Etter at vedkommende myndigheter i vertsstaten har bekreftet mottak, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

umiddelbart underrette kredittinstitusjonen om følgende: 

a) Meddelelsen av etableringsmeldingen om filial til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

b) Datoen da vedkommende myndigheter i vertsstaten mottok etableringsmeldingen om filial. 

Artikkel 7 

Meddelelse av vilkår av hensyn til allmennhetens interesser 

1. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal underrette kredittinstitusjonen skriftlig om eventuelle vilkår i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU som av hensyn til allmennhetens interesser måtte gjelde for utøvelse av virksomhet på 

vertsstatens territorium. 

2. Dersom vilkårene nevnt i nr. 1 innebærer begrensninger på filialens virksomhet, skal vedkommende myndigheter i 

vertsstaten også underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten skriftlig om disse vilkårene. 

KAPITTEL III 

FRAMGANGSMÅTER FO R MELDING O M ENDRING AV FILIALO PPLYSNINGER 

Artikkel 8 

Innsending av melding om endring av filialopplysninger 

1. Kredittinstitusjoner skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg I for å melde en endring av filialopplysninger til hjemstatens og 

vertsstatens vedkommende myndigheter, med mindre endringen gjelder planlagt avvikling av driften av filialen. 

2. Kredittinstitusjoner skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg IV for å melde en endring av filialopplysninger til hjemstatens 

og vertsstatens vedkommende myndigheter dersom endringen gjelder planlagt avvikling av driften av filialen. 

Artikkel 9 

Vurdering av om meldingen er fullstendig og korrekt 

1. Ved mottak av en melding om endring av filialopplysninger skal vedkommende myndigheter i hjemstaten vurdere om de 

framlagte opplysningene er fullstendige og korrekte. 

2. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal regne fristen nevnt i artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU 

fra datoen for mottak av meldingen om endring av filialopplysninger dersom opplysningene den inneholder, vurderes som 

fullstendige og korrekte. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal samarbeide om å treffe beslutningene 

nevnt i artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU i løpet av tidsrommet fastsatt i nevnte nummer. 

3. Dersom opplysningene gitt i meldingen om endring av filialopplysninger vurderes som ufullstendige eller ukorrekte, skal 

vedkommende myndigheter i hjemstaten umiddelbart underrette kredittinstitusjonen om dette, med angivelse av hvilke 

opplysninger som er vurdert som ufullstendige eller ukorrekte. 

Artikkel 10 

Meddelelse av beslutninger som treffes etter en melding 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette kredittinstitusjonen og vedkommende myndigheter i vertsstaten 

skriftlig om beslutningen nevnt i artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

2. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal underrette kredittinstitusjonen skriftlig om beslutningen nevnt i artikkel 36 

nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

3. Dersom beslutningen nevnt i nr. 2 fastsetter krav som medfører begrensninger på filialens virksomhet, skal vedkommende 

myndigheter i vertsstaten også underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten skriftlig om disse vilkårene.  
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KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTER FO R MELDING O M ETABLERING AV GRENSEKRYSSENDE VIRKSO MHET 

Artikkel 11 

Innsending av melding om etablering av grensekryssende virksomhet 

Kredittinstitusjoner skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg V ved innsending av en melding om etablering av grensekryssende 

virksomhet til vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

Artikkel 12 

Vurdering av om meldingen om etablering av grensekryssende virksomhet er fullstendig og korrekt 

1. Ved mottak av en melding om etablering av grensekryssende virksomhet skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

vurdere om de framlagte opplysningene er fullstendige og korrekte. 

2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal regne fristen på én måned nevnt i artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU fra 

datoen for mottak av meldingen om etablering av grensekryssende virksomhet dersom opplysningene den inneholder, vurderes 

som fullstendige og korrekte. 

3. Dersom opplysningene gitt i en melding om etablering av grensekryssende virksomhet vurderes som ufullstendige eller 

ukorrekte, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten umiddelbart underrette kredittinstitusjonen om dette, med angivelse av 

hvilke opplysninger som er vurdert som ufullstendige eller ukorrekte. 

Artikkel 13 

Meddelelse av melding om etablering av grensekryssende virksomhet 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal bruke skjemaet fastsatt i vedlegg VI ved meddelelse til vedkommende 

myndigheter i vertstaten av en melding om etablering av grensekryssende virksomhet. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. august 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

Skjema for innsending av etableringsmelding om filial eller melding om endring av filialopplysninger 

Kredittinstitusjoner som skal melde endringer av filialopplysninger til hjemstatenes og vertsstatenes vedkommende 

myndigheter, skal bare fylle ut de delene av skjemaet som inneholder opplysninger som er endret. 

1. Kontaktopplysninger 

Meldingstype [etableringsmelding om filial / melding om endring av 
filialopplysninger] 

Vertsstat der filialen skal etableres: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Kredittinstitusjonens navn og referansenummer: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Kredittinstitusjonens adresse i vertsstaten der dokumenter 
kan innhentes: 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Planlagt hovedforetak for filialen i vertsstaten: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Planlagt dato for oppstart av filialens virksomhet: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Navn på kontaktperson i filialen: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Telefonnummer: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

E-post: [Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2. Virksomhetsplan 

2.1. Type virksomhet som er planlagt 

2.1.1.  Beskrivelse av filialens hovedmål og forretningsstrategi og en redegjørelse for hvordan filialen vil bidra til 

institusjonens og eventuelt gruppens strategi 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.1.2.  Beskrivelse av kundegrupper og motparter 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.1.3.  Liste over virksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve i 

vertsstaten, med angivelse av de typene virksomhet som vil utgjøre kjernevirksomheten i vertsstaten, herunder planlagt 

oppstartsdato for hver kjernevirksomhet  
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Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen har 

til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato for 

hver kjernevirksomhet  

1. Mottak av innskudd og andre midler 
som skal tilbakebetales 

   

2. Utlånsvirksomhet, herunder blant 
annet forbrukerkreditt, kredittavtaler 
knyttet til fast eiendom, fordringsdis-

kontering med eller uten regress, 
finansiering av forretningstransaksjo-
ner (herunder forfaitering) 

   

3. Finansiell leasing    

4. Betalingstjenester som definert i 
artikkel 4 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/64/EF(*) 

   

4a. Tjenester som gjør det mulig å sette 
inn kontanter på en betalingskonto, 

samt alle transaksjoner som kreves for 
å forvalte en betalingskonto 

   

4b. Tjenester som gjør det mulig å ta ut 
kontanter fra en betalingskonto, samt 
alle transaksjoner som kreves for å 

forvalte en betalingskonto 

   

4c. Gjennomføring av betalingstrans-

aksjoner, herunder overføring av 
midler på en betalingskonto hos 
brukerens betalingstjenesteyter eller 

hos en annen betalingstjenesteyter: 

— Gjennomføring av direkte debite-
ringer, herunder direkte engangs-
debiteringer 

— Gjennomføring av betalings-

transaksjoner med betalingskort 
eller en lignende innretning 

— Gjennomføring av kredittover-
føringer, herunder faste betalings-

ordrer 

   

4d. Gjennomføring av betalingstrans-

aksjoner der midlene er dekket 
innenfor en kredittramme for beta-
lingstjenestebrukeren: 

— Gjennomføring av direkte debite-

ringer, herunder direkte engangs-
debiteringer 

— Gjennomføring av betalings-
transaksjoner med betalingskort 

eller en lignende innretning 

— Gjennomføring av kredittover-
føringer, herunder faste betalings-
ordrer 

   

4e. Utstedelse og/eller erverv av betalings-
instrumenter 
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Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen har 

til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato for 

hver kjernevirksomhet  

4f. Pengeoverføring    

4g. Gjennomføring av betalingstrans-
aksjoner der betalerens samtykke til å 

gjennomføre en betalingstransaksjon 
gis ved hjelp av telekommuni-
kasjonsutstyr eller en annen digital 

innretning eller IT-innretning og 
betalingen skjer til operatøren av 
telekommunikasjonsutstyret, IT-syste-

met eller -nettet, som opptrer bare som 
formidler mellom betalingstjeneste-
brukeren og leverandøren av varene og 

tjenestene(**) 

   

5. Utstedelse og forvaltning av andre 
betalingsmidler (for eksempel reise-
sjekker og bankremisser) i den 

utstrekning denne virksomheten ikke 
omfattes av nr. 4 

   

6. Garantier og sikkerhetsstillelse    

7. Transaksjoner for egen eller kunders 
regning med noe av følgende: 

   

7a. —  Pengemarkedsinstrumenter (for 
eksempel sjekker, veksler, 

innskuddsbevis) 

   

7b. — Valuta    

7c. — Finansielle terminkontrakter og 
opsjoner 

   

7d. — Valuta- og renteinstrumenter    

7e. — Omsettelige verdipapirer    

8. Deltakelse ved utstedelse av verdipa-
pirer og tjenesteyting i forbindelse 
med disse 

   

9. Rådgivning til foretak om kapital-

struktur, foretaksstrategi og tilknyttede 
spørsmål og rådgivning og tjenester i 
forbindelse med fusjoner og oppkjøp 

av foretak 

   

10. Pengemekling    

11. Porteføljeforvaltning og -rådgivning    
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Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen har 

til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato for 

hver kjernevirksomhet  

12. Depotvirksomhet og forvaltning av 
verdipapirer 

   

13. Kredittopplysningsvirksomhet    

14. Utleie av bankbokser    

15. Utstedelse av elektroniske penger    

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det  indre marked (EUT L 319 av 

5.12.2007, s. 1). 

(**) Omfatter virksomheten nevnt i nr. 4g yting av kreditt i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2007/64 /EF? 

☐ ja  ☐ nei 

2.1.4.  Liste over tjenester og virksomhet som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve i vertsstaten, fastsatt i avsnitt A og B i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1), med hensyn til finansielle instrumenter nevnt i avsnitt C 

i vedlegg I til nevnte direktiv 

Finansielle 

instrumenter 
Investeringstjenester og -virksomhet  T illeggstjenester 

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 

C1                

C2                

C3                

C4                

C5                

C6                

C7                

C8                

C9                

C10                

Merknad 1: 

Rad- og kolonneoverskriftene er henvisninger til det aktuelle avsnittet og nummeret i vedlegg I t il direktiv 2004/39/EF (for eksem pel 

viser A1 til avsnitt  A nr. 1 i vedlegg I) 

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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2.2. Filialens organisasjonsstruktur 

2.2.1.  Beskrivelse av filialens organisasjonsstruktur, herunder funksjonelle og juridiske rapporteringslinjer og dens stilling 

og rolle i institusjonens og eventuelt gruppens foretaksstruktur 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Beskrivelsen kan suppleres med relevante dokumenter, for eksempel en organisasjonsplan 

2.2.2.  Beskrivelse av filialens ordninger for foretaksstyring og internkontroll, med følgende opplysninger: 

2.2.2.1.  Filialens framgangsmåter for risikostyring og nærmere opplysninger om institusjonens og eventuelt gruppens styring 

av likviditetsrisiko 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.2.2.  Eventuelle begrensninger som gjelder filialens virksomhet, særlig med hensyn til utlånsvirksomhet  

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.2.3.  Nærmere opplysninger om filialens internrevisjonsordninger, herunder nærmere opplysninger om personen som har 

ansvar for disse ordningene, samt nærmere opplysninger om ekstern revisor dersom det er relevant  

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.2.4.  Filialens ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger, herunder nærmere opplysninger om personen som er 

utpekt for å sikre at disse ordningene overholdes 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.2.5.  Kontroll med utkontrakteringsavtaler og andre avtaler med tredjeparter i forbindelse med virksomhet som filialen 

utøver, og som er omfattet av institusjonens tillatelse 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.3.  Dersom filialen forventes å yte en eller flere av investeringstjenestene og utøve en eller flere typer 

investeringsvirksomhet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2004/39/EF, en beskrivelse av følgende 

tiltak: 

2.2.3.1.  Ordninger for å sikre kunders penger og eiendeler 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 
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2.2.3.2.  Ordninger for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 i direktiv 2004/39/EF og tiltak 

vedtatt i henhold til dette av de berørte vedkommende myndighetene i vertsstaten 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.3.3.  Interne atferdsregler, herunder kontroll med handel for egen regning 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.3.4.  Nærmere opplysninger om personen som har ansvar for å behandle klager i forbindelse med filialens 

investeringstjenester og -virksomhet 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.3.5.  Nærmere opplysninger om personen som er utpekt for å sikre at filialens system for investeringstjenester og  

-virksomhet blir fulgt 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.2.4.  Nærmere opplysninger om yrkeserfaringen til de personene som har ansvar for å lede filialen 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.3. Andre opplysninger 

2.3.1.  Finansieringsplan med prognoser for balanse og resultatregnskap for en periode på tre år 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

Disse opplysningene kan gis i et vedlegg til meldingen 

2.3.2.  Navn og kontaktopplysninger for de innskuddsgarantiordningene og ordningene for investorvern i Unionen som 

institusjonen er medlem av, og som dekker filialens virksomheter og tjenester, samt den høyeste dekningen 

ordningen for investorvern gir 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 

2.3.3.  Nærmere opplysninger om filialens IT-system 

[Fylles ut av kredittinstitusjonen] 
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VEDLEGG II 

Skjema for meddelelse av etableringsmelding om filial  

Vedkommende myndigheter i hjemstaten:  

Navn på kontaktperson:  

Telefonnummer:  

E-post:  

  

Adresse til vedkommende myndigheter i vertsstaten:  

 [Dato] 

 Ref.: 

  

  

Meddelelse av etableringsmelding om filial   

[Meddelelsen skal minst omfatte følgende opplysninger:  

—  Kredittinstitusjonens navn og referansenummer.  

—  Vedkommende myndigheter som ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med kredittinstitusjonen.  

—  Erklæring om at kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet på vertsstatens territorium, 
herunder datoen for mottak av etableringsmeldingen om filial som inneholder opplysninger som 
vurderes som fullstendige og korrekte. 

 

—  Navn og kontaktopplysninger for de personene som har ansvar for å lede filialen.  

—  Navn og kontaktopplysninger for de innskuddsgarantiordningene og ordningene for investorvern i 
Unionen som institusjonen er medlem av, og som dekker filialens virksomheter og tjenester.] 

 

  

[Kontaktopplysninger]  
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VEDLEGG III 

Skjema for meddelelse av beløp og sammensetning av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital  

1. Beløp og sammensetning av ansvarlig kapital  

Post 

Alle henvisninger er til bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1). 

Beløp 

(i millioner euro) 

Ansvarlig kapital 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 118 og artikkel 72 

[Data som rapportert i rad 010 i mal 1 i vedlegg I til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 680/2014(2)] 

Kjernekapital 

Artikkel 25 

[Data som rapportert i rad 015 i mal 1 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Ren kjernekapital  

Artikkel 50 

[Data som rapportert i rad 020 i mal 1 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Annen godkjent kjernekapital  

Artikkel 61 

[Data som rapportert i rad 530 i mal 1 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Tilleggskapital 

Artikkel 71 

[Data som rapportert i rad 750 i mal 1 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014,  
s. 1–1861). 

2. Krav til ansvarlig kapital 

Post 

Alle henvisninger er til bestemmelsene i forordning  

(EU) nr. 575/2013 

Beløp 

(i millioner euro) 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp 

Artikkel 92 nr. 3 og artikkel 95, 96 og 98 

[Data som rapportert i rad 010 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Risikovektede eksponeringsbeløp for kredittrisiko, 
motpartskredittrisiko og forringelsesrisiko og uoppgjorte 

transaksjoner 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav a) og f) 

[Data som rapportert i rad 040 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for oppgjør/levering 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav c) ii) og artikkel 92 nr. 4 bokstav b) 

[Data som rapportert i rad 490 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for posisjonsrisiko, 
valutarisiko og varerisiko 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav b) i), bokstav c) i) og iii) og artikkel 92 
nr. 4 bokstav b) 

[Data som rapportert i rad 520 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 
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Post 

Alle henvisninger er til bestemmelsene i forordning  

(EU) nr. 575/2013 

Beløp 

(i millioner euro) 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for operasjonell risiko 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav e) og artikkel 92 nr. 4 bokstav b) 

[Data som rapportert i rad 590 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Ytterligere risikovektet eksponeringsbeløp relatert til faste 

kostnader 

Artikkel 95 nr. 2, artikkel 96 nr. 2, artikkel 97 og artikkel 98 nr. 1 
bokstav a) 

[Data som rapportert i rad 630 i mal 2 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for 

kredittverdijustering 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav d) 

[Data som rapportert i rad 640 i mal 2 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp relatert til store 
engasjementer i handelsporteføljen 

Artikkel 92 nr. 3 bokstav b) ii) og artikkel 395–401 

[Data som rapportert i rad 680 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 

Annet risikovektet eksponeringsbeløp 

Artikkel 3, 458, 459 og 500 og risikovektede eksponeringsbeløp 
som ikke kan klassifiseres under en av de andre postene i denne 

tabellen 

[Data som rapportert i rad 690 i mal 2 i vedlegg I til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014] 
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VEDLEGG IV 

Skjema for innsending av melding om endring av filialopplysninger som gjelder planlagt avvikling av driften av en filial  

Navn på kontaktperson i kredittinstitusjonen eller filialen:  

Telefonnummer:  

E-post:  

  

Adresse til vedkommende myndigheter i hjemstaten:  

Adresse til vedkommende myndigheter i vertsstaten:  

  

 [Dato] 

 [Ref.:] 

  

  

Innsending av melding om endring av filialopplysninger som gjelder planlagt avvikling av 
driften av en filial  

[Meldingen skal minst inneholde følgende opplysninger:  

—  Kredittinstitusjonens navn og referansenummer.  

—  Filialens navn på vertsstatens territorium.  

—  Vedkommende myndigheter som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med 
kredittinstitusjonen. 

 

—  Erklæring om at kredittinstitusjonen har til hensikt å avvikle driften av filialen 
på vertsstatens territorium, og om fra hvilken dato driften vil være avviklet. 

 

—  Navn og kontaktopplysninger for de personene som vil ha ansvar for å lede 

avviklingen av filialen. 

 

—  Tidsplan for den planlagte avviklingen.  

—  Opplysninger om prosessen med å avvikle forretningsforbindelsene med 
filialens kunder.] 

 

[Kontaktopplysninger]  
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VEDLEGG V 

Skjema for innsending av melding om etablering av grensekryssende virksomhet 

1. Kontaktopplysninger 

Meldingstype Melding om etablering av grensekryssende virksomhet  

Vertsstat der kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve sin 

virksomhet: 

 

Kredittinstitusjonens navn og referansenummer:  

Adresse til kredittinstitusjonens hovedkontor:  

Navn på kontaktperson i kredittinstitusjonen:  

Telefonnummer:  

E-post:  

2. Liste over virksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve i 

vertsstaten, med angivelse av den virksomheten som vil utgjøre kredittinstitusjonens kjernevirksomhet i vertsstaten, 

herunder planlagt oppstartsdato for hver kjernevirksomhet 

Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen 

har til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato 

for hver 

kjernevirksomhet  

1. Mottak av innskudd og andre midler som skal 

tilbakebetales 

   

2. Utlånsvirksomhet, herunder blant annet 
forbrukerkreditt, kredittavtaler knyttet til fast 

eiendom, fordringsdiskontering med eller uten 
regress, finansiering av forretningstransaksjoner 
(herunder forfaitering) 

   

3. Finansiell leasing    

4. Betalingstjenester som definert i artikkel 4 nr. 3 

i direktiv 2007/64/EF 

   

4a Tjenester som gjør det mulig å sette inn 
kontanter på en betalingskonto, samt alle 

transaksjoner som kreves for å forvalte en 
betalingskonto 

   

4b Tjenester som gjør det mulig å ta ut kontanter 

fra en betalingskonto, samt alle transaksjoner 
som kreves for å forvalte en betalingskonto 
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Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen 

har til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato 

for hver 

kjernevirksomhet  

4c Gjennomføring av betalingstransaksjoner, 
herunder overføring av midler på en 
betalingskonto hos brukerens betalings-

tjenesteyter eller hos en annen betalings-
tjenesteyter: 

— Gjennomføring av direkte debiteringer, 

herunder direkte engangsdebiteringer 

— Gjennomføring av betalingstransaksjoner 
med betalingskort eller en lignende innret-

ning 

— Gjennomføring av kredittoverføringer, 
herunder faste betalingsordrer 

   

4d Gjennomføring av betalingstransaksjoner der 
midlene er dekket innenfor en kredittramme for 

betalingstjenestebrukeren: 

— Gjennomføring av direkte debiteringer, 
herunder direkte engangsdebiteringer 

— Gjennomføring av betalingstransaksjoner 
med betalingskort eller en lignende innret-
ning 

— Gjennomføring av kredittoverføringer, 
herunder faste betalingsordrer 

   

4e Utstedelse og/eller erverv av betalings-
instrumenter 

   

4f Pengeoverføring    

4g Gjennomføring av betalingstransaksjoner der 

betalerens samtykke til å gjennomføre en 
betalingstransaksjon gis ved hjelp av 
telekommunikasjonsutstyr eller en annen digital 

innretning eller IT-innretning og betalingen 
skjer til operatøren av telekommunikasjons-
utstyret, IT-systemet eller -nettet, som opptrer 

bare som formidler mellom betalingstjeneste-
brukeren og leverandøren av varene og 
tjenestene(*) 

   

5. Utstedelse og forvaltning av andre 
betalingsmidler (for eksempel reisesjekker og 

bankremisser) i den utstrekning denne 
virksomheten ikke omfattes av nr. 4 

   

6. Garantier og sikkerhetsstillelse    

7. Transaksjoner for egen eller kunders regning 

med noe av følgende: 

   

7a —  Pengemarkedsinstrumenter (for eksempel 

sjekker, veksler, innskuddsbevis) 

   

7b —  Valuta    
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Nr. Virksomhet  

Virksomhet som 

kredittinstitusjonen 

har til hensikt å utøve 

Virksomhet som vil 

utgjøre 

kjernevirksomhet  

Planlagt oppstartsdato 

for hver 

kjernevirksomhet  

7c —  Finansielle terminkontrakter og opsjoner    

7d —  Valuta- og renteinstrumenter    

7e —  Omsettelige verdipapirer    

8. Deltakelse ved utstedelse av verdipapirer og 

tjenesteyting i forbindelse med disse 

   

9. Rådgivning til foretak om kapitalstruktur, 
foretaksstrategi og tilknyttede spørsmål, 
rådgivning og tjenester i forbindelse med 

fusjoner og oppkjøp av foretak 

   

10. Pengemekling    

11. Porteføljeforvaltning og -rådgivning    

12. Depotvirksomhet og forvaltning av verdipapirer    

13. Kredittopplysningsvirksomhet    

14. Utleie av bankbokser    

15. Utstedelse av elektroniske penger    

(*) Omfatter virksomheten nevnt i nr. 4g yting av kreditt  i samsvar med vilkårene fastsatt  i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2007/64/EF? 

 ☐ ja  ☐ nei 

3. Liste over tjenester og virksomhet som kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve i vertsstaten, fastsatt i avsnitt A og 

B i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, med hensyn til finansielle instrumenter nevnt i avsnitt C i vedlegg I til nevnte 

direktiv 

Finansielle 

instrumenter 
Investeringstjenester og -virksomhet  T illeggstjenester 

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 

C1                

C2                

C3                

C4                

C5                

C6                

C7                
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Finansielle 

instrumenter 
Investeringstjenester og -virksomhet  T illeggstjenester 

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 

C8                

C9                

C10                

Merknad 1: 

Rad- og kolonneoverskriftene er henvisninger til det aktuelle avsnittet og nummeret i vedlegg I t il direktiv 2004/39/EF (for eksempel viser 

A1 til avsnitt  A nr. 1 i vedlegg I) 
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VEDLEGG VI 

Skjema for meddelelse av melding om etablering av grensekryssende virksomhet 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten:  

Navn på kontaktperson:  

Telefonnummer:  

E-post:  

  

Adresse til vedkommende myndigheter i vertsstaten:  

  

 [Dato] 

 Ref.: 

  

Meddelelse av melding om etablering av grensekryssende virksomhet  

[Meddelelsen skal minst omfatte følgende opplysninger:  

—  Kredittinstitusjonens navn og referansenummer.  

—  Vedkommende myndigheter som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med kredittinstitusjonen.  

—  Erklæring om at kredittinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet på vertsstatens territorium 
ved å utøve adgangen til å yte tjenester.] 

 

  

  

[Kontaktopplysninger]  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/79 

av 18. desember 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 med hensyn til heftelser på  

eiendeler, den felles datapunktmodellen og valideringsregler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt institu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 første og fjerde leddet, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innrapportering av enhetlige, nøyaktige og sammenlignbare opplysninger om heftelser på eiendeler i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) er viktig for å få innsikt i institusjoners finansierings-

posisjon. 

2) Rapportering av heftelser på eiendeler bør så langt det er mulig bygge på eksisterende rapporteringsprinsipper fra 

tilsyns- og regnskapsrapportering av balanseposter for å begrense institusjoners gjennomførings- og rapporteringsbyrde. 

3) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet bør ikke mindre institusjoner som ikke har betydelige heftelser på 

eiendeler, være underlagt de detaljerte rapporteringskravene som anvendes på større institusjoner. 

4) Rapporteringskravene bør omfatte alle former for heftelser på eiendeler, herunder betingede heftelser, ettersom disse 

utgjør en vesentlig risiko for institusjoners likviditets- og solvensprofiler, særlig for institusjoner med betydelige 

heftelser på eiendeler. 

5) Institusjoner som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 første leddet i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF(3), bør innrapportere opplysninger om heftelser på disse eiendelene. 

6) For å sikre at tilsynsrapportering av ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital, finansiell informasjon, tap fra utlån 

med sikkerhet i fast eiendom, store eksponeringer, uvektet kjernekapitalandel, likviditet og heftelser på eiendeler 

gjennomføres på en ensartet måte, og for å sikre felles tilsynsdata av høy kvalitet og presisjon, bør dataelementene angitt 

i de obligatoriske rapporteringstabellene i vedlegg I, III, IV, VI, VIII, X, XII og XVI til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014 omgjøres til en felles datapunktmodell.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 21.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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7) Den felles datapunktmodellen bør bestå av en strukturert framstilling av dataelementene og identifisere alle relevante 

forretningskonsepter med henblikk på en ensartet tilsynsrapportering, og den bør inneholde alle relevante tekniske 

spesifikasjoner som er nødvendige for å videreutvikle ensartede IT-rapporteringsløsninger. 

8) For å sikre kvaliteten på, ensartetheten til og nøyaktigheten til dataelementer som institusjoner innrapporterer til 

vedkommende myndigheter om ansvarlig kapital og krav til ansvarlig kapital, finansiell informasjon, tap fra utlån med 

sikkerhet i fast eiendom, store eksponeringer, uvektet kjernekapitalandel, likviditet og heftelser på eiendeler, bør 

dataelementene være underlagt felles valideringsregler. 

9) Av naturlige årsaker oppdateres valideringsregler og datapunktdefinisjoner regelmessig for å sikre at de til enhver tid 

oppfyller gjeldende forskriftskrav, analytiske krav og informasjonsteknologiske krav. Den tiden som i dag kreves for å 

vedta og offentliggjøre den detaljerte felles datapunktmodellen og de detaljerte valideringsreglene, innebærer imidlertid 

at det ikke er mulig å gjennomføre endringer tilstrekkelig raskt til å sikre permanent ensartet tilsynsrapportering i 

Unionen. Derfor bør den detaljerte datapunktmodellen fastsatt i vedlegg XIV til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014 og de detaljerte valideringsreglene fastsatt i vedlegg XV til den nevnte forordningen erstatt es av strenge 

kvalitetskriterier for den felles datapunktmodellen og valideringsreglene, og disse bør offentliggjøres elektronisk av Den 

europeiske banktilsynsmyndighet på dens nettsted. 

10) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har oversendt til Kommisjonen. 

11) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

12) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre kravene i denne forordningen slik 

at det kan leveres data av høy kvalitet, bør den første referansedatoen for rapportering være 31. desember 2014 for alle 

institusjoner. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 skal ny bokstav f) lyde: 

«f) heftelser på eiendeler i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013.» 

2.  Nytt kapittel 7a skal lyde: 

«KAPITTEL 7A 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV HEFTELSER PÅ EIENDELER PÅ INDIVIDUELT O G 

KO NSO LIDERT GRUNNLAG 

Artikkel 16a 

Format for og hyppighet av rapportering av heftelser på eiendeler på individue lt og konsolidert grunnlag 

1.  Ved rapportering av opplysninger om heftelser på eiendeler i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013 

på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner oversende opplysningene som angis i vedlegg XVI til denne 

forordningen, i samsvar med instruksjonene i vedlegg XVII til denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del A, B og D, oversendes hvert kvartal. 

b)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del C, oversendes årlig. 

c)  Opplysningene som angis i vedlegg XVI del E, oversendes halvårlig. 

3.  Institusjonene skal ikke være pålagt å rapportere opplysningene i vedlegg XVI del B, C eller E dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Institusjonens samlede eiendeler beregnet i samsvar med vedlegg XVII punkt 1.6 nr. 10 utgjør mindre enn 30 milliarder 

euro. 

b)  Institusjonens omfang av heftelser på eiendeler beregnet i samsvar med vedlegg XVII punkt 1.6 nr. 9 er under 15 %. 

4.  Institusjonene skal bare være pålagt til å rapportere opplysningene i vedlegg XVI del D når de utsteder obligasjonene 

omhandlet i artikkel 52 nr. 4 første leddet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(*).» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

3.  Artikkel 17 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Institusjoner skal oversende opplysningene som angis i denne forordningen, i de datautvekslingsformater og -former 

som vedkommende myndigheter angir, og som overholder de datapunktdefinisjonene som inngår i den felles 

datapunktmodellen angitt i vedlegg XIV, valideringsreglene angitt i vedlegg XV samt følgende spesifikasjoner: 

a)  Opplysninger som ikke kreves eller ikke er relevante, skal ikke inngå i oversendingen av data. 

b)  Tallverdier skal framlegges som fakta i samsvar med følgende: 

i)  Datapunkter av datatypen «monetær» skal rapporteres med en minimumspresisjon som tilsvarer tusen enheter. 

ii)  Datapunkter av datatypen «prosentdel» skal uttrykkes per enhet med en minimumspresisjon som tilsvarer fire 

desimaler. 

iii)  Datapunkter av typen «heltall» skal rapporteres uten desimaler og med en presisjon som tilsvarer enheter.» 

4.  I artikkel 18 skal nytt fjerde ledd lyde: 

«Når det gjelder opplysninger som skal rapporteres i henhold til artikkel 16a, skal første referansedato for rapportering være 

31. desember 2014.» 

5.  I artikkel 19 skal nytt femte ledd lyde: 

«Artikkel 16a får anvendelse fra 1. desember 2014.» 

6.  Vedlegg XIV og XV erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

7.  Vedlegg XVI og XVII tilføyes som angitt i henholdsvis vedlegg II og III til denne forordningen. 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/227 

av 9. januar 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde leddet, artikkel  

99 nr. 6 fjerde leddet, artikkel 101 nr. 4 tredje leddet og artikkel 394 nr. 4 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) fastsettes kravene til hvordan institusjoner bør 

rapportere opplysninger som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Innrapportering av enhetlige, nøyaktige og sammenlignbare opplysninger om avsetninger for kredittap og henstands-

tiltak i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 er viktig for å få et helhetlig bilde av institusjoners 

risikoprofiler og systemrisikoen de utgjør for finanssektoren. I forbindelse med usikkerheten omkring eiendelenes 

kvalitet i hele Unionen og for å gi Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og vedkommende myndigheter et 

helhetlig bilde av risikoprofilen for institusjonenes virksomhet, samt for at Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) 

skal kunne utføre sine makrotilsynsoppgaver, bør institusjoner pålegges å innrapportere opplysninger om sine 

henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer. 

3) Henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer er omfattet av gjeldende regnskapskrav om å gi opplysninger om lån 

og eksponeringer knyttet til omsettelige gjeldspapirer og deres kredittkvalitet i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(3) og rådsdirektiv 86/635/EØF(4). Det finnes imidlertid verken uttømmende, 

harmoniserte definisjoner av begrepene «henstand» og «misligholdte eksponeringer» eller særskilte og detaljerte tilsyns-

rapporteringskrav.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 20.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle t jenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper  (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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4) I tekniske standarder bør derfor «henstand» og «misligholdte eksponeringer» defineres og rapporteringsmaler fastsettes, 

slik at EBA, vedkommende myndigheter og ESRB kan benytte definisjoner av eiendelenes kvalitet som er enda mer 

harmoniserte enn de eksisterende definisjonene. Dette vil gjøre de innrapporterte opplysningene enda mer sammen-

lignbare gjennom å minimere forskjeller som skyldes ulike definisjoner av «henstand» og ulik anvendelse av definisjo-

nene av «mislighold» og «verdifall» i hele Unionen. I denne forbindelse bør definisjonen av «misligholdt eksponering» 

fungere som en harmonisert indeks for eiendelens kvalitet, altså et klassifiseringsverktøy, og ikke som en erstatning for 

de eksisterende definisjonene av «mislighold» og «verdifall». 

5) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre kravene i denne forordningen om 

henstandsaktiviteter og misligholdte eksponeringer på en måte som vil gi opplysninger av høy kvalitet, bør en senere 

overføringsdato få anvendelse for disse rapporteringskravene. 

6) For å sikre en korrekt anvendelse av kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør det gis en 

ytterligere presisering for malene, instruksjonene og definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering. 

Av hensyn til juridisk klarhet er det derfor hensiktsmessig å erstatte flere av malene i vedlegg I, III og IV og å endre 

noen av instruksjonene fastsatt i vedlegg II, V, VII og IX. Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder for henstandsaktiviteter og 

misligholdte eksponeringer, som delvis ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene, samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

8) Ettersom de andre nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 andre leddet i forordning (EU) nr. 1093/2010, ikke 

gjennomført andre åpne offentlige høringer, ettersom disse ikke ville stå i forhold til virkeområdet for og virkningen av 

det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

10) For å sikre at institusjoner snarest mulig oversender vedkommende myndigheter tilsynsopplysningene de trenger for å få 

et helhetlig bilde av institusjonene, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 5 bokstav b) skal punkt 1 lyde: 

«1)  opplysninger om alle verdipapiriseringseksponeringer som angitt i mal 14 i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i 

vedlegg II del II nr. 3.9. 

Institusjonene skal fritas fra å sende inn disse verdipapiriseringsopplysningene dersom de er del av et konsern i samme 

land som der de er underlagt krav til ansvarlig kapital,» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2)  I artikkel 18 skal nytt ledd tilføyes: 

«Uten at det berører artikkel 2 skal første overføringsdato for malene 18 og 19 i vedlegg III være 31. desember 2014. 

Radene og kolonnene i malene 6, 9.1, 20.4, 20.5 og 20.7 i vedlegg III, som viser til henstandseksponeringer og 

misligholdte eksponeringer, skal fylles ut for overføringsdatoen 31. desember 2014.» 

3)  Vedlegg I–V erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

4)  Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

5)  Vedlegg IX erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1278 

av 9. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til instruksjoner,  

maler og definisjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde leddet, artikkel  

99 nr. 6 fjerde leddet, artikkel 101 nr. 4 tredje leddet, artikkel 394 nr. 4 tredje leddet, artikkel 415 nr. 3 fjerde leddet og artikkel 

430 nr. 2 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angis kravene til hvordan institusjoner skal rapportere 

opplysninger som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Ettersom rammereglene fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 575/2013 gradvis blir utfylt og endret i sine ikke-vesentlige deler gjennom vedtakelse av tekniske 

reguleringsstandarder, må gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 oppdateres tilsvarende for å gjenspeile disse 

reglene og for ytterligere å presisere instruksjonene og definisjonene som brukes til institusjonenes tilsynsrapportering. 

2) For å sikre en korrekt og ensartet anvendelse av kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør det 

gis en ytterligere presisering for malene, instruksjonene og definisjonene som brukes ved tilsynsrapportering. Av hensyn 

til juridisk klarhet er det derfor hensiktsmessig å erstatte flere av malene i vedlegg I, III og IV og å endre noen av 

instruksjonene fastsatt i vedlegg II, V, IX og XVII. 

3) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene fastsatt i denne 

forordningen, bør den få anvendelse fra 1. juni 2015. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har oversendt til Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 31.7.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  
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5) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 andre leddet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1), ikke gjennomført åpne offentlige høringer, ettersom disse ikke ville stå i forhold til virkeområdet for 

og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  Malene 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 og 22 i vedlegg I erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg I til 

denne forordningen. 

2.  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

3.  Malene 1.3, 16, 20 og 46 i vedlegg III erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg III til denne forordningen. 

4.  Malene 1.3, 16, 20 og 46 i vedlegg IV erstattes med de tilsvarende nummererte malene i vedlegg IV til denne forordningen. 

5.  Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

6.  Vedlegg IX erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

7.  Vedlegg XVII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/99 

av 16. oktober 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av alminnelige  

vilkår for tilsynskollegienes virkemåte i samsvar med europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 51 nr. 5 og artikkel 116 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Prosessen med å utarbeide og oppdatere kartleggingen av enhetene i gruppen i Unionen og tredjeland bør ledes av den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten, som bør sikre at potensielle medlemmer av kollegiet har mulighet til å komme med 

merknader og bidra til arbeidet for å sikre at alle enheter i gruppen er effektivt identifisert, og at kartleggingen gir 

korrekte og oppdaterte opplysninger om enhetene i gruppen, herunder om dens filialer. Denne kartleggingen bør utføres 

ved bruk av en felles mal for å lette arbeidet med kartleggingen og sikre at alle nødvendige opplysninger er samlet inn 

og gjenspeiles i kartleggingen av gruppen av institusjoner, og for å redusere kostnadene i forbindelse med overholdelse 

både for den konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende myndigheter i hjemstaten samt for øvrige 

medlemmer av kollegiet. 

2) Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten har til hensikt å invitere vedkommende myndigheter i vertsstater der 

ikke-betydelige filialer er etablert, tilsynsmyndigheter i tredjeland eller andre berørte myndigheter til å delta i kollegiet 

som observatører, må den sikre at medlemmene av kollegiet på forhånd er underrettet om dette og har tilstrekkelig tid til 

å vurdere, gi sin tilslutning til eller gjøre innsigelser mot dette forslaget. For å sikre at prosessen håndteres på en 

hensiktsmessig måte, bør den konsoliderende tilsynsmyndigheten først invitere myndigheter som er berettiget til å bli 

medlemmer av kollegiet, før potensielle observatører inviteres til kollegiet. 

3) Før de potensielle observatørene i kollegiet takker ja til en invitasjon fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten, bør de 

gjøre seg kjent med vilkårene for sin deltakelse slik disse er avtalt mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og 

medlemmene av kollegiet. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør være forpliktet til å ta vilkårene for 

observatørenes deltakelse med i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene for kollegiet. 

4) Prosessen for å inngå og endre de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene bør ledes av den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten, som bør sikre at kollegiets medlemmer har mulighet til å komme med merknader og innspill til 

forslagene til ordninger, herunder til vilkårene for observatørenes deltakelse. For å sikre at avtalene inngått av 

tilsynskollegiene er ensartede med hensyn til struktur og bestemmelser som inngår, samtidig som de er så fleksible at de 

kan inneholde ordninger og avtaler som er spesifikke for hvert kollegium, bør de utarbeides etter en felles mal. 

5) Ved samråd med kollegiets medlemmer om ulike praktiske aspekter ved kollegiets arbeid bør den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten klart angi en passende frist for når kollegiets medlemmer bør ha inngitt sine merknader og 

synspunkter. 

6) Av hensyn til de ulike tilsynsoppgavene den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige medlemmene av kollegiet 

må utføre og oppgavenes kompleksitet, bør kollegiet møtes minst én gang i året.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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7) Ettersom tilsynskollegiene kan være organisert i ulike delstrukturer, er det viktig å sikre at alle kollegiemedlemmer 

underrettes i god tid og i tilstrekkelig omfang om drøftingene og beslutningene truffet i de spesifikke delstrukturene. 

8) For å sikre fortrolig behandling av opplysningene som utveksles mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet, bør tilsynskollegiene oppfordres til å bruke sikre 

kommunikasjonsmetoder. 

9) For at tilsynskollegiene skal kunne fungere effektivt og formålstjenlig, kreves det at kollegiets medlemmer utveksler alle 

de opplysningene som er nødvendige for å kunne vurdere og treffe tiltak for å verne interessene til innskytere og 

investorer i sine medlemsstater og beskytte den finansielle stabiliteten i Unionen. Dersom den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten er av den oppfatning at en bestemt opplysning ikke er relevant for et medlem av kollegiet, bør den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten derfor begrunne sin beslutning etter å ha rådført seg med det aktuelle medlemmet på 

forhånd og gitt vedkommende alle nødvendige opplysninger for å vurdere relevansen. 

10) Dersom det ved løpende tilsyn med tillatelsen til å anvende interne modeller avdekkes svakheter i samsvar med artikkel 

101 i direktiv 2013/36/EU, er det viktig at den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet som 

fører tilsyn med enheter i gruppen som berøres av disse svakhetene, samarbeider om å vurdere hvor vesentlige disse 

svakhetene er, og om å treffe en beslutning om hensiktsmessige tiltak. En beslutning om å pålegge kapitalkravtillegg 

eller om å tilbakekalle en godkjent modell bør treffes i fellesskap av den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de 

berørte medlemmene av kollegiet. 

11) For å gjøre det lettere å identifisere tidlige varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet med sikte på utarbeiding av 

rapporten om vurdering av gruppens samlede risiko og rapporten om vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko er 

det viktig at den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige medlemmene av kollegiet på forhånd blir enige om et 

sett med indikatorer som skal utveksles minst én gang i året. For å sikre ensartethet og sammenlignbarhet bør disse 

indikatorene beregnes på grunnlag av de tilsynsopplysningene som vedkommende myndigheter samler inn i samsvar 

med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(1). 

12) Prosessen med å fastsette og oppdatere kollegiets ramme for krisesituasjoner bør ledes av den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten eller vedkommende myndigheter i hjemstaten, som bør sikre at kollegiets medlemmer har mulighet 

til å komme med merknader og innspill til forslaget til ramme. 

13) I en krisesituasjon bør det sikres et effektivt og formålstjenlig samarbeid mellom den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og alle kollegiemedlemmer som har ansvar for tilsynet med enheter i gruppen som er berørt eller 

kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, og det bør sikres at vurderingen av krisesituasjonen, tilsynsreaksjonen på 

krisesituasjonen og overvåkingen og oppdateringen av tilsynsreaksjonen skjer på en samordnet måte med 

hensiktsmessig medvirkning fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten og alle kollegiemedlemmer som har ansvar for 

tilsynet med enheter i gruppen som berøres eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen. I tillegg skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten holde alle kollegiemedlemmer underrettet om de viktigste punktene i beslutningene 

som treffes, og opplysninger som utveksles i forbindelse med håndteringen av krisesituasjonen. 

14) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om tilsynskollegienes 

virkemåte. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere 

for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle 

tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 51 nr. 5 og artikkel 116 nr. 5 i direktiv 2013/36/EU, 

samles i én enkelt forordning. 

15) Ettersom et stort flertall av tilsynskollegiene i EU er opprettet i samsvar med artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU, synes 

det mer hensiktsmessig først å fastsette kollegienes virkemåte i henhold til artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU før 

virkemåten til kollegiene fastsettes i henhold til artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, ettersom de førstnevnte synes å være 

av mer generell art og de sistnevnte av mer spesiell art. 

16) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/847 

 

17) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter virkemåten til tilsynskollegiet («kollegiet») opprettet i samsvar med artikkel 116 og artikkel 51 

nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

KAPITTEL 2 

VIRKEMÅTEN TIL KO LLEGIER O PPRETTET I SAMSVAR MED ARTIKKEL 116 I DIREKTIV 2013/36/EU 

AVSNITT 1 

Opprettelse av kollegier og deres virkemåte 

Artikkel 2 

Kartlegging og oppdatering av kartleggingen av en gruppe av institusjoner 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende et forslag til kartlegging, utarbeidet i samsvar med artikkel 2 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98(2), til de myndighetene som er berettiget til å bli medlemmer av kollegiet i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/98 (heretter kalt «potensielle medlemmer av kollegiet»), der de 

oppfordres til å framlegge sine synspunkter innen en passende frist, som skal angis. 

2.  For å ferdigstille kartleggingen og uten at det berører anvendelsen av artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten ta alle synspunkter og forbehold de potensielle medlemmene av kollegiet har gitt uttrykk 

for, i betraktning. 

3.  Når den er ferdigstilt, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende kartleggingen av gruppen til alle potensielle 

medlemmer av kollegiet. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oppdatere kartleggingen i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1–3 

minst én gang i året, og oftere ved vesentlige endringer i gruppens struktur. 

5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal bruke malen i vedlegg I til å utarbeide og oppdatere kartleggingen av en 

gruppe av institusjoner. 

Artikkel 3 

Opprettelse av et kollegium 

1.  For å opprette et kollegium skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten gjennomføre følgende: 

a)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende invitasjonene til myndighetene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i delegert 

forordning (EU) 2016/98.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte (EUT L 21 av 28.1.2016,  

s. 2). 
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b)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette de medlemmene av kollegiet som har takket ja til invitasjonen 

nevnt i nr. 3 i denne artikkelen, om at den har til hensikt å sende en invitasjon til vedkommende myndigheter for ikke-

betydelige filialer til å delta som observatører i kollegiet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

c)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette medlemmene av kollegiet som har takket ja til invitasjonen nevnt i 

nr. 3 i denne artikkelen, om at den har til hensikt å sende en invitasjon til en tilsynsmyndighet i et tredjeland til å delta som 

observatør i kollegiet i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

d)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette medlemmene av kollegiet som har takket ja til invitasjonen nevnt i 

nr. 3 i denne artikkelen, om at den har til hensikt å sende en invitasjon til enhver myndighet nevnt i artikkel 3 nr. 4 i 

delegert forordning (EU) 2016/98 til å delta som observatør i kollegiet. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav b), c) og d) skal underretningen ledsages av den konsoliderende tilsynsmyndighetens 

forslag til vilkår for observatørenes deltakelse i kollegiet, som skal inngå i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene 

i samsvar med artikkel 5 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2016/98. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav c) skal underretningen ledsages av en uttalelse fra den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten om i hvilken grad kravene om fortrolig behandling og taushetsplikt som får anvendelse på tredjelandets 

tilsynsmyndighet, er likeverdige. 

I underretningen nevnt i andre ledd skal det fastsettes en passende frist for medlemmer av kollegiet som ikke er enige, til å gjøre 

en fullstendig begrunnet innsigelse mot ethvert aspekt ved den konsoliderende tilsynsmyndighetens forslag eller uttalelse. 

2.  Når samtlige medlemmer av kollegiet har gitt sin tilslutning til forslaget, som skal forutsettes av den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten dersom det ikke har framkommet noen innsigelser innen fristens utløp, skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten sende invitasjonen til myndigheten nevnt i nr. 1 bokstav b), c) eller d) om å bli observatør i kollegiet. 

Invitasjonen skal ledsages av vilkårene for observatørenes deltakelse som avtalt mellom medlemmene av kollegiet og inngå i de 

skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene. 

3.  Myndigheter som mottar en invitasjon til å bli medlemmer eller observatører, skal få denne statusen når de takker ja til 

invitasjonen. Myndigheter som mottar en invitasjon til å bli observatører, skal også godta vilkårene for observatørenes 

deltakelse som den konsoliderende tilsynsmyndigheten har meddelt dem. 

4.  Myndigheter nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og d) kan anmode om å bli observatører i et kollegium. Anmodningen skal rettes 

til den konsoliderende tilsynsmyndigheten. Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten treffer beslutning om å invitere 

disse myndighetene til å delta i kollegiet som observatører, kommer framgangsmåtene nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og d) til 

anvendelse, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 4 

Utarbeiding og oppdatering av kontaktlister 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal føre liste over og dele fullstendige kontaktopplysninger, herunder 

kontaktopplysninger som skal brukes utenfor kontortid i krisesituasjoner ved kommunikasjon med medlemmer av og 

observatører i kollegiet, og skal da bruke malen i vedlegg II. Kontaktlisten, herunder den som skal brukes i krisesituasjoner, 

skal vedlegges de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene nevnt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Medlemmene av kollegiet skal gi sine kontaktopplysninger til den konsoliderende tilsynsmyndigheten og skal uten unødig 

opphold underrette den konsoliderende tilsynsmyndigheten om enhver endring av disse opplysningene. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende alle oppdaterte versjoner av kontaktlisten, herunder den som skal 

brukes i krisesituasjoner, til medlemmene av kollegiet.  
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Artikkel 5 

Inngåelse og endring av de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et forslag til inngåelse av skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordninger i samsvar med artikkel 115 i direktiv 2013/36/EU og artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende sitt forslag til medlemmene av kollegiet og oppfordre dem til å 

framlegge sine synspunkter innen en passende frist, som skal angis. 

3.  Ved ferdigstillelse av de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten ta 

i betraktning alle synspunkter og forbehold medlemmene av kollegiet har gitt uttrykk for, og ved behov redegjøre for hvorfor de 

ikke er tatt hensyn til. 

4.  Når de er ferdigstilt, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende de skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordningene til medlemmene av kollegiet. 

5.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet anser det som nødvendig, skal 

gjennomføringen av de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene prøves ved hjelp av simuleringsøvelser eller på annen 

hensiktsmessig måte. 

6.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal ved endringer i noen av punktene i henhold til 

artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2016/98 vurdere behovet for å endre de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene. 

De skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene skal endres for å gjenspeile eventuelle endringer i kollegiets 

sammensetning. 

De bestemmelsene i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene som viser til kollegiets ramme for forberedelse til 

krisesituasjoner og under krisesituasjoner, skal gjennomgås regelmessig av den konsoliderende tilsynsmyndigheten og 

medlemmene av kollegiet med den hyppigheten som er angitt i disse ordningene. 

7.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal endre de skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordningene etter framgangsmåten beskrevet i nr. 1–4. 

8.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal bruke malen i vedlegg II til å inngå og endre de skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordningene. 

Artikkel 6 

Praktiske aspekter ved kollegiets møter og aktiviteter 

1.  Kollegiene skal innkalles til minst ett fysisk møte hvert år. Imidlertid kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten med 

alle kollegiemedlemmenes samtykke og etter å ha tatt gruppens særtrekk i betraktning fastsette en annen hyppighet for de 

fysiske møtene. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal klart angi målene for kollegiets møter. Den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten skal sikre at disse målene gjenspeiles i dagsordenen for møtene og skal oppfordre alle medlemmene av 

kollegiet til å foreslå ytterligere saker til dagsordenen. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ta i betraktning alle forslag 

til saker til dagsordenen framsatt av medlemmene av kollegiet, og skal på anmodning redegjøre for hvorfor de ikke er tatt 

hensyn til. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmer av kollegiet som deltar i en bestemt aktivitet eller på et bestemt 

møte i kollegiet, skal i god tid på forhånd utveksle dokumenter og bidrag til arbeidsdokumenter slik at alle deltakere i kollegiet 

kan bidra aktivt til drøftingene.  
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AVSNITT 2 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

Artikkel 7 

Generell ramme for utveksling av opplysninger mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og kollegiets 

medlemmer og observatører 

1.  Når opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2016/98 mottas fra et medlem av kollegiet, skal 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten videresende opplysningene til 

a)  de øvrige medlemmene av kollegiet, 

b)  de observatørene som den konsoliderende tilsynsmyndigheten mener er relevante, og i samsvar med vilkårene for deres 

deltakelse i kollegiet. 

2.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten anser at en opplysning nevnt  i nr. 1 ikke er relevant for et bestemt 

medlem av kollegiet, skal den på forhånd rådføre seg med medlemmet og gi vedkommende hovedpunktene i opplysningene slik 

at vedkommende medlem kan vurdere om de faktisk er relevante. 

3.  Dersom kollegiet er organisert i ulike delstrukturer, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten i god tid informere alle 

medlemmene av kollegiet fullt ut om hvilke tiltak som er truffet, eller hvilke tiltak som er iverksatt i kollegiets ulike 

delstrukturer. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal komme til enighet om hvilken metode som skal 

brukes ved utveksling av opplysninger, og skal beskrive denne metoden i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene 

nevnt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

Artikkel 8 

Løpende tilsyn med tillatelsen til å anvende interne metoder 

1.  Dersom vilkårene for å anvende en intern metode i samsvar med artikkel 143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 eller 9, artikkel 283, 

artikkel 312 nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke lenger er oppfylt av en institusjon med tillatelse i en 

medlemsstat, herunder morinstitusjonen i EU, eller dersom et berørt medlem av kollegiet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

delegert forordning (EU) 2016/98 påviser mangler i samsvar med artikkel 101 i direktiv 2013/36/EU, skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og vedkommende medlem av kollegiet arbeide i fullt samråd og komme til enighet om hvorvidt tillatelsen 

til å anvende denne metoden skal tilbakekalles, om kapitalkravtillegg skal innføres, eller om anvendelsen av den interne 

modellen skal begrenses som nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c) og d) i nevnte delegerte forordning. 

2.  Beslutningen om tilbakekalling av en godkjent modell skal treffes i fellesskap av den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

og de berørte medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter som bruker den godkjente modellen, og som berøres av 

manglene påvist i henhold til nr. 1. Samarbeidet mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og disse medlemmene av 

kollegiet skal følge framgangsmåten fastsatt i bestemmelsene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100(1). 

3.  Beslutningen om å innføre kapitalkravtillegg skal treffes etter prosessen for felles beslutninger om kapitalnivå i samsvar 

med artikkel 113 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette alle øvrige medlemmer av kollegiet om beslutningene som treffes 

i henhold til nr. 1, dersom den anser at disse opplysningene kan antas å ville påvirke kollegiets øvrige aktiviteter eller er 

avgjørende for de øvrige kollegiemedlemmenes utførelse av sine oppgaver.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

spesifisering av den felles beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 21 av 28.1.2016, s. 45).  
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Artikkel 9 

Melding om ikke-vesentlige utvidelser eller endringer av interne modeller 

1.  Når det gjelder ikke-vesentlige utvidelser eller endringer av modeller som påvirker en institusjon med tillatelse i en 

medlemsstat, herunder morforetaket i EU, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten umiddelbart underrette alle berørte 

medlemmer av kollegiet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/98 om disse utvidelsene og endringene. 

2.  Et berørt medlem av kollegiet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal underrette den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten om enhver ikke-vesentlig utvidelse eller endring som berører noen av institusjonene i det 

berørte kollegiemedlemmets tilsynsområde. 

3.  Dersom et berørt kollegiemedlem i henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/98 har betenkeligheter 

med å klassifisere en utvidelse eller endring som ikke-vesentlig, skal vedkommende meddele sine betenkeligheter til den 

konsoliderende tilsynsmyndighetene som skal formidle disse opplysningene til de andre berørte medlemmene av kollegiet i 

henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten har betenkeligheter med å klassifisere en utvidelse eller endring som ikke-

vesentlig, skal den meddele sine betenkeligheter til alle berørte medlemmer av kollegiet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert 

forordning (EU) 2016/98. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte medlemmene av kollegiet skal i henhold til artikkel 11 nr. 1 i delegert 

forordning (EU) 2016/98 drøfte disse betenkelighetene for å komme fram til et felles standpunkt med hensyn til om utvidelsen 

eller endringen er vesentlig. 

4.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte medlemmene av kollegiet i henhold til artikkel 11 nr. 1 i 

delegert forordning (EU) 2016/98 anser at den berørte institusjonen med urette har klassifisert utvidelser eller endringer av en 

intern modell som ikke-vesentlige, skal institusjonen umiddelbart underrettes om dette. 

Artikkel 10 

Utveksling av opplysninger om tidlige varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de av kollegiemedlemmene som deltar i utarbeidingen av en rapport om 

vurdering av gruppens samlede risiko som nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, eller en rapport om 

vurdering av gruppens samlede likviditetsrisiko som nevnt i artikkel 113 nr. 2 bokstav b) i nevnte direktiv, med henblikk på å 

treffe felles beslutninger om institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med nevnte artikkel, skal komme til enighet om 

indikatorer for å identifisere tidlige varselsignaler, potensielle risikoer og sårbarhet nevnt i artikkel 12 i delegert forordning 

(EU) 2016/98. 

Disse indikatorene skal beregnes på grunnlag av opplysninger som vedkommende myndigheter samler inn fra institusjoner 

under tilsyn i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

De avtalte indikatorene skal angis i de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene i samsvar med artikkel 5 bokstav l) i 

delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Hvert medlem av kollegiet nevnt i nr. 1 skal, dersom det er relevant, underrette den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

om verdiene på de avtalte indikatorene for institusjoner i sitt tilsynsområde. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal formidle verdiene nevnt i nr. 2, og verdiene på de avt alte indikatorene for 

morforetaket i EU og på konsolidert nivå, til hvert kollegiemedlem nevnt i nr. 1. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet nevnt i nr. 1 skal utveksle verdier på de avtalte 

indikatorene minst én gang i året, og oftere om disse vedkommende myndighetene har avtalt det.  
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Artikkel 11 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets tilsynskontrollprogram 

1.  Når de felles beslutningene om institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med artikkel 113 i direktiv 2013/36/EU er 

truffet, skal medlemmene av kollegiet sende sine bidrag til den konsoliderende tilsynsmyndigheten med henblikk på å fastsette 

et tilsynskontrollprogram for kollegiet som nevnt i artikkel 116 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU i samsvar med artikkel 

16 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Etter å ha mottatt bidragene fra medlemmene av kollegiet skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten utarbeide et utkast 

til tilsynskontrollprogram for kollegiet. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende utkastet til kollegiets tilsynskontrollprogram til medlemmene av 

kollegiet og oppfordre dem til å framlegge sine synspunkter på de felles arbeidsområdene innen en passende frist, som skal 

angis. 

4.  Ved ferdigstillelse av kollegiets tilsynskontrollprogram skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten ta i betraktning alle 

synspunkter og forbehold medlemmene av kollegiet har gitt uttrykk for, og ved behov redegjøre for hvorfor de ikke er tatt 

hensyn til. 

5.  Når kollegiets tilsynskontrollprogram er ferdigstilt, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten oversende det til 

medlemmene av kollegiet. 

6.  Kollegiet tilsynskontrollprogram skal oppdateres minst én gang i året, og oftere dersom det anses som nødvendig som 

følge av tilsyns- og evalueringsprosessen i henhold til artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU, eller som følge av felles beslutninger 

om institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med artikkel 113 i nevnte direktiv. 

7.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oppdatere kollegiets tilsynskontrollprogram etter framgangsmåten fastsatt i 

nr. 1–5. 

AVSNITT 3 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse til krisesituasjoner og under krisesituasjoner 

Artikkel 12 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets ramme for krisesituasjoner 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et forslag til opprettelse av kollegiets ramme for krisesituasjoner i 

samsvar med artikkel 17 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal legge fram sitt forslag for medlemmene av kollegiet og oppfordre dem til å 

framlegge sine synspunkter innen en passende frist, som skal angis. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ta i betraktning alle synspunkter og forbehold medlemmene av kollegiet har 

gitt uttrykk for, og ved behov redegjøre for hvorfor de ikke er tatt hensyn til. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende den endelige versjonen av kollegiets ramme for krisesituasjoner til 

medlemmene av kollegiet. 

5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal minst én gang i året vurdere behovet for å 

oppdatere kollegiets ramme for krisesituasjoner. 

6.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal oppdatere kollegiets ramme for krisesituasjoner 

i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1–4.  
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Artikkel 13 

Utveksling av opplysninger i en krisesituasjon  

1.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten får kjennskap til en krisesituasjon som påvirker eller kan antas å ville 

påvirke en institusjon eller en filial i gruppen som henholdsvis har tillatelse eller er etablert i en medlemsstat, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten uten unødig opphold varsle EBA og det medlemmet av kollegiet som fører tilsyn med den 

institusjonen eller den filialen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen. 

2.  Dersom et medlem av kollegiet får kjennskap til en krisesituasjon som påvirker eller kan antas å ville påvirke en 

institusjon eller en filial i gruppen som henholdsvis har tillatelse eller er etablert i en medlemsstat, skal medlemmet av kollegiet 

uten unødig opphold varsle den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sikre at alle øvrige medlemmer av kollegiet blir tilstrekkelig underrettet om 

de viktigste punktene i 

a)  den samordnede tilsynsvurderingen av krisesituasjonen som nevnt i artikkel 14, 

b)  den samordnede tilsynsreaksjonen nevnt i artikkel 15, herunder de tiltakene som er truffet eller som planlegges truffet, og 

overvåkingen av dette som nevnt i artikkel 16, 

c)  de tiltakene for tidlig inngrep som vedtas i henhold til artikkel 27, 28 og 29 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU(1), dersom det er relevant, på bakgrunn av behovet for å samordne disse tiltakene i samsvar med artikkel 30 i 

nevnte direktiv eller for å fastsette vilkårene for krisehåndtering i henhold til artikkel 32 i nevnte direktiv. 

4.  Dersom den samordnede tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon som nevnt i artikkel 15 kan gjøres mer effektiv ved å 

involvere konsernkrisehåndteringsmyndigheten, krisehåndteringsmyndighetene for datterforetak eller krisehåndterings-

myndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, sentralbanker, vedkommende departementer og innskudds-

garantiordninger, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten vurdere å involvere disse myndighetene. 

5.  Dersom en krisesituasjon er begrenset til en bestemt enhet i gruppen, skal situasjonen håndteres av det medlemmet av 

kollegiet som har ansvar for tilsynet med den berørte enheten i gruppen, i samarbeid med den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten. 

Artikkel 14 

Samordning av tilsynsvurderingen av en krisesituasjon  

1.  Ved anvendelse av artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten samordne 

utarbeidingen av et utkast til en samordnet tilsynsvurdering av krisesituasjonen basert på sin egen vurdering og vurderingen til 

de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med enheter i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av 

krisesituasjonen. 

2.  Utkastet til samordnet tilsynsvurdering av krisesituasjonen skal omfatte de enhetene i gruppen som er berørt eller kan 

antas å ville bli berørt. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ta behørig hensyn til synspunktene og vurderingene til de 

kollegiemedlemmene som har ansvar for tilsynet med disse enhetene i gruppen. 

3.  Dersom en krisesituasjon er begrenset til en bestemt enhet i gruppen, skal det medlemmet av kollegiet som har ansvar for 

tilsynet med vedkommende enhet i gruppen, utføre tilsynsvurderingen av krisesituasjonen i samarbeid med den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 



Nr. 13/854 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Artikkel 15 

Samordning av tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon  

1.  Ved anvendelse av artikkel 20 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten lede 

arbeidet med å utvikle en samordnet tilsynsreaksjon på krisesituasjonen for gruppen og de enhetene i gruppen som er berørt 

eller kan antas å ville bli berørt. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal ta behørig hensyn til synspunktene og 

vurderingene til de kollegiemedlemmene som har ansvar for tilsynet med disse enhetene i gruppen. 

2.  Dersom en krisesituasjon er begrenset til en bestemt enhet i gruppen, skal det kollegiemedlemmet som har ansvar for 

tilsynet med vedkommende enhet i gruppen, utarbeide den samordnede tilsynsreaksjonen på krisesituasjonen i samarbeid med 

den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og medlemmene av kollegiet skal utføre oppgavene nevnt i nr. 1 og 2 uten unødig 

opphold. 

4.  Utarbeidingen av den samordnede tilsynsvurderingen av en krisesituasjon som nevnt i artikkel 14 og utarbeidingen av den 

samordnede tilsynsreaksjonen på krisesituasjonen kan pågå parallelt. 

Artikkel 16 

Overvåking og oppdatering av den samordnede tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon 

1.  Ved anvendelse av artikkel 21 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten samordne 

overvåkingen av hvordan de avtalte tiltakene fastsatt i den samordnede tilsynsreaksjonen nevnt i artikkel 15 skal gjennomføres. 

2.  De kollegiemedlemmene som har ansvar for tilsynet med de enhetene i gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli 

berørt av krisesituasjonen, skal, dersom det relevant, underrette den konsoliderende tilsynsmyndigheten om hvordan 

krisesituasjonen utvikler seg, og hvordan de avtalte tiltakene knyttet til deres respektive enheter i gruppen skal gjennomføres. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal gi medlemmene av kollegiet, herunder EBA, alle oppdateringer om 

overvåkingen av den samordnede tilsynsreaksjonen, og oppdateringene skal omfatte gruppen og de enhetene i gruppen som er 

berørt eller kan antas å ville bli berørt. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de kollegiemedlemmene som har ansvar for tilsynet med de enhetene i 

gruppen som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av krisesituasjonen, skal vurdere behovet for å oppdatere den 

samordnede tilsynsreaksjonen på bakgrunn av de opplysningene de utveksler under overvåkingen av gjennomføringen. 

5.  Tiltakene fastsatt i nr. 1–4 skal iverksettes uten unødig opphold. 

KAPITTEL 3 

VIRKEMÅTEN TIL KO LLEGIER O PPRETTET I SAMSVAR MED ARTIKKEL 51 NR. 3 I DIREKTIV 2013/36/EU  

AVSNITT 1 

Opprettelse av kollegier og deres virkemåte 

Artikkel 17 

Kartlegging og oppdatering av kartleggingen av en institusjon, opprettelse av et kollegium, utarbeiding og oppdatering 

av kontaktlister samt inngåelse og endring av de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene  

Når det gjelder kollegier opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU, skal vedkommende myndigheter i 

hjemstaten utarbeide og oppdatere kartleggingen av en institusjon, opprette et kollegium, utarbeide og oppdatere kontaktlister 

og inngå og endre skriftlige samordnings- og samarbeidsordninger i samsvar med artikkel 2–5 i den grad det er nødvendig.  
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Artikkel 18 

Praktiske aspekter ved kollegiets møter og aktiviteter 

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal etablere et regelmessig samarbeid med kollegiets medlemmer, som kan 

gjennomføres i form av møter eller øvrige aktiviteter. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette kollegiets medlemmer, herunder EBA, om organiseringen av 

kollegiets møter og aktiviteter og målene for disse. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal fastsette klare mål for kollegiets møter. Vedkommende myndigheter i 

hjemstaten skal sikre at disse målene gjenspeiles i sakene på dagsordenen for møtene, og skal oppfordre alle medlemmene av 

kollegiet til å foreslå ytterligere saker til dagsordenen. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ta i betraktning alle forslag 

til saker til dagsordenen framsatt av medlemmene av kollegiet, og skal på anmodning redegjøre for hvorfor de ikke er tatt 

hensyn til. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmer av kollegiet som deltar i en bestemt akt ivitet eller på et bestemt 

møte i kollegiet, skal i god tid på forhånd sende rundt dokumenter og bidrag til arbeidsdokumenter slik at alle deltakere i 

kollegiet kan bidra aktivt til drøftingene. 

AVSNITT 2 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

Artikkel 19 

Generell ramme for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og kollegiets 

medlemmer og observatører 

1.  I henhold til artikkel 28 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal medlemmene av kollegiet  oversende opplysningene 

til vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i nr. 1 til 

a)  medlemmene av kollegiet, 

b)  de observatørene som vedkommende myndigheter i hjemstaten anser som relevante og i samsvar med vilkårene for deres 

deltakelse i kollegiet. 

3.  Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten anser at en opplysning nevnt i nr. 1 ikke er relevant for et bestemt 

medlem av kollegiet, skal de på forhånd rådføre seg med medlemmet og gi vedkommende hovedpunktene i opplysningene slik 

at vedkommende medlem kan vurdere om de faktisk er relevante. 

4.  Dersom kollegiet er organisert i ulike delstrukturer, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten i god tid fullt ut 

informere alle medlemmene av kollegiet om hvilke tiltak som er truffet, eller hvilke tiltak som er iverksatt i kollegiets ulike 

delstrukturer. 

5.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal komme til enighet om hvilken metode som 

skal brukes ved utveksling av opplysninger, og skal beskrive denne metoden i de skriftlige samordnings- og 

samarbeidsordningene nevnt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

Artikkel 20 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets tilsynskontrollprogram 

1.  Ved fastsettelse av kollegiets tilsynskontrollprogram som nevnt i artikkel 99 i direktiv 2013/36/EU i samsvar med artikkel 

31 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal medlemmene av kollegiet sende sine bidrag til vedkommende myndigheter i 

hjemstaten.  
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2.  Etter å ha mottatt bidragene fra medlemmene av kollegiet skal vedkommende myndigheter i hjemstaten utarbeide et utkast 

til tilsynskontrollprogram for kollegiet. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal sende utkastet til kollegiets tilsynskontrollprogram til medlemmene av 

kollegiet og oppfordre dem til å framlegge sine synspunkter på de felles arbeidsområdene innen en passende frist, som skal 

angis. 

4.  Ved ferdigstillelse av kollegiets tilsynskontrollprogram skal vedkommende myndigheter i hjemstaten ta i betraktning alle 

synspunkter og forbehold medlemmene av kollegiet har gitt uttrykk for, og ved behov redegjøre for hvorfor de ikke er tatt 

hensyn til. 

5.  Når kollegiets tilsynskontrollprogram er ferdigstilt, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende det til 

medlemmene av kollegiet. 

6.  Kollegiets tilsynskontrollprogram skal oppdateres minst én gang i året, og oftere dersom det anses som nødvendig som 

følge av tilsyns- og evalueringsprosessen i henhold til artikkel 97 i direktiv 2013/36/EU. 

7.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oppdatere kollegiets tilsynskontrollprogram etter framgangsmåten fastsatt i 

nr. 1–5. 

AVSNITT 3 

Planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse til krisesituasjoner og under krisesituasjoner, 

samt sluttbestemmelser 

Artikkel 21 

Fastsettelse og oppdatering av kollegiets ramme for krisesituasjoner 

1.  Med henblikk på fastsettelsen av kollegiets ramme for krisesituasjoner skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

utarbeide et forslag i samsvar med artikkel 32 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal legge fram sitt forslag for medlemmene av kollegiet og oppfordre dem til å 

framlegge sine synspunkter innen en passende frist, som skal angis. 

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ta i betraktning alle synspunkter og forbehold medlemmene av kollegiet har 

gitt uttrykk for, og ved behov redegjøre for hvorfor de ikke er tatt hensyn til. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende den endelige versjonen av kollegiets ramme for krisesituasjoner 

til medlemmene av kollegiet. 

5.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal minst én gang i året vurdere behovet for å 

oppdatere kollegiets ramme for krisesituasjoner. 

6.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten og medlemmene av kollegiet skal oppdatere kollegiets ramme for 

krisesituasjoner i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1–4. 

Artikkel 22 

Utveksling av opplysninger i en krisesituasjon  

1.  Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten får kjennskap til en krisesituasjon som påvirker eller kan antas å ville 

påvirke institusjonen, skal de varsle EBA og medlemmene av kollegiet uten unødig opphold. 

2.  Dersom et medlem av kollegiet får kjennskap til en krisesituasjon som påvirker eller kan antas å ville påvirke en filial i sin 

jurisdiksjon, skal vedkommende varsle vedkommende myndigheter i hjemstaten uten unødig opphold.  
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Artikkel 23 

Samordning av tilsynsvurderingen av en krisesituasjon  

Ved anvendelse av artikkel 34 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten sende ut 

tilsynsvurderingen av krisesituasjonen til de medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med filialer som er berørt eller kan antas 

å ville bli berørt av krisesituasjonen. 

Artikkel 24 

Samordning og overvåking av tilsynsreaksjonen på en krisesituasjon  

1.  Ved anvendelse av artikkel 35 i delegert forordning (EU) 2016/98 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten utarbeide 

en samordnet tilsynsreaksjon på en krisesituasjon. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ta behørig hensyn til 

synspunktene til medlemmene av kollegiet som fører tilsyn med filialer som er berørt eller kan antas å ville bli berørt av 

krisesituasjonen. 

2.  Dersom det er relevant, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten samordne overvåkingen av gjennomføringen av alle 

tiltak fastsatt i tilsynsreaksjonen. 

3.  Medlemmene av kollegiet skal underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om krisesituasjonens utvikling og 

gjennomføringen av avtalte tiltak som gjelder filialer i deres jurisdiksjon. 

4.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal gi medlemmene av kollegiet, herunder EBA, alle oppdateringer om 

overvåkingen av tilsynsreaksjonen. 

5.  Utarbeidingen av tilsynsvurderingen av en krisesituasjon som nevnt i artikkel 23 og utarbeidingen av tilsynsreaksjonen på 

denne situasjonen kan pågå parallelt. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG I 

Mal for kartleggingen 

 Morinstitusjonen i EU / finansielt morholdingselskap i EU / blandet finansielt 
morholdingselskap i EU / institusjon 

 

 Samlet verdi av eiendeler og poster utenfor balansen (i millioner euro)  

 Er institusjonen identifisert som globalt systemviktig institusjon (G-SII) eller annen 
systemviktig institusjon (O-SII)? 

 

 Er det gitt unntak i henhold til artikkel 7 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 
(unntak fra kapitalkrav)? (ja/nei) 

 

 Er det gitt unntak i henhold til artikkel 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 

(unntak fra likviditetskrav)? (ja/nei) 

 

 

Institusjoner med tillatelse i en medlemsstat / foretak i finanssektoren med tillatelse i en medlemsstat  

Er insti-

tusjonen / 

foretaket i 

finanssek-

toren viktig 

for 

gruppen? 

(ja/nei) 

Er insti-

tusjonen /  

foretaket i 

finanssektoren 

viktig for den 

medlemsstaten 

der den/det har 

tillatelse? 

(ja/nei) 

Samlet verdi av 

eiendeler og 

poster utenfor 

balansen for 

institusjonen / 

foretaket i 

finanssektoren 

(i millioner 

euro) 

Eventuelle 

kriterier 

som brukes 

for å 

bestemme 

betydnin-

gen for 

medlem-

sstaten 

Eventuelle 

kriterier som 

brukes for å 

bestemme 

betydningen 

for gruppen 

Er det gitt  unntak i 

henhold til artikkel 7 

eller 10 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

(unntak fra 

kapitalkrav)? 

(ja/nei) 

Ved-

kommende 

myndighet / 

annen 

myndighet  

Medlems-

stat 

Institusjon / 

foretak i 

finanssek-

toren 

Identifikator for 

juridisk person 

(LEI), dersom 

slik kode finnes 

(midlertidig eller 

global LEI-

kode) 

Er 

institusjonen / 

foretaket i 

finanssek-

toren 

identifisert 

som annen 

systemviktig 

institusjon? 

Nærmeste 

morforetak 

til 

institusjo-

nen / 

foretaket i 

finanssek-

toren 

Identifikator 

for juridisk 

person (LEI), 

dersom slik 

kode finnes 

(midlertidig 

eller global 

LEI-kode) 

Er det 

nærmeste 

morfore-

taket 

identifisert 

som annen 

system-

viktig 

institu-

sjon? 
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Institusjoner med tillatelse i en medlemsstat / foretak i finanssektoren med tillatelse i en medlemsstat  

Er insti-

tusjonen / 

foretaket i 

finanssek-

toren viktig 

for 

gruppen? 

(ja/nei) 

Er insti-

tusjonen /  

foretaket i 

finanssektoren 

viktig for den 

medlemsstaten 

der den/det har 

tillatelse? 

(ja/nei) 

Samlet verdi av 

eiendeler og 

poster utenfor 

balansen for 

institusjonen / 

foretaket i 

finanssektoren 

(i millioner 

euro) 

Eventuelle 

kriterier 

som brukes 

for å 

bestemme 

betydnin-

gen for 

medlem-

sstaten 

Eventuelle 

kriterier som 

brukes for å 

bestemme 

betydningen 

for gruppen 

Er det gitt  unntak i 

henhold til artikkel 7 

eller 10 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

(unntak fra 

kapitalkrav)? 

(ja/nei) 

Ved-

kommende 

myndighet / 

annen 

myndighet  

Medlems-

stat 

Institusjon / 

foretak i 

finanssek-

toren 

Identifikator for 

juridisk person 

(LEI), dersom 

slik kode finnes 

(midlertidig eller 

global LEI-

kode) 

Er 

institusjonen / 

foretaket i 

finanssek-

toren 

identifisert 

som annen 

systemviktig 

institusjon? 

Nærmeste 

morforetak 

til 

institusjo-

nen / 

foretaket i 

finanssek-

toren 

Identifikator 

for juridisk 

person (LEI), 

dersom slik 

kode finnes 

(midlertidig 

eller global 

LEI-kode) 

Er det 

nærmeste 

morfore-

taket 

identifisert 

som annen 

system-

viktig 

institu-

sjon? 

              

              

              

              

Krisehåndte-

rings-
kollegium: 

Med-

lemmers 
og 
observa-

tørers 
land: 

Medlemmers og observatørers myndigheter: 

 

   

  

  

  

  

Krisehåndte-

ringsgruppe: 

Med-
lemmers 
land: 

Medlemmers myndigheter: 
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 Navn på den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller 
vedkommende myndighet i hjemstaten: 

 

Adresse til den konsoliderende tilsynsmyndigheten 
eller vedkommende myndighet i hjemstaten: 

 

Kontaktperson (navn, e-postadresse, telefonnummer) 
hos den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller 
vedkommende myndighet i hjemstaten: 

 

 

Er det gitt  unntak 

i henhold til 

artikkel 8 eller 10 

i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

(unntak fra 

likviditetskrav)? 

(ja/nei) 

Er den berørte 

myndigheten 

medlem av eller 

observatør i 

kollegiet? 

Dersom svaret er 

ja og 

myndigheten 

inngår i en 

spesifikk 

delstruktur i 

kollegiet, gi 

nærmere 

opplysninger 

Filialer etablert i en medlemsstat  

Er filialen 

viktig for 

gruppen? 

(ja/nei) 

Eventuelle 

kriterier som 

brukes for å 

bestemme 

betydningen 

Er filialen viktig 

for 

medlemsstaten i 

henhold til 

artikkel 51 i 

direktiv 

2013/36/EU? 

(ja/nei) 

Er den berørte 

myndigheten medlem 

eller observatør i 

kollegiet? Dersom 

svaret er ja og 

myndigheten inngår i 

en spesifikk delstruktur 

i kollegiet, gi nærmere 

opplysninger 

Ved-

kommende 

myndighet / 

annen 

myndighet  

Medlemsstat  Filial 

Institusjon 

som filialen 

er etablert 

under 

Identifikator for juridisk 

person (LEI) for 

institusjonen som filialen 

er etablert under, dersom 

slik kode finnes 

(midlertidig eller global 

LEI-kode) 

Er 

institusjonen 

som filialen 

er etablert 

under, 

identifisert 

som annen 

systemviktig 

institusjon? 

(ja/nei) 
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Institusjoner som har tillatelse, og filialer som er etablert i et  tredjeland 

Er 

institusjonen/

filialen viktig 

for gruppen? 

(ja/nei) 

Eventuelle 

kriterier som 

brukes for å 

bestemme 

betydningen 

Blir kravene om 

fortrolig behandling og 

taushetsplikt som får 

anvendelse på 

tredjelandets 

tilsynsmyndighet, 

vurdert som likeverdige 

av alle kollegiemed-

lemmene? 

(ja/nei) 

Er tredjelandets 

tilsynsmyndighet 

observatør i kollegiet? 

Dersom svaret er ja og 

myndigheten inngår i en 

spesifikk delstruktur i 

kollegiet, gi nærmere 

opplysninger 

Tredjelandets 

tilsynsmyndighet  
Tredjeland 

Institusjon/ 

filial 

Identifikator for juridisk 

person (LEI) for 

institusjonen, dersom 

slik kode finnes 

(midlertidig eller global 

LEI-kode) 

Nærmeste 

morforetak til 

institusjonen  

Identifikator for juridisk 

person (LEI) for det 

nærmeste morforetaket, 

dersom slik kode finnes 

(midlertidig eller global 

LEI-kode) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Finnes det noen annen 

ikke-europeisk 
kollegiestruktur? (ja/nei) 
(Dersom svaret er ja, angi 

navn på kollegium og 
vertsstatens 
tilsynsmyndighet): 

Medlemmers 
land: 

Medlemmers myndigheter: 

 

Navn på kollegium 
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VEDLEGG II 

Mal for skriftlige samordnings- og samarbeidsordninger for tilsynskollegiet opprettet for 

gruppe <XY> / institusjon <A> 

Alminnelige bestemmelser 

A. Innledning 

— Vis til relevante artikler i direktiv 2013/36/EU om opprettelsen av kollegier og skriftlige samordnings - og 

samarbeidsordninger: Artikkel 51 (betydelige filialer), artikkel 115 (samordnings- og samarbeidsordninger) og artikkel 116 

(tilsynskollegier). Vis også til delegert forordning (EU) 2016/98 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 og aktuelle artikler 

i direktiv 2014/59/EU der det er angitt spesifikke oppgaver for vedkommende myndigheter og tilsynskollegiet.  

— Gi en kort beskrivelse av målet med de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene, beskriv hensikten med dem, og 

bekreft at det er nødvendig å gi sin tilslutning til og opprettholde de skriftlige samordnings - og samarbeidsordningene. 

B. gruppe <XY> / institusjon <A> og identif isering av medlemmer og observatører 

a)  Beskrivelse av gruppe <XY> / institusjon <A> og dens struktur 

— Vis til resultatene av kartleggingen og eventuelle oppdateringer av kartleggingen. 

— Den siste versjonen av den utfylte kartleggingsmalen kan legges ved som vedlegg. 

— Et organisasjonskart over enhetene underlagt tilsyn og gruppens eller institusjonens geografiske tilstedeværelse kan også 

vises her (eller som et vedlegg, alt etter hva som er relevant) 

b)  Identif isering av vedkommende myndigheter som er medlemmer av kollegiet 

— Vis til relevante artikler i delegert forordning (EU) 2016/98 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 for å identifisere 

medlemmene av kollegiet, og oppgi resultatene av invitasjonene sendt til myndighetene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i delegert 

forordning (EU) 2016/98. 

— Sett inn en lenke til vedlegg A i denne malen (kontaktliste)  

c)  Identif isering av myndigheter som deltar i kollegiet som observatører 

— Vis til relevante artikler i delegert forordning (EU) 2016/98 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 for å identifisere 

mulige observatører i kollegiet, og oppgi resultatet av de respektive invitasjonene som ble sendt til myndighetene nevnt i 

artikkel 3 nr. 2–4 i delegert forordning (EU) 2016/98. 

— Dersom tilsynsmyndigheter i tredjeland har blitt invitert til å delta i kollegiet som observatører, oppgi referanser til den 

vurderingen alle kollegiemedlemmene har gjort av hvorvidt kravene til fortrolig behandling og taushetsplikt som får 

anvendelse på disse tredjelandenes tilsynsmyndigheter, er likeverdige. Dersom en uttalelse fra EBA om denne vurderingen 

er tatt i betraktning, gi nærmere opplysninger her. 

— Gi nærmere opplysninger om rammen for observatørenes deltakelse i kollegiets arbeid, aktiviteter og møter, samt om hvilke 

opplysninger de forventes å ha tilgang til. 

— Sett inn en lenke til vedlegg A i denne malen (kontaktliste)  
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C. Ramme for å samordne samarbeidet med krisehåndteringskollegiet 

— Beskrivelse av rammen avtalt mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og øvrige medlemmer av kollegiet for 

framlegging av samordnede innspill til krisehåndteringskollegiet og for hvilke oppgaver som skal utføres av vedkommende 

myndigheter i samsvar med direktiv 2014/59/EU. 

— Beskrivelse av den konsoliderende tilsynsmyndighetens rolle slik denne er avtalt mellom den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og kollegiets medlemmer, særlig med hensyn til samordningen av formidlingen av tilsynskollegiets 

innspill til det berørte krisehåndteringskollegiet gjennom konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

D. Rammen for utveksling av opplysninger 

— Omfanget av opplysningene som skal utveksles ved fortsatt drift, forventes minst å dekke kravene i direktiv 2013/36/EU og 

2014/59/EU og relevante artikler i delegert forordning (EU) 2016/98. Imidlertid bør kollegiene fylle ut også denne delen 

dersom det er avtalt utveksling av eventuelle andre opplysninger som er spesifikke for kollegiet.  

— Vis til relevante artikler i direktiv 2013/36/EU, direktiv 2014/59/EU og i delegert forordning (EU) 2016/98 for opplysningene 

som skal utveksles, og beskriv her eventuelle andre opplysninger som er spesifikke for kollegiet, og som det er avtalt 

utveksling av. 

— Særlig forventes det at det her opplyses om avtalen mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige 

kollegiemedlemmene om det konkrete settet med indikatorer som skal utveksles i forbindelse med utførelsen av den felles 

risikovurderingen og for å treffe felles beslutninger om institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med artikkel 113 i direktiv 

2013/36/EU. I henhold til bestemmelsene i delegert forordning (EU) 2016/98 skal disse indikatorene dekke minst områdene 

kapital, likviditet, eiendelenes kvalitet, finansiering, lønnsomhet og konsentrasjonsrisiko, og de skal framlegges for hver enhet 

i gruppen og morforetaket, og for gruppen på konsolidert nivå. Den avtalen som er spesifikk for kollegiet om hvor hyppig 

disse opplysningene skal utveksles, skal også angis her. 

— For regelmessig utveksling av opplysninger, beskriv hvor ofte dette skjer (for eksempel kvartalsvis) og hvilke 

kommunikasjonskanaler som skal brukes (for eksempel nyhetsbrev, telekonferanse, et sikkert eget nettsted for kollegiet).  

— Beskriv den rollen den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller vedkommende myndigheter i hjemstaten har som 

sentralenhet for innsamling og formidling av viktige og relevante opplysninger. 

— Beskriv rammens fleksibilitet og hvordan den kan tilpasses etter type opplysninger og opplysningenes hastegrad.  

E. Behandling av fortrolige opplysninger 

— Bekreft at alle fortrolige opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter, skal brukes bare for lovlige formål i 

forbindelse med tilsyn med gruppe <XY> / institusjon <A>. 

— Legg fram en forpliktelse som viser at opplysninger som utveksles, vil bli behandlet fortrolig, og en bekreftelse som viser at 

personer som har tilgang til eller håndterer fortrolige opplysninger, er underlagt taushetsplikt.  

F.  Ordninger for fordeling av oppgaver og delegering av ansvar, dersom det er relevant 

— Gi en beskrivelse av oppgavene som er fordelt, og ansvarsområdene som er delegert, samt av myndighetene som deltar i 

disse ordningene. 

— Gi en beskrivelse av utvekslingen av opplysninger mellom de berørte myndighetene og de øvrige medlemmene av kollegiet 

om resultatene av arbeidet, og gi også en beskrivelse av prosedyrene for kommunikasjon mellom de berørte myndighetene 

og morforetaket eller institusjonen i EU og dettes/dennes datterforetak eller betydelige filialer. 

  



Nr. 13/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

G.  Beskrivelse av de ulike delstrukturene i kollegiet, dersom det er relevant 

— Dersom kollegiet er organisert i ulike delstrukturer (for eksempel hovedstruktur, generell struktur, regionspesifikke 

delstrukturer), gi en beskrivelse av disse delstrukturene, kr iteriene for å bestemme medlemskap og hvem som skal være 

medlemmer og observatører i hver delstruktur, samt prosedyrer for å sikre en hensiktsmessig utveksling av opplysninger 

mellom de ulike delstrukturene i kollegiet. 

Ramme for planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

H.  Ramme for planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet ved fortsatt drift 

—  Med utgangspunkt i bestemmelsene i de relevante artiklene i delegert forordning (EU) 2016/98 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/99, gi en beskrivelse av de ordningene som er spesifikke for kollegiet om utarbeiding og drøfting av, enighet om 

og oppdatering av kollegiets tilsynskontrollprogram. 

I.  Kollegiets strategi for kommunikasjon med morforetaket eller institusjonen i EU og dettes/dennes datterforetak eller f ilialer  

— Gi en beskrivelse av kollegiets egen strategi for kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter og morforetaket eller 

institusjonen i EU og dettes/dennes enheter, med utgangspunkt i bestemmelsene i de relevante artiklene i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/99. 

J.  Eventuelle andre avtaler om kollegiets virkemåte som er inngått mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og øvrige medlemmer av og observatører i kollegiet 

— Gi nærmere opplysninger om avtalte prosedyrer og tidsplan i forbindelse med utsendelse av møtedokumenter.  

— Her gis nærmere opplysninger om eventuelle andre avtaler som er spesifikke for kollegiet, dersom det er relevant . 

Ramme for planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på forberedelse til krisesituasjoner og under 

krisesituasjoner  

K.  Presentasjon og identif isering av kontaktpersoner og kontaktopplysninger for bruk i krisesituasjoner 

— Vis til artikkel 112 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU om planlegging og samordning av tilsynsvirksomhet med sikte på 

forberedelse til krisesituasjoner og under krisesituasjoner. 

— Sett inn en lenke til vedlegg B i denne malen (kontaktliste for bruk i krisesituasjoner). 

L.  Opplysninger som skal utveksles, og prosedyrer som skal følges i en krisesituasjon 

a)  Ramme for opplysninger som skal utveksles i en krisesituasjon 

— Beskriv de prosedyrene som er spesifikke for kollegiet, og som medlemmene av kollegiet skal iverksette i krisesituasjoner.  

— Beskriv det minstesettet av opplysninger som er definert på forhånd, og som den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller 

vedkommende myndigheter i hjemstaten forventes å utveksle med de øvrige medlemmene av kollegiet når en krisesituasjon 

er identifisert. 

— Gi nærmere opplysninger om vilkårene for vurdering av muligheten til morforetaket eller institusjonen i EU til  å legge fram det 

settet av opplysninger som kollegiets medlemmer har blitt enige om. Gi en beskrivelse av planlagte gjennomganger og 

hyppigheten av simuleringsøvelser, alt etter som hva som er relevant. 
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b)  Ramme for samordnings- og samarbeidsprosedyrer i krisesituasjoner 

— Vis til relevant artikkel i gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 med hensyn til varsling av krisesituasjoner og gi en 

beskrivelse av den konsoliderende tilsynsmyndighetens og de øvrige kollegiemedlemmenes ramme for å varsle hverandr e 

når det oppstår en krisesituasjon i et datterforetak eller morforetak i Unionen. Bestemmelsene angående varsling av EBA og 

vedkommende myndigheter i vertsstatene der betydelige filialer er etablert, bør også tas med. 

— Beskriv en eventuell samordning med andre kollegier eller grupper (for eksempel krisehåndteringsgruppe eller 

krisehåndteringskollegium) som kan bli involvert i håndteringen av en krisesituasjon som berører gruppen.  

— Vis til eventuelle kommunikasjonskanaler som er avtalt brukt ved utveksling av opplysninger i en krisesituasjon (for eksempel 

sikre metoder, sikkert nettsted). 

— Sett opp en oversikt over tilfeller (eksempler på krisesituasjoner) som vil bli varslet og meldt.  

c)  Ramme for håndtering av krisesituasjoner 

— Gi en beskrivelse av rammen for håndtering av krisesituasjonen med følgende punkter basert på de relevante artiklene i 

delegert forordning (EU) 2016/98 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/99: 

— Den samordnede tilsynsvurderingen, herunder de viktigste punktene i den felles vurderingen av krisesituasjonen. 

— Den samordnede tilsynsreaksjonen, herunder nærmere opplysninger om behovet, omfanget og vilkårene for alle 

tilsynstiltak som skal iverksettes overfor morforetaket eller institusjonen i EU, eller de berørte enhetene i gruppen eller 

filialene, samt hvilke opplysninger som trenger å utveksles i tilsynskollegiet og med EBA. 

— Overvåking av den samordnede tilsynsreaksjonen, herunder eventuelle tiltak og ordninger som avtales.  

d)  Ramme for ekstern kommunikasjon 

— Gi en beskrivelse av rammen for ekstern kommunikasjon som omfatter 

— fordeling av ansvar for samordning av kommunikasjon til offentligheten i de ulike fasene av krisesituasjonen,  

— hvor mange opplysninger som skal offentliggjøres, tatt i betraktning muligheten for å utøve skjønn av hensyn til behovet 

for å opprettholde tilliten i markedet, samt andre forpliktelser i situasjoner der gruppen som er berørt av krisesituasjonen, 

er børsnotert i en eller flere jurisdiksjoner, 

— utarbeiding av felles offentlige erklæringer, selv når det bare er én vedkommende myndighet som må komme med en 

slik erklæring, i en situasjon der de øvrige kollegiemedlemmenes interesser kan være berørt,  

— ekstraordinære omstendigheter og tiltak som skal treffes i en situasjon der en berørt vedkommende myndighet kan 

komme med en egen erklæring, 

— ansvaret for å kontakte morforetaket eller institusjonen i EU og eventuelt dettes/dennes datterforetak eller filialer,  

— ansvarsfordelingen og tiltak som skal treffes med sikte på kommunikasjon av samordnede tiltak for å håndtere 

krisesituasjonen. 
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Sluttbestemmelser  

— Gi nærmere opplysninger om hva vedkommende myndigheter som har inngått og undertegnet skriftlige samordnings - og 

samarbeidsordninger har forpliktet seg til med hensyn til å anvende disse bestemmelsene inntil det foreligger en meddelelse 

om opphør av disse ordningene. 

— Vedkommende myndigheters underskrifter kan eventuelt settes inn i dette avsnittet eller som et vedlegg.  

— Send inn eventuelle oppdateringer og endringer av de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningene som gjenspeiler 

relevante endringer som kollegiets medlemmer har godkjent. 

— Angi språk som kommunikasjonen skal foregå på og vis eventuelt til offentliggjøringen av de skriftlige samordnings - og 

samarbeidsordningene. 
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Vedlegg A 

Kontaktliste  

— Av hensyn til de skriftlige samordnings- og samarbeidsordningenes art, forventes det at de oppdateres regelmessig. 

— Det kreves ikke noen formelle prosedyrer for samråd eller godkjenning for å holde kontaktlister, herunder kontaktl ister som 

skal brukes i krisesituasjoner, oppdatert, men vedkommende myndigheter oppfordres til fleksibilitet i oppdateringene og til å 

påse at siste tilgjengelige versjon sendes til medlemmene av kollegiet. 

 

Siste oppdatering:  

Myndighet Navn og stillingsbetegnelse for 

kontaktpersonen 

Telefonnummer  E-postadresse  

Den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten / 

vedkommende myndighet i 

hjemstaten 

1.  på operativt L-nivå Fasttelefon 

Mobiltelefon 

 

2.  i den øverste ledelsen Fasttelefon 

Mobiltelefon 

 

Vedkommende myndighet i 

vertsstaten 

1.  på operativt nivå Fasttelefon 

Mobiltelefon 

 

2.  i den øverste ledelsen Fasttelefon 

Mobiltelefon 

 

Tredjelandets 

tilsynsmyndighet 

… …  
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Vedlegg B 

Kontaktliste som skal brukes i krisesituasjoner  

Siste oppdatering:  

Myndighet Navn og stillingsbetegnelse 

for kontaktpersonen 

Telefonnummer  Nummer utenfor 

kontortid 

E-postadresse  

Den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten / 

vedkommende myndighet i 

hjemstaten 

1.  på operativt nivå Fasttelefon 

Mobiltelefon 

  

2.  i den øverste ledelsen Fasttelefon 

Mobiltelefon 

  

Vedkommende myndighet i 

vertsstaten 

1.  på operativt nivå Fasttelefon 

Mobiltelefon 

  

2.  i den øverste ledelsen Fasttelefon 

Mobiltelefon 

  

Tredjelandets 

tilsynsmyndighet 

… …   

Sikker e-postadresse til bruk i krisesituasjoner: 

Nettadresse til bruk i krisesituasjoner: 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/100 

av 16. oktober 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for spesifisering av den felles 

beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 20 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vurderingen av om søknader om visse tilsynsmessige tillatelser er fullstendige, bør den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene, før de treffer beslutning om hvorvidt tillatelsene nevnt i 

artikkel 20 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal gis, sikre et rettidig og effektivt samarbeid og utvikle en 

felles forståelse av om en mottatt søknad er fullstendig, eller om hvilke deler av søknaden som anses som ufullstendige. 

2) Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør overfor søkeren og de berørte vedkommende myndighetene bekrefte datoen 

for mottak av den fullstendige søknaden for å sikre klarhet i nøyaktig startdato for seksmånedersfristen for å nå en felles 

beslutning og redusere risikoen for eventuelle tvister om startpunktet. 

3) Vurderingen av om søknaden er fullstendig, bør foretas på grunnlag av de spørsmålene vedkommende myndigheter er 

pålagt å vurdere når en søknad om tillatelse skal avgjøres. Sammenhengen mellom vurderingen som vedkommende 

myndigheter skal foreta, og opplysningene som forventes å inngå i de inngitte søknadene, er avgjørende for å kunne 

forbedre kvaliteten på søknadene og sikre konsekvens på tvers av tilsynskollegiene, både med hensyn til innholdet i 

søknadene og med hensyn til vurderingen av fullstendighet. 

4) For å sikre en ensartet anvendelse av prosessen for å treffe en felles beslutning er det viktig at hvert enkelt trinn er klart 

definert. En klart definert prosess gjør det lettere å utveksle informasjon i god tid, legger til rette for at tilsynsressursene 

fordeles forholdsmessig og forvaltes effektivt, fremmer gjensidig forståelse, utvikler tillitsforhold mellom 

tilsynsmyndigheter og fremmer et effektivt tilsyn. 

5) Vurderingen av om søknaden er fullstendig, bør ikke omfatte den vurderingen av søknaden som vedkommende 

myndigheter skal foreta når de utarbeider sin uttalelse om hvorvidt tillatelse skal gis. Den tiden som avsettes til hvert 

enkelt trinn i den felles beslutningsprosessen, bør derfor stå i forhold til det enkelte trinnets kompleksit et og omfang, 

samtidig som det tas hensyn til at fristen for å treffe en felles beslutning, ikke kan forlenges eller avbrytes. 

6) Den konsoliderende tilsynsmyndigheten bør være i stand til å vurdere hvorvidt og hvordan modellen det søkes tillatelse 

for, fanger opp eksponeringer i jurisdiksjoner utenfor Unionen. I denne sammenheng bør det legges til rette for 

samarbeid mellom vedkommende myndigheter og tilsynsmyndigheter i tredjeland slik at vedkommende myndigheter 

kan utarbeide en fullstendig vurdering av modellens resultater. 

7) En rettidig og realistisk planlegging av den felles beslutningsprosessen er av avgjørende betydning. Hver vedkommende 

myndighet som medvirker, bør gi den konsoliderende tilsynsmyndigheten sitt bidrag til den felles beslutningen i god tid 

og på en effektiv måte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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Nr. 13/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

8) For å sikre ensartede anvendelsesvilkår bør det fastsettes hvilke trinn som bør gjennomføres for å foreta vurderingen og 

treffe den felles beslutningen, og det bør tas hensyn til at enkelte oppgaver i prosessen kan utføres  samtidig, mens andre 

utføres trinnvis. 

9) For å lette samarbeidet om felles beslutninger er det viktig at vedkommende myndigheter som medvirker i 

beslutningsprosessen, fører en dialog med hverandre, særlig før de ferdigstiller felles beslutninger. 

10) For å sikre at prosessen blir effektiv, bør den konsoliderende tilsynsmyndigheten ha det overordnede ansvaret for å 

bestemme hvilke trinn som skal følges for å treffe en felles beslutning om godkjenning av interne modeller. 

11) Fastsettelse av klare bestemmelser om hva de felles beslutningene skal inneholde, vil sikre at felles beslutninger har en 

fullstendig begrunnelse og bidrar til effektiv kontroll med at vilkårene knyttet til tillatelsen blir overholdt. 

12) For å klargjøre prosessen som skal følges når en felles beslutning er truffet, sikre åpenhet om behandlingen av resultatet 

av beslutningen og legge til rette for egnede oppfølgingstiltak dersom det er nødvendig, bør det fastsettes standarder for 

meddelelse av den felles beslutningen. 

13) Tidsplanen for prosessen for å treffe en felles beslutning om søknader om tillatelser som gjelder vesentlige utvidelser 

eller endringer av modeller og arbeidsfordelingen mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte 

vedkommende myndighetene, bør stå i forhold til omfanget av de vesentlige utvidelsene eller endringene av modellene. 

14) Den felles beslutningsprosessen i henhold til artikkel 20 i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter den prosessen som skal 

følges dersom det ikke treffes noen felles beslutning. For å sikre ensartede anvendelsesvilkår for denne delen av 

prosessen, og særlig sikre utformingen av fullstendig begrunnede beslutninger og avklare håndteringen av synspunkter 

og forbehold som de berørte vedkommende myndighetene har gitt uttrykk for, bør det fastsettes standarder for 

tidsplanen for beslutningstaking i mangel av en felles beslutning og for meddelelse av slike beslutninger. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Europakommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FO RMÅL O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen gir en nærmere beskrivelse av den felles beslutningsprosessen nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til søknader om tillatelser som nevnt i artikkel 143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 og 9, 

artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 og artikkel 363 i nevnte forordning, med sikte på å lette den felles beslutningsprosessen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «berørt vedkommende myndighet» en annen vedkommende myndighet enn den konsoliderende tilsynsmyndigheten, som 

har ansvar for tilsynet med datterforetak som deltar i inngivelsen av den felles søknaden, til en morinstitusjon i EU eller et 

finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU i en medlemsstat,  og som er 

nødvendig for å treffe en felles beslutning i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 om anvendelsen 

nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning, 

2) «søker» en morinstitusjon i EU og dennes datterforetak, eller datterforetakene til et finansielt morholdingselskap i EU eller 

et blandet finansielt morholdingselskap i EU som inngir en søknad, 

3) «vurderingsrapport» en rapport som inneholder en vurdering av en søknad i samsvar med artikkel 6. 

KAPITTEL II 

FELLES BESLUTNINGSPRO SESS 

Artikkel 3 

Medvirkning fra tilsynsmyndigheter i tredjeland i vurderingsprosessen  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan beslutte å la tilsynsmyndigheter i tredjeland som deltar i tilsynskollegiet i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98(1), medvirke i vurderingen av søknader inngitt i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 dersom søkeren driver virksomhet i det aktuelle 

tredjelandet og har til hensikt å anvende de aktuelle metodene på eksponeringer i dette tredjelandet. I så fall skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten og nevnte myndigheter komme til enighet om i hvilken utstrekning tredjelandets 

tilsynsmyndigheter skal medvirke med henblikk på følgende formål: 

a)  Gi den konsoliderende tilsynsmyndigheten sitt bidrag til vurderingsrapporten som den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

utarbeider. 

b)  Tilføye bidragene nevnt i bokstav a) som vedlegg til den vurderingsrapporten som den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

utarbeider. 

2.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten beslutter å la tilsynsmyndigheter i tredjeland medvirke, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten ikke oversende vurderingsrapporter utarbeidet av noen vedkommende myndighet til 

tredjelandets tilsynsmyndigheter uten uttrykkelig samtykke fra den berørte vedkommende myndigheten. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal holde de berørte vedkommende myndighetene fullt underrettet om omfanget 

av, nivået på og arten av medvirkning fra tilsynsmyndigheter i tredjeland i vurderingsprosessen og i hvilket omfang 

vurderingsrapporten utarbeidet av den konsoliderende tilsynsmyndigheten har dratt nytte av deres bidrag. 

Artikkel 4 

Vurdering av om en søknad er fullstendig 

1.  Ved mottak av en søknad om tillatelse som nevnt i artikkel 143 nr. 1, artikkel 151 nr. 4 og 9, artikkel 283, artikkel 312  

nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013 inngitt av søkeren, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

oversende søknaden til de berørte vedkommende myndighetene uten unødig opphold og under alle omstendigheter innen ti 

dager. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal vurdere om søknaden er 

fullstendig innen seks uker etter at søknaden er mottatt av den konsoliderende tilsynsmyndigheten.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes virkemåte (EUT L 21 av 28.1.2016 ,  

s. 2). 
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3.  En søknad skal anses som fullstendig dersom den inneholder alle opplysninger som kreves av vedkommende myndigheter 

for å vurdere søknaden i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, særlig artikkel 143, 144, 151, 283, 312 

og 363 i nevnte forordning. 

4.  De berørte vedkommende myndighetene skal framlegge sin vurdering av om søknaden er fullstendig for den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

5.  Vurderingen nevnt i nr. 4 skal angi alle elementer i søknaden som er vurdert som ufullstendige eller manglende. 

6.  Dersom en berørt vedkommende myndighet ikke framlegger sin vurdering av om søknaden er fullstendig for den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten innen fristen fastsatt i nr. 2, skal den berørte vedkommende myndigheten anse søknaden 

som fullstendig. 

7.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller noen av de berørte vedkommende myndighetene anser at 

opplysningene i søknaden er ufullstendige, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten underrette søkeren om de aspektene 

ved søknaden som anses som ufullstendige eller manglende, og gi søkeren mulighet til å legge fram de manglende 

opplysningene. 

8.  Dersom en søker legger fram de manglende opplysningene nevnt i nr. 7, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

oversende disse opplysningene til de berørte vedkommende myndighetene uten unødig opphold og under alle omstendigheter 

innen ti dager etter mottak av opplysningene. 

9.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal vurdere om søknaden med 

tilleggsopplysninger er fullstendig innen seks uker etter at opplysningene ble mottatt av den konsoliderende tilsynsmyndighet en 

i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 3–6. 

10.  Dersom en fullstendig søknad tidligere er vurdert som ufullstendig, skal seksmånedersfristen nevnt i artikkel 20 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 anses å starte på den datoen da den konsoliderende tilsynsmyndigheten mottok 

opplysningene som gjorde søknaden fullstendig. 

11.  Når en søknad er vurdert som fullstendig, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten underrette søkeren og de berørte 

vedkommende myndighetene om dette sammen med datoen for mottak av den fullstendige søknaden eller datoen for mottak av 

opplysningene som gjorde søknaden fullstendig. 

12.  I alle tilfeller kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller en av de berørte vedkommende myndighetene kreve at 

søkeren gir ytterligere opplysninger for å kunne vurdere søknaden og treffe en felles beslutning om søknaden. 

Artikkel 5 

Planlegging av trinnene i den felles beslutningsprosessen  

1.  Før den felles beslutningsprosessen innledes, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende 

myndighetene komme til enighet om en tidsplan for de ulike trinnene i den felles beslutningsprosessen og om arbeids-

fordelingen. Dersom det ikke oppnås enighet, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten fastsette tidsplanen etter å ha vurdert 

de synspunktene og forbeholdene de berørte vedkommende myndighetene har gitt uttrykk for. Tidsplanen skal fastsettes innen 

seks uker etter mottak av en fullstendig søknad. Ved ferdigstillelse skal tidsplanen oversendes av den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten til de berørte vedkommende myndighetene. 

2.  Tidsplanen skal inneholde datoen for mottak av den fullstendige søknaden i henhold til artikkel 4 nr. 9 og minst følgende 

trinn: 

a)  Avtale om tidsplanen og arbeidsfordelingen mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende 

myndighetene. 

b)  Avtale om omfanget av medvirkningen fra tilsynsmyndigheter i tredjeland i henhold til artikkel 3.  
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c)  Dialog mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten, de berørte vedkommende myndighetene og søkeren om detaljer i 

søknaden, dersom dette anses som nødvendig av den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende 

myndighetene. 

d)  Framlegging av vurderingsrapporten fra de berørte vedkommende myndighetene til den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

i henhold til artikkel 6 nr. 2. 

e)  Dialog om vurderingsrapportene mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende 

myndighetene i henhold til artikkel 7 nr. 2. 

f)  Utarbeiding og framlegging av utkastet til en felles beslutning fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten for de berørte 

vedkommende myndighetene i henhold til artikkel 7 nr. 3 og 4. 

g)  Samråd med søkeren om utkastet til felles beslutning dersom dette kreves etter lovgivningen i en medlemsstat. 

h)  Dialog mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene om utkastet til felles 

beslutning i henhold til artikkel 7 nr. 4. 

i)  Framlegging av utkastet til felles beslutning fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten for de berørte vedkommende 

myndighetene for godkjenning og for å treffe en felles beslutning i henhold til artikkel 8. 

j)  Meddelelse av den felles beslutningen til søkeren i henhold til artikkel 9. 

3.  Tidsplanen skal oppfylle alle følgende krav: 

a)  Den skal stå i forhold til søknadens omfang. 

b)  Den skal gjenspeile omfanget av og kompleksiteten ved hver enkelt oppgave som utføres av de berørte vedkommende 

myndighetene og den konsoliderende tilsynsmyndigheten, samt kompleksiteten ved de institusjonene i gruppen som den 

felles beslutningen får anvendelse på. 

c)  Den skal i størst mulig grad ta hensyn til andre former for virksomhet som utføres av den konsoliderende tilsynsmyndighe-

ten og de berørte vedkommende myndighetene i kollegiets tilsynskontrollprogram nevnt i artikkel 16 i delegert forordning 

(EU) 2016/98. 

4.  Arbeidsfordelingen skal gjenspeile følgende: 

a)  Søknadens omfang og kompleksitet. 

b)  Vesentligheten av søknadens omfang for hver enkelt institusjon. 

c)  Type og plassering av eksponeringer eller risikoer som søknaden gjelder. 

d)  I hvilken grad eksponeringer eller risiko i en bestemt jurisdiksjon bidrar til vesentligheten av endringer eller utvidelser av 

modellene når de vurderes på konsolidert nivå. 

e)  Den konsoliderende tilsynsmyndighetens og den enkelte berørte vedkommende myndighetens evne til å utføre de 

oppgavene som er nødvendige for å foreta en vurdering og avgi en fullstendig begrunnet uttalelse. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav c), dersom den geografiske plasseringen av eksponeringer eller risikoer er en annen enn 

der eksponeringene eller risikoene håndteres, krediteres eller handles, skal arbeidsfordelingen fastsette ulike ansvarsområder for 

de berørte vedkommende myndighetene i medlemsstaten der eksponeringene eller risikoene er plassert, og for de berørte 

vedkommende myndighetene i den medlemsstaten der disse eksponeringene eller risikoene håndteres, krediteres eller handles.  
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5.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal meddele søkeren en veiledende dato for dialogen nevnt i nr. 2 bokstav c) og 

en forventet dato for meddelelsen nevnt i nr. 2 bokstav i). 

6.  Dersom det blir nødvendig å ajourføre tidsplanen eller arbeidsfordelingen, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

gjøre det i samråd med de berørte vedkommende myndighetene. 

Artikkel 6 

Utarbeiding av vurderingsrapporter 

1.  De berørte vedkommende myndighetene og den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal vurdere søknaden på grunnlag av 

arbeidsfordelingen fastsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 1. Disse vurderingene skal være i form av vurderingsrapporter. 

2.  Den enkelte berørte vedkommende myndigheten skal oversende sin vurderingsrapport til den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten innen fristen fastsatt i tidsplanen i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav d). 

3.  Vurderingsrapporten skal minst omfatte samtlige av følgende faktorer: 

a)  En uttalelse om hvorvidt den omsøkte tillatelsen bør gis, på grunnlag av kravene fastsatt i artikkel 143 nr. 1, artikkel 151  

nr. 4 og 9, artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, sammen med en begrunnelse 

som underbygger uttalelsen. 

b)  Eventuelle vilkår en slik tillatelse bør være underlagt, herunder tilhørende begrunnelse og en tidsplan for oppfyllelse av 

dem. 

c)  Vurderinger med hensyn til de spørsmålene som de berørte vedkommende myndighetene er pålagt å vurdere i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 som gjelder tillatelsene nevnt i artikkel 143, 144, 151, 283, 312 eller 363 i 

nevnte forordning. 

d)  Eventuelle anbefalinger for å rette opp mangler som avdekkes under vurderingen av søknaden, og treffe en felles beslutning 

om søknaden. 

Artikkel 7 

Utarbeiding av utkast til felles beslutning 

1.  Eventuelle vurderingsrapporter nevnt i artikkel 6 skal oversendes av den konsoliderende tilsynsmyndigheten til den 

berørte vedkommende myndigheten, dersom dette bidraget er relevant for den vurderingen den berørte vedkommende 

myndigheten skal foreta. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal delta i en dialog, som nevnt i tidsplanen i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav 

e), med de berørte vedkommende myndighetene på grunnlag av vurderingsrapportene utarbeidet av den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene, med sikte på å utarbeide et utkast til felles beslutning. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal utarbeide et fullstendig begrunnet utkast t il felles beslutning. Utkastet til 

felles beslutning skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navnene på den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene som er involvert i 

utarbeidingen av utkastet til den felles beslutningen. 

b)  Navnet på gruppen av institusjoner og en liste over alle institusjoner i gruppen som utkastet til felles beslutning gjelder og 

får anvendelse på, sammen med nærmere opplysninger om virkeområdet for den felles beslutningen. 

c)  Henvisningene til gjeldende bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om utarbeiding, ferdigstillelse og anvendelse av 

utkastet til felles beslutning. 

d)  Datoen for utkastet til felles beslutning og for eventuelle ajourføringer av denne ved vesentlige utvidelser eller endringer 

som nevnt i artikkel 13. 

e)  En uttalelse om hvorvidt den omsøkte tillatelsen bør gis, på grunnlag av vurderingsrapportene nevnt i artikkel 6. 

f)  Dersom uttalelsen nevnt i bokstav e) anbefaler å gi den omsøkte tillatelsen, datoen da slik tillatelse gis .  
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g)  En kort beskrivelse av resultatene av vurderingene for hver enkelt institusjon i gruppen, 

h)  Eventuelle anbefalinger for å rette opp mangler som avdekkes under vurderingen av søknaden, og for å treffe en felles 

beslutning om søknaden. 

i)  Eventuelle vilkår som skal oppfylles av søkeren, herunder tilhørende begrunnelse, før tillatelsen nevnt i artikkel 143 nr. 1,  

artikkel 151 nr. 4 og 9, artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan tas i bruk. 

j)  Referansedatoen som bokstav g), h) og i) viser til. 

k)  Tidsplanen for oppfyllelse av vilkårene nevnt i bokstav i) eller for håndtering av anbefalingene nevnt i bokstav h), dersom 

det er relevant. 

l)  Tidsplanen for gjennomføring av utkastet til felles beslutning i eventuelle relevante nasjonale tillatelser. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal framlegge utkastet til felles beslutning til de berørte vedkommende 

myndighetene med henblikk på dialogen nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav h), dersom det er relevant. 

Artikkel 8 

Oppnåelse av enighet om den felles beslutningen  

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal, i den grad det er nødvendig, revidere utkastet til felles beslutning slik at det 

gjenspeiler konklusjonene av dialogen nevnt i artikkel 7 nr. 4, og utarbeide et endelig utkast til felles beslutning. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal sende det endelige utkastet til felles beslutning til de berørte vedkommende 

myndighetene uten unødig opphold og innen fristen angitt i tidsplanen i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav i), som fastsetter en 

frist for når de skal gi sitt skriftlige samtykke, som kan sendes elektronisk. 

3.  De berørte vedkommende myndighetene som mottar det endelige utkastet til felles beslutning og ikke har innvendinger 

mot det, skal oversende sitt skriftlige samtykke til den konsoliderende tilsynsmyndigheten innen den fastsatte fristen. 

4.  En felles beslutning skal anses som oppnådd bare dersom alle de berørte vedkommende myndighetene har gitt sitt 

skriftlige samtykke. 

5.  Den felles beslutningen skal bestå av den felles beslutningen og de skriftlige samtykkene som er knyttet til den. Den felles 

beslutningen skal gis til alle de berørte vedkommende myndighetene av den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

Artikkel 9 

Meddelelse av den felles beslutningen 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal meddele søkeren den felles beslutningen nevnt i artikkel 8 nr. 5 i samsvar 

med artikkel 20 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, sammen med opplysninger om gjennomføringen av den felles 

beslutningen i eventuelle relevante nasjonale tillatelser innen fristen angitt i tidsplanen i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav j). 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal bekrefte overfor de berørte vedkommende myndighetene at den har meddelt 

søkeren den felles beslutningen.  

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte vedkommende myndighetene skal ved behov drøfte den felles 

beslutningen med institusjoner som er etablert på deres territorium, og som er omfattet av den felles beslutningen, for å gi en 

nærmere forklaring på beslutningen og anvendelsen av den.  
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KAPITTEL III 

UENIGHET O G BESLUTNINGER SO M TREFFES I MANGEL AV EN FELLES BESLUTNING  

Artikkel 10 

Beslutningsprosess i mangel av en felles beslutning 

1.  Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten på anmodning fra en av de berørte vedkommende myndighetene rådføre seg med Den 

europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan rådføre seg med EBA på eget initiativ. 

2.  Dersom ingen felles beslutning er nådd innen fristen nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

skal den konsoliderende tilsynsmyndighetens beslutning som nevnt i artikkel 20 nr. 4 første ledd i samme forordning, 

dokumenteres skriftlig og treffes innen den seneste av følgende datoer: 

a)  Én måned etter utløpet av fristen nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom ingen av de 

vedkommende myndighetene har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 20 nr. 4 fjerde ledd i nevnte forordning. 

b)  Én måned etter at EBA har gitt råd i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

har rådført seg med EBA innen fristen nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Én måned etter en beslutning truffet av EBA i samsvar med artikkel 20 nr. 4 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Dersom EBA er rådspurt i henhold til nr. 1, skal den konsoliderende tilsynsmyndighetens beslutning nevnt i nr. 2 

inneholde en forklaring på eventuelle avvik fra rådet EBA har gitt. 

Artikkel 11 

Utarbeiding av beslutninger som treffes i mangel av en felles beslutning  

Beslutningen som treffes av den konsoliderende tilsynsmyndigheten i mangel av en felles beslutning, skal omfatte alle 

opplysninger angitt i artikkel 7 nr. 3, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 12 

Meddelelse av beslutninger truffet i mangel av en felles beslutning 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal umiddelbart meddele søkeren og de berørte vedkommende myndighetene sin 

beslutning i samsvar med artikkel 20 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL IV 

AJO URFØRING AV BESLUTNINGER VED VESENTLIGE UTVIDELSER ELLER ENDRINGER AV MO DELLER O G 

IKRAFTTREDELSE 

Artikkel 13 

Vesentlige utvidelser eller endringer av modeller 

1.  Dersom en søknad om tillatelse gjelder vesentlige utvidelser eller endringer av modeller i samsvar med artikkel 143 nr. 3, 

artikkel 151 nr. 4 eller 9, artikkel 283, artikkel 312 nr. 2 eller artikkel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med institusjoner som berøres av 

disse vesentlige utvidelsene eller endringene av modeller, arbeide i fullt samråd for å avgjøre om den omsøkte tillatelse skal gis 

i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 575/2013, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3–9 i denne forordningen. 
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2.  Tidsplanen for den felles beslutningsprosessen om å gi tillatelse til vesentlige utvidelser og endringer skal oppfylle alle 

følgende krav: 

a)  Den skal stå i forhold til omfanget av de vesentlige utvidelsene eller endringene av modeller. 

b)  Den skal stå i forhold til oppgavene og arbeidsfordelingen mellom den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de berørte 

vedkommende myndighetene med ansvar for tilsynet med institusjoner som berøres av disse vesentlige utvidelsene eller 

endringene av modeller. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav b), når en søknad gjelder en vesentlig utvidelse eller endring av modeller som berører 

institusjoner etablert i bare én medlemsstat, skal tiden som tildeles den konsoliderende tilsynsmyndigheten for alle deler av 

prosessen i henhold til artikkel 3–9, holdes på et minimum. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/313 

av 1. mars 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til ytterligere 

overvåkingsparametrer for likviditetsrapportering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kapittel 7 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) skal kredittinstitusjoner 

framlegge rapporter om likviditet på individuelt og konsolidert grunnlag. For å gjøre likviditetstilsynet mer effektivt er 

det hensiktsmessig å kreve rapportering av ytterligere parametrer for likviditetsovervåking som nevnt i artikkel 415 nr. 3 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. Dette bør gi en mer fullstendig oversikt over en institusjons likviditets-

stilling, som står i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av institusjonens virksomhet. 

2) De ytterligere parametrene for likviditetsovervåking som skal rapporteres, bør omfatte parametrer basert på konsentra-

sjonen av finansiering etter motpart og produkttype, ettersom disse parametrene identifiserer motparter og instrumenter 

som er så viktige at uttrekk av midler eller redusert markedslikviditet kan utløse likviditetsproblemer; parametrer basert 

på konsentrasjonen av likviditetsdekningskapasitet etter utsteder eller motpart, ettersom disse parametrene gir opplys -

ninger om de rapporterende institusjonenes konsentrasjon fordelt på de ti største beholdningene av eiendeler eller 

likviditetslinjer som er bevilget til institusjonen; og parametrer basert på prisene for finansiering med ulike løpetider og 

refinansiering, som er verdifulle opplysninger over tid, ettersom de gjør tilsynsmyndighetene oppmerksomme på 

endringer i finansieringsdifferanser, -volumer og -løpetider. 

3) Rapportering av ytterligere parametrer for likviditetsovervåking bør anvendes av vedkommende myndigheter som del 

av deres tilsyns- og evalueringsprosess (SREP) samt i tilsynskollegiene og som et verktøy for tidlig varsling i det 

løpende tilsynet. 

4) Rapportering av ytterligere parametrer for likviditetsovervåking bør tilpasses til anvendelses- og rapporteringsnivået for 

kravet til likviditetsreserve i samsvar med artikkel 6–10 og artikkel 415 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5) For å sikre forholdsmessighet bør kvartalsvis rapportering tillates i stedet for månedlig rapportering når en institusjon 

ikke utgjør en del av et konsern med datterforetak eller morinstitusjoner i andre jurisdiksjoner enn dens vedkommende 

myndighets jurisdiksjon, når institusjonens balansesum utgjør bare en liten andel av summen av individuelle balanse-

summer for alle institusjoner i den berørte medlemsstaten, og når institusjonen ikke har betydelige samlede eiendeler. 

6) Ettersom rapporteringen av ytterligere parametrer for likviditetsovervåking er viktig for et behørig tilsyn og som et 

verktøy for tidlig varsling i det løpende tilsynet, bør denne forordningen raskt få anvendelse. For å lette institusjonenes 

og vedkommende myndigheters innledende gjennomføring av denne forordningen i de første seks månedene den anvendes, 

bør overføringsdatoen for den månedlige rapporteringen av de ytterligere parametrene for likviditetsovervåking være den 

30., i stedet for den 15., kalenderdagen etter referansedatoen for rapportering.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

2022/EØS/13/26 
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7) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

9) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 har Kommisjonen godkjent, med 

endringer, det utkastet til gjennomføringsstandard som EBA har framlagt, og begrunnet endringene. EBA ga en formell 

uttalelse, godtok de foreslåtte endringene, med unntak av dem som gjelder rapportering av likvide midler og forventede 

utgående og inngående kontantstrømmer («løpetidsmetoden»), og framla en rekke grunner for sitt syn. 

10) Kommisjonen har foretatt en grundig vurdering av EBAs begrunnelse for å vedta rapporteringsregler for løpetids -

metoden på grunnlag av den foreløpige rapporteringsmetoden i forordning (EU) nr. 575/2013. Denne metoden må 

imidlertid endres for å oppnå fullt samsvar med den endelige metoden fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/61(2), som får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

11) Kommisjonen anerkjenner fullt ut løpetidsmetodens betydning som et tilsynsverktøy. Kommisjonen anser imidlertid at 

de tilsynsfordelene som for tiden oppnås gjennom obligatorisk rapportering etter en løpetidsmetode med utgangspunkt i 

et foreldet syn på rapportering, ikke står i forhold til den ytterligere regelverksbyrden og de økte kostnadene i 

forbindelse med overholdelse. EBA bør arbeide for å oppdatere løpetidsmetoden på grunnlag av en rapportering som er i 

fullt samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 så snart som mulig, og framlegge den for Kommi-

sjonen for vedtakelse. I mellomtiden og i påvente av den framtidige vedtakelsen av obligatorisk rapportering etter 

løpetidsmetoden kan tilsynsmyndighetene, når det er nødvendig og berettiget, anmode om ytterligere rapporter som ikke 

er omfattet av denne gjennomføringsforordningen, herunder i henhold til artikkel 412 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Ytterligere parametrer for likviditetsovervåking i henhold til artikkel 415 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013.» 

2.  Nytt kapittel 7b skal lyde: 

«KAPITTEL 7B 

FO RMAT FO R O G HYPPIGHET AV RAPPO RTERING AV YTTERLIGERE PARAMETRER FO R LIKVIDITETS -

O VERVÅKING PÅ INDIVIDUELT O G KO NSO LIDERT GRUNNLAG  

Artikkel 16b 

1.  Ved rapportering av opplysninger om ytterligere parametrer for likviditetsovervåking i henhold til artikkel 415 nr. 3 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner hver måned oversende 

følgende opplysninger: 

a)  Opplysningene som angis i vedlegg XVIII, i samsvar med instruksene i vedlegg XIX. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Delegert  kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1).  



Nr. 13/880 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

b)  Opplysningene som angis i vedlegg XX, i samsvar med instruksene i vedlegg XXI. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan en institusjon rapportere opplysningene om ytterligere parametrer for likviditetsovervåking 

hvert kvartal dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Institusjonen utgjør ikke en del av et konsern med datterforetak eller morinstitusjoner i andre jurisdiksjoner enn dens 

vedkommende myndighets jurisdiksjon. 

b)  Forholdet mellom institusjonens individuelle balansesum og summen av de individuelle balansesummene for alle 

institusjoner i den berørte medlemsstaten er under 1 % i to år på rad før rapporteringsåret. 

c)  Institusjonens samlede eiendeler beregnet i samsvar med rådsdirektiv 86/635/EØF(*) utgjør mindre enn 30 milliarder 

euro. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal tallene for balansesummene for beregningen av forholdet baseres på reviderte tall ved 

årets utgang for året før året som gikk forut for referansedatoen for rapportering. 

3.  Ved anvendelsen av forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 skal den første måneden som det skal rapporteres op plysninger 

om ytterligere parametrer for likviditetsovervåking for, være april 2016.» 

  

(*) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte 

regnskaper (EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

3.  I artikkel 18 skal nytt sjette ledd lyde: 

«Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for månedene fra april 2016 til og med oktober 2016 skal overføringsdatoen for 

den månedlige rapporteringen av de ytterligere parametrene for likviditetsovervåking være den 30. kalenderdagen etter 

referansedatoen for rapportering.» 

4.  Vedlegg XVIII–XXI tilføyes i samsvar med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 



   

 

3
.3

.2
0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n
io

n
s tid

en
d
e

 
N

r. 1
3

/8
8
1
 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG XVIII 

YTTERLIGERE PARAMETRER FO R LIKVIDITETSO VERVÅKING I HENHO LD TIL ARTIKKEL 415 NR. 3 BO KSTAV b) I FO RO RDNING (EU) NR. 575/2013  

ALMM-SKJEMAER 

Skjemanummer Skjemakode  Skjemaets/skjemagruppens navn  

  SKJEMAER FO R YTTERLIGERE O VERVÅKINGSVERKTØY 

67 C 67.00 KONSENTRASJON AV FINANSIERING ETTER MOTPART  

68 C 68.00 KONSENTRASJON AV FINANSIERING ETTER PRODUKTTYPE 

69 C 69.00 PRISER PÅ FINANSIERING MED ULIKE LØPETIDER 

70 C 70.00 REFINANSIERING 
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C 67.00 – KO NSENTRASJON AV FINANSIERING ETTER MO TPART 

 

z-akse Samlede og signifikante valutaer  

 

Konsentrasjon av finansiering etter motpart  

 
Motpartens 

navn  
LEI-kode  

Motpartens 

sektor 

Motpartens 

bosted 
Produkttype  Mottatt beløp 

Veid 

gjennomsnittlig 

opprinnelig 

løpetid 

Veid 

gjennomsnittlig 

gjenværende 

løpetid 

Rad ID 010 020 030 040 050 060 070 080 

010 1. DE TI STØRSTE MO TPARTENE SO M HVER 

REPRESENTERER MER ENN 1 % AV DE 

SAMLEDE FO RPLIKTELSENE 

        

020 1,01         

030 1,02         

040 1,03         

050 1,04         

060 1,05         

070 1,06         

080 1,07         

090 1,08         

100 1,09         

110 1,10         

120 2. ALLE ANDRE FO RPLIKTELSER         
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C 68.00 – KO NSENTRASJON AV FINANSIERING ETTER PRO DUKTTYPE 

 

z-akse Samlede og signifikante valutaer      

 

Konsentrasjon av finansiering etter produkttype  

Rad ID Produktnavn  
Samlet mottatt 

beløp 

Beløp som er dekket av en 

innskuddsgarantiordning i henhold til  

direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende 

innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Beløp som ikke er dekket av en 

innskuddsgarantiordning i henhold til  

direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende 

innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Veid 

gjennomsnittlig 

opprinnelig løpetid 

Veid 

gjennomsnittlig 

gjenværende løpetid 

   010 020 030 040 050 

PRO DUKTER SO M UTGJØR MER ENN 1 % AV DE SAMLEDE FO RPLIKTELSENE 

010 1 FINANSIERING FRA 

HUSHOLDNINGER O G 

SMÅ IKKE-FINANSIELLE 

FO RETAK 

     

020 1,1 Folioinnskudd      

030 1,2 Tidsinnskudd med 
opprinnelig løpetid på 
mindre enn 30 dager 

     

040 1,3 Tidsinnskudd med 

opprinnelig løpetid på mer 
enn 30 dager 

     

050 1.3.1 med et straffegebyr for 
førtidig uttak som er 

vesentlig større enn 
rentetapet for den 
gjenværende løpetiden 

     

060 1.3.2 uten et straffegebyr for 

førtidig uttak som er 
vesentlig større enn 
rentetapet for den 

gjenværende løpetiden 

     

070 1,4 Sparekontoer      

080 1.4.1 der uttak må meldes 
mer enn 30 dager i 
forveien 
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Konsentrasjon av finansiering etter produkttype  

Rad ID Produktnavn  
Samlet mottatt 

beløp 

Beløp som er dekket av en 

innskuddsgarantiordning i henhold til  

direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende 

innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Beløp som ikke er dekket av en 

innskuddsgarantiordning i henhold til  

direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende 

innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Veid 

gjennomsnittlig 

opprinnelig løpetid 

Veid 

gjennomsnittlig 

gjenværende løpetid 

   010 020 030 040 050 

090 1.4.2 der uttak ikke må meldes 
mer enn 30 dager i forveien 

     

100 2 FINANSIERING FRA 

ØVRIGE SEKTO RER/ 

ØVRIG FINANSIERING 

     

110 2,1 Usikret finansiering fra 

øvrige sektorer/øvrig 
finansiering 

     

120 2.1.1 herav fra finansielle 
kunder 

     

130 2.1.2 herav fra ikke-
finansielle kunder 

     

140 2.1.3 herav fra foretak 
innenfor konsernet 

     

150 2,2 Sikret finansiering fra 
øvrige sektorer/øvrig 
finansiering 

     

160 2.2.1 herav gjenkjøpsavtaler      

170 2.2.2 herav utstedelse av 
obligasjoner med 
fortrinnsrett 

     

180 2.2.3 herav utstedelse av 
verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler 

     

190 2.2.4 herav fra foretak 

innenfor konsernet 
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C 69.00 – PRISER PÅ FINANSIERING MED ULIKE LØPETIDER 

 

z-akse 

Samlede og 

signifikante 
valutaer  

 

Priser på f inansiering med ulike løpetider 

 Over natten 1 uke 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 2 år 5 år 10 år 

   
Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rentemar-

gin 
Volum 

Rad ID Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

010 1 Samlet 
finansiering 

                  

020 1,1 herav: 
detaljkunde-
innskudd 

                  

030 1,2 herav: usikrede 
engrosmarkeds-

innskudd 

                  

040 1,3 herav: sikret 

finansiering 

                  

050 1,4 herav: 

prioriterte 
usikrede verdi-
papirer 

                  

060 1,5 herav: obliga-
sjoner med 

fortrinnsrett 

                  

070 1,6 herav: verdi-

papirer med 
sikkerhet i 
eiendeler, 

herunder ABCP 
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C 70.00 – REFINANSIERING 

 

z-akse Samlede og signifikante 
valutaer             

 

Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

Forfall  Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

010 1.1 1 Samlet finansiering             

020 1.1.1 Detaljkundeinnskudd             

030 1.1.2 Usikrede 
engrosmarkedsinnskudd 

            

040 1.1.3 Sikret finansiering             

050 1.2 2 Samlet finansiering             

060 1.2.1 Detaljkundeinnskudd             

070 1.2.2 Usikrede 
engrosmarkedsinnskudd 

            

080 1.2.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  Refinansie -

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

010 1.1 1 Samlet finansiering             

020 1.1.1 Detaljkundeinnskudd             

030 1.1.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

040 1.1.3 Sikret finansiering             

050 1.2 2 Samlet finansiering             

060 1.2.1 Detaljkundeinnskudd             

070 1.2.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

080 1.2.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansierings-

profil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

010 1.1 1 Samlet finansiering          

020 1.1.1 Detaljkundeinnskudd          

030 1.1.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

040 1.1.3 Sikret finansiering          

050 1.2 2 Samlet finansiering          

060 1.2.1 Detaljkundeinnskudd          

070 1.2.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

080 1.2.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

090 1.3 3 Samlet finansiering             

100 1.3.1 Detaljkundeinnskudd             

110 1.3.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

120 1.3.3 Sikret finansiering             

130 1.4 4 Samlet finansiering             

140 1.4.1 Detaljkundeinnskudd             

150 1.4.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

160 1.4.3 Sikret finansiering             

170 1.5 5 Samlet finansiering             

180 1.5.1 Detaljkundeinnskudd             

190 1.5.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

200 1.5.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

090 1.3 3 Samlet finansiering             

100 1.3.1 Detaljkundeinnskudd             

110 1.3.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

120 1.3.3 Sikret finansiering             

130 1.4 4 Samlet finansiering             

140 1.4.1 Detaljkundeinnskudd             

150 1.4.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

160 1.4.3 Sikret finansiering             

170 1.5 5 Samlet finansiering             

180 1.5.1 Detaljkundeinnskudd             

190 1.5.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

200 1.5.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansierings-

profil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

090 1.3 3 Samlet finansiering          

100 1.3.1 Detaljkundeinnskudd          

110 1.3.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

120 1.3.3 Sikret finansiering          

130 1.4 4 Samlet finansiering          

140 1.4.1 Detaljkundeinnskudd          

150 1.4.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

160 1.4.3 Sikret finansiering          

170 1.5 5 Samlet finansiering          

180 1.5.1 Detaljkundeinnskudd          

190 1.5.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

200 1.5.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

210 1.6 6 Samlet finansiering             

220 1.6.1 Detaljkundeinnskudd             

230 1.6.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

240 1.6.3 Sikret finansiering             

250 1.7 7 Samlet finansiering             

260 1.7.1 Detaljkundeinnskudd             

270 1.7.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

280 1.7.3 Sikret finansiering             

290 1.8 8 Samlet finansiering             

300 1.8.1 Detaljkundeinnskudd             

310 1.8.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

320 1.8.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

210 1.6 6 Samlet finansiering             

220 1.6.1 Detaljkundeinnskudd             

230 1.6.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

240 1.6.3 Sikret finansiering             

250 1.7 7 Samlet finansiering             

260 1.7.1 Detaljkundeinnskudd             

270 1.7.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

280 1.7.3 Sikret finansiering             

290 1.8 8 Samlet finansiering             

300 1.8.1 Detaljkundeinnskudd             

310 1.8.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

320 1.8.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

210 1.6 6 Samlet finansiering          

220 1.6.1 Detaljkundeinnskudd          

230 1.6.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

240 1.6.3 Sikret finansiering          

250 1.7 7 Samlet finansiering          

260 1.7.1 Detaljkundeinnskudd          

270 1.7.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

280 1.7.3 Sikret finansiering          

290 1.8 8 Samlet finansiering          

300 1.8.1 Detaljkundeinnskudd          

310 1.8.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

320 1.8.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

330 1.9 9 Samlet finansiering             

340 1.9.1 Detaljkundeinnskudd             

350 1.9.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

360 1.9.3 Sikret finansiering             

370 1.10 10 Samlet finansiering             

380 1.10.1 Detaljkundeinnskudd             

390 1.10.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

400 1.10.3 Sikret finansiering             

410 1.11 11 Samlet finansiering             

420 1.11.1 Detaljkundeinnskudd             

430 1.11.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

440 1.11.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

330 1.9 9 Samlet finansiering             

340 1.9.1 Detaljkundeinnskudd             

350 1.9.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

360 1.9.3 Sikret finansiering             

370 1.10 10 Samlet finansiering             

380 1.10.1 Detaljkundeinnskudd             

390 1.10.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

400 1.10.3 Sikret finansiering             

410 1.11 11 Samlet finansiering             

420 1.11.1 Detaljkundeinnskudd             

430 1.11.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

440 1.11.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansierings-

profil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

330 1.9 9 Samlet finansiering          

340 1.9.1 Detaljkundeinnskudd          

350 1.9.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

360 1.9.3 Sikret finansiering          

370 1.10 10 Samlet finansiering          

380 1.10.1 Detaljkundeinnskudd          

390 1.10.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

400 1.10.3 Sikret finansiering          

410 1.11 11 Samlet finansiering          

420 1.11.1 Detaljkundeinnskudd          

430 1.11.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

440 1.11.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

450 1.12 12 Samlet finansiering             

460 1.12.1 Detaljkundeinnskudd             

470 1.12.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

480 1.12.3 Sikret finansiering             

490 1.13 13 Samlet finansiering             

500 1.13.1 Detaljkundeinnskudd             

510 1.13.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

520 1.13.3 Sikret finansiering             

530 1.14 14 Samlet finansiering             

540 1.14.1 Detaljkundeinnskudd             

550 1.14.2 Usikrede 
engrosmarkedsinnskudd 

            

560 1.14.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

450 1.12 12 Samlet finansiering             

460 1.12.1 Detaljkundeinnskudd             

470 1.12.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

480 1.12.3 Sikret finansiering             

490 1.13 13 Samlet finansiering             

500 1.13.1 Detaljkundeinnskudd             

510 1.13.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

520 1.13.3 Sikret finansiering             

530 1.14 14 Samlet finansiering             

540 1.14.1 Detaljkundeinnskudd             

550 1.14.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

560 1.14.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

450 1.12 12 Samlet finansiering          

460 1.12.1 Detaljkundeinnskudd          

470 1.12.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

480 1.12.3 Sikret finansiering          

490 1.13 13 Samlet finansiering          

500 1.13.1 Detaljkundeinnskudd          

510 1.13.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

520 1.13.3 Sikret finansiering          

530 1.14 14 Samlet finansiering          

540 1.14.1 Detaljkundeinnskudd          

550 1.14.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

560 1.14.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

570 1.15 15 Samlet finansiering             

580 1.15.1 Detaljkundeinnskudd             

590 1.15.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

600 1.15.3 Sikret finansiering             

610 1.16 16 Samlet finansiering             

620 1.16.1 Detaljkundeinnskudd             

630 1.16.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

640 1.16.3 Sikret finansiering             

650 1.17 17 Samlet finansiering             

660 1.17.1 Detaljkundeinnskudd             

670 1.17.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

680 1.17.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

570 1.15 15 Samlet finansiering             

580 1.15.1 Detaljkundeinnskudd             

590 1.15.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

600 1.15.3 Sikret finansiering             

610 1.16 16 Samlet finansiering             

620 1.16.1 Detaljkundeinnskudd             

630 1.16.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

640 1.16.3 Sikret finansiering             

650 1.17 17 Samlet finansiering             

660 1.17.1 Detaljkundeinnskudd             

670 1.17.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

680 1.17.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

570 1.15 15 Samlet finansiering          

580 1.15.1 Detaljkundeinnskudd          

590 1.15.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

600 1.15.3 Sikret finansiering          

610 1.16 16 Samlet finansiering          

620 1.16.1 Detaljkundeinnskudd          

630 1.16.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

640 1.16.3 Sikret finansiering          

650 1.17 17 Samlet finansiering          

660 1.17.1 Detaljkundeinnskudd          

670 1.17.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

680 1.17.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

690 1.18 18 Samlet finansiering             

700 1.18.1 Detaljkundeinnskudd             

710 1.18.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

720 1.18.3 Sikret finansiering             

730 1.19 19 Samlet finansiering             

740 1.19.1 Detaljkundeinnskudd             

750 1.19.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

760 1.19.3 Sikret finansiering             

770 1.20 20 Samlet finansiering             

780 1.20.1 Detaljkundeinnskudd             

790 1.20.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

800 1.20.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

690 1.18 18 Samlet finansiering             

700 1.18.1 Detaljkundeinnskudd             

710 1.18.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

720 1.18.3 Sikret finansiering             

730 1.19 19 Samlet finansiering             

740 1.19.1 Detaljkundeinnskudd             

750 1.19.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

760 1.19.3 Sikret finansiering             

770 1.20 20 Samlet finansiering             

780 1.20.1 Detaljkundeinnskudd             

790 1.20.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

800 1.20.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

690 1.18 18 Samlet finansiering          

700 1.18.1 Detaljkundeinnskudd          

710 1.18.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

720 1.18.3 Sikret finansiering          

730 1.19 19 Samlet finansiering          

740 1.19.1 Detaljkundeinnskudd          

750 1.19.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

760 1.19.3 Sikret finansiering          

770 1.20 20 Samlet finansiering          

780 1.20.1 Detaljkundeinnskudd          

790 1.20.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

800 1.20.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

810 1.21 21 Samlet finansiering             

820 1.21.1 Detaljkundeinnskudd             

830 1.21.2 Usikrede 

engrosmarkedsinnskudd 

            

840 1.21.3 Sikret finansiering             

850 1.22 22 Samlet finansiering             

860 1.22.1 Detaljkundeinnskudd             

870 1.22.2 Usikrede 
engrosmarkedsinnskudd 

            

880 1.22.3 Sikret finansiering             

890 1.23 23 Samlet finansiering             

900 1.23.1 Detaljkundeinnskudd             

910 1.23.2 Usikrede 
engrosmarkedsinnskudd 

            

920 1.23.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

810 1.21 21 Samlet finansiering             

820 1.21.1 Detaljkundeinnskudd             

830 1.21.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

840 1.21.3 Sikret finansiering             

850 1.22 22 Samlet finansiering             

860 1.22.1 Detaljkundeinnskudd             

870 1.22.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

880 1.22.3 Sikret finansiering             

890 1.23 23 Samlet finansiering             

900 1.23.1 Detaljkundeinnskudd             

910 1.23.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

920 1.23.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    

Forfall  
Refinansi-

ering 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

810 1.21 21 Samlet finansiering          

820 1.21.1 Detaljkundeinnskudd          

830 1.21.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

840 1.21.3 Sikret finansiering          

850 1.22 22 Samlet finansiering          

860 1.22.1 Detaljkundeinnskudd          

870 1.22.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

880 1.22.3 Sikret finansiering          

890 1.23 23 Samlet finansiering          

900 1.23.1 Detaljkundeinnskudd          

910 1.23.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

920 1.23.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

930 1.24 24 Samlet finansiering             

940 1.24.1 Detaljkundeinnskudd             

950 1.24.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

960 1.24.3 Sikret finansiering             

970 1.25 25 Samlet finansiering             

980 1.25.1 Detaljkundeinnskudd             

990 1.25.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1000 1.25.3 Sikret finansiering             

1010 1.26 26 Samlet finansiering             

1020 1.26.1 Detaljkundeinnskudd             

1030 1.26.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1040 1.26.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

930 1.24 24 Samlet finansiering             

940 1.24.1 Detaljkundeinnskudd             

950 1.24.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

960 1.24.3 Sikret finansiering             

970 1.25 25 Samlet finansiering             

980 1.25.1 Detaljkundeinnskudd             

990 1.25.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1000 1.25.3 Sikret finansiering             

1010 1.26 26 Samlet finansiering             

1020 1.26.1 Detaljkundeinnskudd             

1030 1.26.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1040 1.26.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

930 1.24 24 Samlet finansiering          

940 1.24.1 Detaljkundeinnskudd          

950 1.24.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

960 1.24.3 Sikret finansiering          

970 1.25 25 Samlet finansiering          

980 1.25.1 Detaljkundeinnskudd          

990 1.25.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

1000 1.25.3 Sikret finansiering          

1010 1.26 26 Samlet finansiering          

1020 1.26.1 Detaljkundeinnskudd          

1030 1.26.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

1040 1.26.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

1050 1.27 27 Samlet finansiering             

1060 1.27.1 Detaljkundeinnskudd             

1070 1.27.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

1080 1.27.3 Sikret finansiering             

1090 1.28 28 Samlet finansiering             

1100 1.28.1 Detaljkundeinnskudd             

1110 1.28.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1120 1.28.3 Sikret finansiering             

1130 1.29 29 Samlet finansiering             

1140 1.29.1 Detaljkundeinnskudd             

1150 1.29.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1160 1.29.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

1050 1.27 27 Samlet finansiering             

1060 1.27.1 Detaljkundeinnskudd             

1070 1.27.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

1080 1.27.3 Sikret finansiering             

1090 1.28 28 Samlet finansiering             

1100 1.28.1 Detaljkundeinnskudd             

1110 1.28.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

1120 1.28.3 Sikret finansiering             

1130 1.29 29 Samlet finansiering             

1140 1.29.1 Detaljkundeinnskudd             

1150 1.29.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

            

1160 1.29.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm  

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

    Forfall  
Refinansie -

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for ny 

finansiering 

Samlet 

finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

1050 1.27 27 Samlet finansiering          

1060 1.27.1 Detaljkundeinnskudd          

1070 1.27.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

         

1080 1.27.3 Sikret finansiering          

1090 1.28 28 Samlet finansiering          

1100 1.28.1 Detaljkundeinnskudd          

1110 1.28.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

1120 1.28.3 Sikret finansiering          

1130 1.29 29 Samlet finansiering          

1140 1.29.1 Detaljkundeinnskudd          

1150 1.29.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

         

1160 1.29.3 Sikret finansiering          
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Refinansiering 

 O ver natten  > 1 dag ≤ 7 dager >7 dager ≤ 14 dager 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

1170 1.30 30 Samlet finansiering             

1180 1.30.1 Detaljkundeinnskudd             

1190 1.30.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1200 1.30.3 Sikret finansiering             

1210 1.31 31 Samlet finansiering             

1220 1.31.1 Detaljkundeinnskudd             

1230 1.31.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1240 1.31.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 >14 dager ≤ 1 måned >1 måned ≤ 3 måneder >3 måneder ≤ 6 måneder 

    Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie-

ring 

Netto Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansie -

ring 

Netto 

Rad ID Dag Post 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

1170 1.30 30 Samlet finansiering             

1180 1.30.1 Detaljkundeinnskudd             

1190 1.30.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1200 1.30.3 Sikret finansiering             

1210 1.31 31 Samlet finansiering             

1220 1.31.1 Detaljkundeinnskudd             

1230 1.31.2 Usikrede engrosmarkeds-
innskudd 

            

1240 1.31.3 Sikret finansiering             
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Refinansiering 

 

>6 måneder 

Samlet netto 

kontantstrøm 

Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

Forfall  
Refinansie-

ring 

Ny 

finansiering 
Netto 

Løpetid for 

midler som 

forfaller 

Løpetid for 

refinansie -

ringsmidler 

Løpetid for 

ny finansie -

ring 

Sum  

Finansie -

ringsprofil  

Rad ID Dag Post 250 260 270 280 290 300 310 320   

1170 1.30 30 Samlet finansiering           

1180 1.30.1 Detaljkundeinnskudd           

1190 1.30.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

          

1200 1.30.3 Sikret finansiering           

1210 1.31 31 Samlet finansiering           

1220 1.31.1 Detaljkundeinnskudd           

1230 1.31.2 Usikrede engrosmarkeds-

innskudd 

          

1240 1.31.3 Sikret finansiering           
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VEDLEGG XIX 

VEILEDNING FO R UTFYLLING AV SKJEMAET FO R YTTERLIGERE O VERVÅKINGSVERKTØY I VEDLEGG XVIII  

1.  Ytterligere overvåkingsverktøy 

1.1.  Generelle merknader 

1.  De sammenfattende skjemaene i vedlegg XVIII er utformet for å overvåke en institusjons likviditetsrisiko som ikke 

omfattes av rapportene om likviditetsdekning og stabil finansiering. 

1.2.  Konsentrasjon av finansiering etter motpart (C 67.00) 

1.  Dette skjemaet anvendes for å samle inn opplysninger om den rapporterende institusjonenes konsentrasjon av 

finansiering etter motpart. 

2.  Skjemaet utfylles på følgende måte: 

a)  Institusjoner skal rapportere de ti viktigste motpartene eller en gruppe av kunder med innbyrdes forbindelser i 

henhold til artikkel 4 nr. 39 i forordning (EF) nr. 575/2013 [CRR-forordningen] fra hvilke den mottatte finansie-

ringen fra hver motpart overstiger en terskel på 1 % av de samlede forpliktelsene i postene i avsnitt 1 i skjemaet. 

Det innebærer at den motparten som rapporteres i post 1.01 skal være den som representerer det største finansie-

ringsbeløpet som er mottatt fra en motpart over terskelen på 1 % på rapporteringsdatoen; post 1.02 skal være den 

nest største over terskelen på 1 %, og så videre. 

b)  Institusjoner skal rapportere summen av alle andre gjenværende forpliktelser i avsnitt 2. 

c)  Summen av avsnitt 1 og avsnitt 2 skal være lik en institusjons samlede forpliktelser i henhold til balansen som er 

rapportert innenfor rammen av for finansiell rapportering (FINREP). 

3.  For hver motpart skal institusjoner registrere følgende opplysninger: 

a)  motpartens navn, 

b)  LEI-kode, 

c)  motpartens sektor, 

d)  motpartens bosted, 

e)  produkttype, 

f)  mottatt beløp, 

g)  veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid, og 

h)  veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid. 

Disse opplysningene forklares nærmere i tabellen nedenfor. 

4.  Dersom det oppnås finansiering gjennom mer enn én produkttype, skal det rapporterte produktet være det som 

representerer den største andelen av finansieringen. Særskilte opplysninger om finansieringens fordeling på de fem 

største produktene per produkttype, skal rapporteres til vedkommende myndighet. 

5.  Den underliggende innehaveren av verdipapirer kan identifiseres etter beste evne. Dersom en institusjon har 

opplysninger om innehaveren av verdipapirer (dvs. er depotbanken), bør dette beløpet inngå ved rapportering av 

konsentrasjonen av motparter. Når det ikke foreligger noen opplysninger om innehaveren av verdipapirer, kreves det 

ikke at det tilsvarende beløpet rapporteres.  
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6.  Instruksjoner for bestemte kolonner: 

Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

010 Motpartens navn 

Navnet på hver enkelt motpart fra hvilken den mottatte finansieringen overstiger 1 % av de samlede 
forpliktelsene, skal registreres i kolonne 010 i synkende rekkefølge, dvs. etter størrelsen på den 

mottatte finansieringen. 

Motpartens navn som registreres, skal være navnet på den juridiske personen som finansieringen 
kommer fra, herunder eventuelle henvisninger til foretaksform, for eksempel SA (Société anonyme i 

Frankrike), Plc. (allmennaksjeselskap i Det forente kongerike) eller AG (Aktiengesellschaft i 
Tyskland). 

020 LEI-kode 

Motpartens LEI-kode (identifikasjonskode for juridisk person). 

030 Motpartens sektor 

Det skal tildeles én sektor til hver motpart på grunnlag av FINREPs økonomiske sektorklasser: 

i) sentralbanker, ii) offentlig forvaltning, iii) kredittinstitusjoner, iv) andre finansforetak, v) andre 

foretak enn finansforetak, vi) husholdninger. 

For grupper av kunder med innbyrdes forbindelser skal ikke sektor rapporteres. 

040 Motpartens bosted 

Alfa-2-koden i henhold til ISO 3166–1 for det landet der motparten er registrert, skal angis (herunder 
pseudo-ISO-koder for internasjonale organisasjoner, som finnes i den seneste utgaven av Eurostats 

«Balance of Payments Vademecum»). 

For grupper av kunder med innbyrdes forbindelser skal land ikke rapporteres. 

050 Produkttype 

Motparter som rapporteres i kolonne 010, skal tildeles en produkttype som tilsvarer det produktet 
som finansieringen ble mottatt gjennom (eller, når det gjelder blandede produkttyper, som den største 

andelen av finansieringen ble mottatt gjennom), ved hjelp av følgende koder angitt i fet skrift: 

UWF (usikret finansiering fra finansielle kunder, herunder gjennom interbankmarkedet) 

UWNF (usikret finansiering fra ikke-finansielle kunder) 

REPO (finansiering gjennom gjenkjøpsavtaler som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 82 i CRR-
forordningen) 

CB (finansiering gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett som definert i artikkel 129  

nr. 4 eller 5 i CRR-forordningen eller artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF) 

ABS  (finansiering gjennom utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, herunder ABCP) 
IGCP (finansiering fra motparter innenfor konsernet) 

060 Mottatt beløp 

Det samlede beløpet for finansiering mottatt fra motparter som rapporteres i kolonne 010, skal angis i 

kolonne 060. 

070 Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid 

En veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid (i dager) for finansieringen som rapporteres i kolonne 
060 fra motparten i kolonne 010, skal angis i kolonne 070. 

Den veide gjennomsnittlige opprinnelige løpetiden er den gjennomsnittlige opprinnelige løpetiden  

(i dager) for finansieringen fra denne motparten, beregnet på grunnlag av ulike finansieringsbeløps 
størrelse i forhold til samlet mottatt finansiering. 
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Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

 Eksempel: 

1.  1 milliard euro mottatt fra motpart A med en opprinnelig løpetid på 180 dager. 

2.  0,5 milliard euro mottatt fra motpart A med en opprinnelig løpetid på 360 dager. 

Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid = (1 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 180 dager +  
(0,5 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 360 dager 

Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid = 240 dager 

080 Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid 

En veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid (i dager) for finansieringen som rapporteres i kolonne 
060 fra motparten i kolonne 010, skal angis i kolonne 080. 

Den veide gjennomsnittlige gjenværende løpetiden er den gjennomsnittlige løpetiden (i dager) for 
finansieringen fra denne motparten som gjenstår, beregnet på grunnlag av ulike finansieringsbeløps 
størrelse i forhold til samlet mottatt finansiering 

Eksempel: 

1.  1 milliard euro mottatt fra motpart A med en gjenværende løpetid på 60 dager. 

2.  0,5 milliard euro mottatt fra motpart A med en gjenværende løpetid på 180 dager. 

Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid = (1 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 60 dager +  
(0,5 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 180 dager 

Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid = 100 dager 

1.3. Konsentrasjon av finansiering etter produkttype (C 68.00) 

1.  Dette skjemaet anvendes for å samle inn opplysninger om rapporteringen av institusjoners konsentrasjonen av 

finansiering etter produkttype, fordelt på følgende typer finansiering: 

1.  Finansiering fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak, 

a)  folioinnskudd, 

b)  tidsinnskudd på høyst 30 dager, 

c)  tidsinnskudd på mer enn 30 dager, 

i)  med et straffegebyr for førtidig uttak som er vesentlig større enn rentetapet, 

ii)  uten et straffegebyr for førtidig uttak som er vesentlig større enn rentetapet, 

d)  Sparekontoer, 

i)  der uttak må meldes mer enn 30 dager i forveien, 

ii)  der uttak ikke må meldes mer enn 30 dager i forveien. 

2.  Finansiering fra øvrige sektorer/øvrig finansiering 

a)  usikret finansiering fra øvrige sektorer/øvrig finansiering, 

i)  herav fra finansielle kunder 

ii)  herav fra ikke-finansielle kunder 

iii)  herav fra foretak innenfor konsernet  
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b)  Sikret finansiering fra øvrige sektorer/øvrig finansiering 

i)  herav gjenkjøpsavtaler 

ii)  herav utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett  

iii)  herav utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

iv)  herav fra foretak innenfor konsernet 

2.  I dette skjemaet skal institusjoner rapportere det samlede finansieringsbeløpet i hver produktkategori som overstiger 

en terskel på 1 % av de samlede forpliktelsene. 

3.  For hver produkttype skal institusjoner registrere følgende opplysninger: 

a)  samlet mottatt beløp, 

b)   beløp som er dekket av en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende innskudds-

garantiordning i en tredjestat, 

c)  beløp som ikke er dekket av en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende 

innskuddsgarantiordning i en tredjestat, 

d)  veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid, og 

e)  veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid. 

Disse opplysningene forklares nærmere i tabellen nedenfor. 

4.  Valutaen er ikke relevant for å fastsette for hvilke produkttyper den mottatte finansieringen overstiger 1 % av de 

samlede forpliktelsene. 

5.  Instruksjoner for bestemte kolonner: 

Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

010 Samlet mottatt beløp 

Det samlede finansieringsbeløpet i hver produktkategori som er oppført i kolonnen «Produktnavn», 

skal angis i kolonne 010 i skjemaet i én kombinert rapporteringsvaluta. 

020 Beløp som er dekket av en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en 

tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Det beløpet av det samlede finansieringsbeløpet for hver produktkategori som angis i kolonnen 
«Produktnavn» som rapporteres i kolonne 010, som er dekket av en innskuddsgarantiordning i 

henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat. 

Merk: beløpene som rapporteres i kolonne 020 og kolonne 030, for hver av produktkategoriene som 
er angitt i kolonnen «Produktnavn», skal være lik det samlede mottatte beløpet som rapporteres i 

kolonne 010. 

030 Beløp som ikke er dekket av en innskuddsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller 

en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat 

Det beløpet av det samlede finansieringsbeløpet for hver produktkategori som angis i kolonnen 
«Produktnavn» som rapporteres i kolonne 010, som ikke er dekket av en innskuddsgarantiordning i 

henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende innskuddsgarantiordning i en tredjestat. 

Merk: beløpene som rapporteres i kolonne 020 og kolonne 030, for hver av produktkategoriene som 
er angitt i kolonnen «Produktnavn», skal være lik det samlede mottatte beløpet som rapporteres i 

kolonne 010. 
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Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

040 Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid 

En veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid (i dager) for finansieringen som rapporteres i kolonne 
010 fra produktkategoriene angitt i kolonnen «Produktnavn», skal angis i kolonne 040. 

Den veide gjennomsnittlige opprinnelige løpetiden er den gjennomsnittlige opprinnelige løpetiden  

(i dager) for finansieringen fra hver motpart som følge av utstedelsen av et bestemt produkt i forhold 
til den samlede finansieringen fra utstedelsen av dette produktet. 

Eksempel: 

1.  1 milliard euro mottatt fra motpart A som følge av utstedelsen av produkt X med en opprinnelig 
løpetid på 180 dager. 

2.  0,5 milliard euro mottatt fra motpart B som følge av utstedelsen av produkt X med en 

opprinnelig løpetid på 360 dager. 

Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid = (1 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 180 dager +  
(0,5 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 360 dager 

Veid gjennomsnittlig opprinnelig løpetid = 240 dager 

050 Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid 

En veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid (i dager) for finansieringen som rapporteres i kolonne 

010 fra produktkategoriene angitt i kolonnen «Produktnavn», skal angis i kolonne 050. 

Den veide gjennomsnittlige gjenværende løpetiden er den gjennomsnittlige gjenværende løpetiden  
(i dager) for finansieringen fra hver motpart som følge av utstedelsen av et bestemt produkt i forhold 

til den samlede finansieringen fra utstedelsen av dette produktet. 

Eksempel: 

1.  1 milliard euro mottatt fra motpart A som følge av utstedelsen av produkt X med en 

gjenværende løpetid på 60 dager. 

2.  0,5 milliarder euro mottatt fra motpart B som følge av utstedelsen av produkt X med en 
gjenværende løpetid på 180 dager. 

Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid = (1 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 60 dager +  
(0,5 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 180 dager 

Veid gjennomsnittlig gjenværende løpetid = 100 dager 

1.4.  Priser på finansiering med ulike løpetider (C 69.00) 

1.  Dette skjemaet anvendes for å samle inn opplysninger om gjennomsnittlig transaksjonsvolum og prisene som 

institusjoner betaler for finansiering med følgende løpetider: 

a)  over natten (kolonne 010 og 020), 

b)  1 uke (kolonne 030 og 040), 

c)  1 måned (kolonne 050 og 060), 

d)  3 måneder (kolonne 070 og 080), 

e)  6 måneder (kolonne 090 og 100), 

f)  1 år (kolonne 110 og 120), 

g)  2 år (kolonne 130 og 140), 

h)  5 år (kolonne 150 og 160), 

i)  10 år (kolonne 170 og 180).  
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2.  Ved fastsettelsen av løpetiden for den mottatte finansieringen skal institusjoner se bort fra tidsrommet mellom 

handelsdato og oppgjørsdato, slik at f.eks. en tremåneders forpliktelse som skal gjøres opp om to uker, skal angis med 

en løpetid på 3 måneder (kolonne 070 og 080). 

3.  Rentemarginen som rapporteres i venstre kolonne for hver løpetidskategori, skal være én av følgende: 

1.  rentemarginen som skal betales av foretaket for forpliktelser med kortere løpetid enn ett år, dersom de skulle gått 

over til referanseverdien som gjelder indeks over natten for den aktuelle valutaen, senest ved bankdagens slutt den 

dagen transaksjonen ble gjennomført, 

2.  rentemarginen som skal betales av foretaket ved utstedelsen for forpliktelser med lengre løpetid enn ett år, dersom 

de skulle gått over til referanseverdien som gjelder indeks over natten for den aktuelle valutaen som er tre 

måneders EURIBOR for euro eller LIBOR for GBP og USD, senest ved bankdagens slutt den dagen transaksjo-

nen ble gjennomført. 

4.  Rentemargin skal rapporteres i basispoeng (bp) og beregnes på grunnlag av veid gjennomsnitt. Eksempel: 

1.  1 milliard euro i finansiering er mottatt eller tilbudt av motpart A, med en rentemargin på 200 bp over gjeldende 

EURIBOR-rente. 

2.  0,5 milliard euro i finansiering er mottatt eller tilbudt av motpart B, med en rentemargin på 150 bp over gjeldende 

EURIBOR-rente. 

 Veid gjennomsnittlig rentemargin = (1 milliard euro / 1,5 milliarder euro) × 200 bp + (0,5 milliard euro /  

1,5 milliarder euro) × 150 bp 

 Veid gjennomsnittlig rentemargin = 183 bp  

5.  Ved beregningen av gjennomsnittlig rentemargin som skal betales, skal institusjoner beregne den samlede kostnaden i 

utstedelsesvalutaen uten hensyn til eventuelle valutabytteavtaler, men ta med eventuelle overkurser eller underkurser 

og gebyrer som skal betales eller mottas, slik at løpetiden for en teoretisk eller faktisk rentebytteavtale tilsvarer 

forpliktelsens løpetid. Rentemarginen er renten på forpliktelsen minus bytteavtalerenten. 

6.  Nettobeløpet for finansiering oppnådd for finansieringskategoriene oppført i kolonnen «Post» skal angis i kolonnen 

«Volum» for gjeldende løpetidskategori. For finansieringen i nr. 4 ovenfor ville dette eksempelvis være 1 500 000 euro. 

7.  Dersom det ikke finnes noe å rapportere, skal feltene for rentemargin stå tomme. 

8.  Instruksjoner for bestemte rader: 

Rad Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

010 1 Samlet finansiering 

Samlet volum og veid gjennomsnittlig rentemargin for all mottatt finansiering med følgende løpetider: 

a)  over natten (kolonne 010 og 020), 

b)  1 uke (kolonne 030 og 040), 

c)  1 måned (kolonne 050 og 060), 

d)  3 måneder (kolonne 070 og 080), 

e)  6 måneder (kolonne 090 og 100), 

f)  1 år (kolonne 110 og 120), 

g)  2 år (kolonne 130 og 140), 

h)  5 år (kolonne 150 og 160), 

i)  10 år (kolonne 170 og 180). 

020 1.1 herav: Detaljkundeinnskudd 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 
volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for foretatte detaljkundeinnskudd. 
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Rad Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

030 1.2 herav: Usikrede engrosmarkedsinnskudd 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 
volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for foretatte usikrede engrosmarkedsinnskudd. 

040 1.3 herav: S ikret finansiering 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 
volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for sikret finansiering. 

050 1.4 herav: Prioriterte usikrede verdipapirer 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 
volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for prioriterte usikrede verdipapirer. 

060 1.5 herav: Obligasjoner med fortrinnsrett 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 

volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for alle utstedelser av obligasjoner med 
fortrinnsrett som innebærer heftelser på institusjonens egne eiendeler. 

070 1.6 herav: Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, herunder ABCP 

Det beløpet av den samlede finansieringen som rapporteres i post 1, som representerer det samlede 

volumet og den veide gjennomsnittlige rentemarginen for utstedte verdipapirer med sikkerhet i 
eiendeler, herunder ABCP. 

1.5.  Refinansiering (C 70.00) 

1.  Dette skjemaet anvendes for å samle inn opplysninger om finansieringsvolum som utløper og ny finansiering som 

mottas, dvs. refinansiering per dag med en tidshorisont på en måned. 

2.  Institusjoner skal rapportere finansiering som forfaller med følgende løpetider: 

a)  over natten (kolonne 010 til 040), 

b)  mellom 1 dag og 7 dager (kolonne 050 til 080), 

c)  mellom 7 dager og 14 dager (kolonne 090 til 120), 

d)  mellom 14 dager og 1 måned (kolonne 130 til 160), 

e)  mellom 1 måned og 3 måneder (kolonne 170 til 200), 

f)  mellom 3 måneder og 6 måneder (kolonne 210 til 240), 

g)  løpetid på mer enn seks måneder (kolonne 250 til 280). 

3.  For hver løpetid som beskrevet i nr. 2 ovenfor skal beløpet som forfaller, angis i venstre kolonne, refinansierte beløp 

skal angis i kolonnen «Refinansiering», ny mottatt finansiering skal angis i kolonnen «Ny finansiering» og nettodiffe-

ransen (dvs. mellom ny finansiering + refinansiering og finansiering som utløper) skal rapporteres i høyre kolonne. 

4.  Samlet netto kontantstrømmer skal angis i kolonne 290 og skal være lik summen av alle «Netto»-kolonner (dvs. 040 + 

080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). 

5.  Den gjennomsnittlige løpetiden (i dager) for finansiering som forfaller, skal angis i kolonne 300.  
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6.  Den gjennomsnittlige løpetiden (i dager) for refinansiering skal angis i kolonne 310. 

7.  Den gjennomsnittlige løpetiden (i dager) for nye finansieringsperioder skal angis i kolonne 320. 

8.  Den gjennomsnittlige løpetiden (i dager) for den samlede finansieringsprofilen skal angis i kolonne 330. 

9.  Instruksjoner for bestemte rader: 

Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

010 til 040 Over natten 

Det samlede beløpet for finansiering som forfaller per dag, skal angis i kolonne 010 for post 1.1–1.31. 
For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, stå tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 020 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering som mottas per dag, skal angis i kolonne 030 for post 1.1–
1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller per dag, og ny finansiering mottatt per dag, skal 
angis i kolonne 040 for post 1.1–1.31. 

050 til 080 > 1 dag ≤ 7 dager 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom en dag og en uke, skal angis i kolonne 
050 for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, stå 
tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 060 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering med en løpetid på mellom en dag og en uke skal angis i 
kolonne 70 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 
080 for post 1.1–1.31. 

090 til 120 >7 dager ≤ 14 dager 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom en uke og to uker, skal angis i kolonne 
090 for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, stå 
tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 100 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering med en løpetid på mellom en uke og to uker skal angis i 
kolonne 110 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 
120 for post 1.1–1.31. 

130 til 160 >14 dager ≤ 1 måned 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom to uker og en måned skal angis i 
kolonne 130 for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, 
stå tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 140 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering med en løpetid på mellom to uker og en måned skal angis i 
kolonne 150 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 
160 for post 1.1–1.31. 
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Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

170 til 200 >1 måned ≤ 3 måneder 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom en måned og tre måneder skal angis i 
kolonne 170 for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, 
stå tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 180 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering med en løpetid på mellom en måned og tre måneder skal angis 
i kolonne 190 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 
200 for post 1.1–1.31. 

210 til 240 > 3 måneder ≤ 6 måneder 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom tre måneder og seks måneder skal 
angis i kolonne 210 for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er 
relevante, stå tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 220 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mellom tre måneder og seks måneder skal 
angis i kolonne 230 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 
240 for post 1.1–1.31. 

250 til 280 > 6 måneder 

Det samlede beløpet for finansiering med en løpetid på mer enn seks måneder skal angis i kolonne 250 
for post 1.1–1.31. For måneder med færre enn 31 dager skal rader som ikke er relevante, stå tomme. 

Det samlede beløpet for midler som refinansieres per dag, skal angis i kolonne 260 for post 1.1–1.31. 

Det samlede beløpet for ny finansiering med en løpetid på mer enn seks måneder skal angis i kolonne 
270 for post 1.1–1.31. 

Nettodifferansen mellom finansiering som forfaller, og ny finansiering mottatt, skal angis i kolonne 

280 for post 1.1–1.31. 

290 Samlet netto kontantstrøm 

Samlet netto kontantstrøm som er lik summen av alle «Netto»-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 

200 + 240 + 280), skal angis i kolonne 290. 

300 til 330 Gjennomsnittlig løpetid (dager) 

Veid gjennomsnittlig løpetid (i dager) for all finansiering som forfaller, skal angis i kolonne 300. Veid 

gjennomsnittlig løpetid (i dager) for alle midler som refinansieres, skal angis i kolonne 310, veid 
gjennomsnittlig løpetid (i dager) for all ny finansiering skal angis i kolonne 320 og veid 
gjennomsnittlig løpetid (i dager) for den samlede finansieringsprofilen skal angis i kolonne 330. 
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VEDLEGG XX 

YTTERLIGERE PARAMETRER FO R LIKVIDITETSO VERVÅKING I HENHO LD TIL ARTIKKEL 415 NR. 3 BO KSTAV b) I FO RO RDNING (EU) NR. 575/2013  

ALMM-SKJEMAER 

Skjemanum-

mer 
Skjemakode  Skjemaets/skjemagruppens navn  

  SKJEMAER FO R KO NSENTRASJON AV LIKVIDITETSDEKNINGSKAPASITET 

71 C 71.00 KONSENTRASJON AV LIKVIDITETSDEKNINGSKAPASITET ETTER UTSTEDER/MOTPART  

 

C 71.00 – KO NSENTRASJON AV LIKVIDITETSDEKNINGSKAPASITET ETTER UTSTEDER/MO TPART 

 

z-akse Samlede og signifikante valutaer  

 

Konsentrasjon av likviditetsdekningskapasitet etter utsteder/motpart  

 

Utsteders/ 

motparts 

navn  

LEI-kode  

Utsteders/ 

motparts 

sektor 

Utsteders/ 

motparts 

bosted 

Produkttype  Valuta 
Kreditt-

kvalitetstrinn  

Markeds-

verdi / 

nominell 

verdi  

Verdi på 

sikkerhet som 

kan godtas av 

sentralbanken  

Rad ID 010 020 030 040 050 060 070 080 090 

010 1. DE TI STØRSTE UTSTEDERNE/ 

MO TPARTENE 
         

020 1,01          

030 1,02          

040 1,03          

050 1,04          

060 1,05          

070 1,06          
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Konsentrasjon av likviditetsdekningskapasitet etter utsteder/motpart  

 

Utsteders/ 

motparts 

navn  

LEI-kode  

Utsteders/ 

motparts 

sektor 

Utsteders/ 

motparts 

bosted 

Produkttype  Valuta 
Kreditt-

kvalitetstrinn  

Markeds-

verdi / 

nominell 

verdi  

Verdi på 

sikkerhet som 

kan godtas av 

sentralbanken  

Rad ID 010 020 030 040 050 060 070 080 090 

080 1,07          

090 1,08          

100 1,09          

110 1,10          

120 2. ALLE ANDRE PO STER SO M ANVENDES 

SO M LIKVIDITETSDEKNINGS-

KAPASITET 
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VEDLEGG XXI 

INSTRUKSJO NER FO R UTFYLLING AV SKJEMAET FO R KO NSENTRASJO N AV  

LIKVIDITETSDEKNINGSKAPASITET (C 71.00) I VEDLEGG XXII 

Konsentrasjon av likviditetsdekningskapasitet etter utsteder/motpart (CCC) (C 71.00) 

Dette skjemaet anvendes for å samle inn opp lysninger om de rapporterende institusjonenes konsentrasjon av likviditets-

dekningskapasitet fordelt på de ti største beholdningene av eiendeler eller likviditetslinjer som er bevilget til institusjonen for 

dette formål. Likviditetsdekningskapasitet er beholdningen av eiendeler uten heftelser eller andre finansieringskilder som 

rettslig og i praksis er tilgjengelige for institusjonen på rapporteringsdatoen for å dekke potensielle udekkede finansierings-

behov. Bare utgående og inngående strømmer i henhold til kontrakter som er gjeldende på rapporteringsdatoen, skal 

rapporteres. 

Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

010 Utsteders/motparts navn 

Navnet på de ti største utstederne/motpartene i forbindelse med eiendeler uten heftelser eller uutnyttede 
bevilgede likviditetslinjer som institusjonen har tilgang til, skal angis i kolonne 010 i synkende rekkefølge. Den 
største posten skal angis som post 1.01, den nest største som post 1.02 osv. 

Utstederens/motpartens navn som registreres, skal være navnet på den juridiske personen som har utstedt 
eiendelene eller bevilget likviditetslinjene, herunder eventuelle henvisninger til foretaksform, f.eks. SA (Société 
anonyme i Frankrike), Plc. (allmennaksjeselskap i Det forente kongerike) eller AG (Aktiengesellschaft i 

Tyskland) osv. 

020 LEI-kode 

Motpartens LEI-kode (identifikasjonskode for juridisk person). 

030 Utsteders/motparts sektor 

Det skal tildeles én sektor til hver motpart på grunnlag av FINREPs økonomiske sektorklasser: 

i) sentralbanker, ii) offentlig forvaltning, iii) kredittinstitusjoner, iv) andre finansforetak, v) andre foretak enn 
finansforetak, vi) husholdninger. 

For grupper av kunder med innbyrdes forbindelser skal sektor ikke rapporteres. 

040 Utsteders/motparts bosted 

Alfa-2-koden i henhold til ISO 3166–1 for det landet der motparten er registrert, skal angis (herunder pseudo-
ISO-koder for internasjonale organisasjoner, som finnes i den seneste utgaven av Eurostats «Balance of 
Payments Vademecum»). 

For grupper av kunder med innbyrdes forbindelser skal land ikke rapporteres. 

050 Produkttype 

Utstedere/motparter som registreres i kolonne 010, skal tildeles en produkttype som tilsvarer det produktet 
eiendelen innehas i eller som likviditetsfasiliteten er tildelt gjennom, ved hjelp av følgende koder angitt i fet 
skrift: 

SrB (seniorobligasjon) 

SubB (etterstilt obligasjon) 

CP (rentebærende markedspapir) 

CB (obligasjon med fortrinnsrett) 

US (UCITS-sikkerhet, dvs. finansielle instrumenter som representerer en aksje i eller et verdipapir utstedt  av en 
innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer) 

ABS  (verdipapirer med sikkerhet i eiendeler) 

CrCl (gjeldsfordring) 
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Kolonne Henvisninger til rettsakter og instruksjoner 

 Eq (aksje som er notert på en anerkjent børs, som ikke er utstedt av institusjonen selv eller av en finans-

institusjon) 

Gull 

LiqL (uutnyttede bevilgede likviditetslinjer som institusjonen har tilgang til) 

OPT (annen produkttype) 

060 Valuta 

Utstedere/motparter som registreres i kolonne 010, skal tildeles en ISO-valutakode i kolonne 060 som tilsvarer 
valutaen for den mottatte eiendelen eller de uutnyttede bevilgede likviditetslinjene som institusjonen har tilgang 

til. Valutakoden som består av tre bokstaver i henhold til ISO 4217, skal angis. 

070 Kredittkvalitetstrinn 

Utstedere/motparter som registreres i kolonne 010, skal tildeles det relevante kredittkvalitetstrinnet i henhold til 
forordning 575/2013, i samsvar med postene som rapporteres etter løpetidsmetoden. 

080 Markedsverdi / nominell verdi  

Eiendelenes markedsverdi eller virkelige verdi, eller eventuelt den nominelle verdien av den uutnyttede 
likviditetslinjen som er bevilget til institusjonen. 

090 Verdi på sikkerhet som kan godtas av sentralbanken  

Sikkerhetens verdi i henhold til sentralbankens regler for stående fasiliteter for de berørte eiendelene dersom de 

anvendes som sikkerhet for kreditt mottatt fra sentralbanken. 

For eiendeler i en annen valuta som i henhold til tekniske gjennomføringsstandarder utstedt i samsvar med 
artikkel 416 nr. 5 i forordning (EF) nr. 575/2013 anses som en valuta der sentralbanken har en svært snever 

definisjon av godtakbarhet, skal institusjonene la dette feltet stå tomt. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/322 

av 10. februar 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til kravet til 

likviditetsreserve(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir hvordan institusjoner skal rapportere opplysninger 

som gjelder overholdelsen av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 generelt og overholdelsen av kravet til 

likviditetsreserve, uttrykt som en dekning (likviditetsreservedekning, LCR), spesielt. Ettersom rammereglene fastsatt 

ved forordning (EU) nr. 575/2013 om likviditetsreservedekning ble endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/61(3), bør gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 oppdateres tilsvarende for å gjenspeile disse endringene i 

rammereglene for likviditetsreservedekningen for kredittinstitusjoner. Oppdateringene gjenspeiler blant annet hvordan 

rapporteringen av likviditetsreservedekning er endret, siden den i perioden før vedtakelsen av delegert forordning (EU) 

2015/61 var et rent overvåkingsverktøy for å gi inndata til utformingen av sistnevnte forordning, mens den etter 

ferdigstillingen av nevnte forordning er blitt et komplett verktøy for tilsynskontroll. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør også oppdateres for å gi en ytterligere presisering med hensyn til 

instruksjonene og definisjonene som benyttes under institusjonenes tilsynsrapportering, og for å rette skrivefeil, 

feilaktige henvisninger og formateringsfeil som ble oppdaget i forbindelse med anvendelsen av forordningen. 

3) Ettersom delegert forordning (EU) 2015/61 bare angir kravet til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner, gjelder fortsatt  

bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om likviditetsreservedekning for alle gjenværende 

institusjoner unntatt kredittinstitusjoner. 

4) Det er nødvendig å utforme nye maler og tilhørende instruksjoner for kredittinstitusjoner som følge av spesifikasjonene 

som gjelder for likviditetsreservedekning i delegert forordning (EU) 2015/61, som utvider bruken av slike maler for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 10.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

2022/EØS/13/27 
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tilsynsformål. Oppdateringen av malene og instruksjonene kreves med andre ord for å få med alle elementer som er 

nødvendige for beregningen knyttet til likviditetsreservedekningen. Videre er denne oppdateringen hensiktsmessig 

ettersom de faktiske postene som skal rapporteres i henhold til de oppdaterte malene, i det vesentlige og på en effektiv 

måte gjenspeiler postene som opprinnelig ble rapportert i henhold til de opprinnelige malene, og det kreves bare at 

rapporteringen foretas på en mer detaljert måte og med en struktur og et format som tilsvarer spesifikasjonene som 

gjelder for likviditetsreservedekningen i delegert forordning (EU) 2015/61. 

5) Tilsynsrapportering generelt og tilsynsrapportering med hensyn til likviditetsreservedekning spesielt er nødvendig for at 

vedkommende myndigheter skal kunne kontrollere at institusjonene overholder kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 

og, i dette bestemte tilfellet, kravet til likviditetsreservedekning. Ettersom det er nødvendig å kontrollere faktisk 

overholdelse av kravet til likviditetsreserve, bør malene for tilsynsrapportering med hensyn til likviditetsreservedekning 

omfatte poster som har direkte tilknytning til beregningen av selve likviditetsreservedekningen, samt andre poster (de 

såkalte «memopostene») som er nært knyttet til likviditetsreservedekningen, og som skal sikre en riktig forståelse av 

likviditetsreservedekningen innenfor rammen av en institusjons bredere likviditetsprofil. 

6) For å gi tilsynsmyndigheter og institusjoner tilstrekkelig tid til å forberede seg på anvendelsen av de nye rapporte-

ringsmalene og instruksjonene, bør gjennomføringstidspunktet for første anvendelse av de sistnevnte utsettes med seks 

måneder fra datoen for kunngjøringen av denne forordningen. 

7) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Format for og hyppighet av rapporteringen med hensyn til kravet til likviditetsreserve 

1.  Ved rapportering av opplysninger knyttet til kravet til likviditetsreserve i samsvar med artikkel 415 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 på individuelt og konsolidert grunnlag skal institusjoner gjøre følgende: 

a)  Kredittinstitusjoner skal hver måned oversende opplysningene som angis i vedlegg XXII, i samsvar med instruksjonene 

i vedlegg XXIII. 

b)  Alle andre institusjoner enn dem som er angitt i bokstav a), skal hver måned oversende opplysningene som angis i 

vedlegg XII, i samsvar med instruksjonene i vedlegg XIII. 

2.  Opplysningene som angis i vedlegg XII og XXII, skal ta hensyn til opplysningene som oversendes for referanse-

datoen, og til opplysninger om institusjonens kontantstrømmer i de etterfølgende 30 kalenderdagene.» 

2)  Vedlegg XXII og XXIII tilføyes som angitt i henholdsvis vedlegg I og II til denne forordningen. 

3)  I artikkel 18 skal nytt ledd lyde: 

«For perioden fra 10. september 2016 til 10. mars 2017 skal overføringsdatoen for månedlig rapportering av likviditets-

reservedekning for kredittinstitusjoner, som et unntak fra artikkel 3 nr. 1 bokstav a), være den 30. kalenderdagen etter 

referansedatoen for rapportering.» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av  kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



Nr. 13/934 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 10. september 2016. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 64 av 10.3.2016, s. 4–142.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/428 

av 23. mars 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til rapportering av  

uvektet kjernekapitalandel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 430 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir hvordan institusjoner skal rapportere opplysninger 

som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Ettersom rammereglene fastsatt ved forordning (EU)  

nr. 575/2013 gradvis blir utfylt og endret i sine ikke-grunnleggende bestemmelser gjennom vedtakelse av tekniske 

reguleringsstandarder og delegerte rettsakter, i dette tilfellet om uvektet kjernekapitalandel(3), bør det gjøres tilsvarende 

endringer i tilsynsrapporteringskravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å 

sikre samsvar mellom den endrede lovgivningen og tilsynsopplysningene som institusjoner skal framlegge. 

2) For å sikre en korrekt anvendelse av kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør det gis en 

ytterligere presisering for tilsynsrapporteringen av uvektet kjernekapitalandel. Av hensyn til juridisk klarhet er det 

derfor hensiktsmessig å erstatte flere rapporteringsmaler og instruksjoner for rapportering. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og 

fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010(4). 

4) Institusjonene bør ha tilstrekkelig tid til å tilpasse sine interne rapporteringsrutiner og IT -prosesser til de reviderte 

rapporteringskravene for den uvektede kjernekapitalandelen. Den første anvendelsesdatoen bør derfor utsettes til den 

første referansedatoen for rapportering seks måneder etter datoen for kunngjøring av denne gjennomføringsforordningen 

i Den europeiske unions tidende.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 31.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til uvektet kjernekapitalandel (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 37).  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 14 skal nr. 2–5 lyde: 

«2.  Rapporteringen av opplysningene skal være basert på den metoden som brukes for å beregne den uvektede 

kjernekapitalandelen som uvektet kjernekapitalandel ved kvartalets utgang. 

3.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 14 i den neste rapporteringsperioden 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 7, overstiger 1,5 %. 

b)  Derivatandelen som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 7, overstiger 2,0 %. 

Kriteriene for inntreden angitt i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for første ledd bokstav b) i dette nummeret, der 

institusjoner begynner å rapportere opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den 

relevante terskelen på en referansedato for rapportering. 

4.  Institusjoner som har en samlet nominell verdi av derivater i henhold til vedlegg XI del II nr. 9 som overstiger  

10 milliarder euro, skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 14 uavhengig av om deres andel av 

derivater oppfyller vilkårene i nr. 3. 

Kriteriene for inntreden angitt i artikkel 4 får ikke anvendelse. Institusjoner skal begynne å rapportere opplysninger fra den 

neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den relevante terskelen på en referansedato for rapportering. 

5.  Institusjoner skal rapportere opplysningene omhandlet i vedlegg XI del II nr. 15 i den neste rapporteringsperioden 

dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 10, overstiger 300 millioner euro. 

b)  Kredittderivatvolumet som er omhandlet i vedlegg XI del II nr. 10, overstiger 500 millioner euro. 

Kriteriene for inntreden i artikkel 4 får anvendelse, unntatt for bokstav b), der institusjoner skal begynne å rapportere 

opplysninger fra den neste referansedatoen for rapportering når de har overskredet den relevante terskelen på en 

referansedato for rapportering.» 

2)  I artikkel 14 utgår nr. 6. 

3)  Vedlegg X til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

4)  Vedlegg XI til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen får anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering seks måneder etter datoen for kunngjøring av 

denne forordningen i Den europeiske unions tidende. 
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Den er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1702 

av 18. august 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til maler og instruksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, artikkel  

99 nr. 6 fjerde ledd, artikkel 101 nr. 4 tredje ledd og artikkel 394 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) fastsetter kravene til hvordan institusjoner skal 

rapportere opplysninger som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Ettersom rammereglene fastsatt 

ved forordning (EU) nr. 575/2013 gradvis blir utfylt og endret i sine ikke-grunnleggende bestemmelser gjennom 

vedtakelse av tekniske reguleringsstandarder, må gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 oppdateres tilsvarende 

for å gjenspeile disse reglene. 

(2) For å sikre en korrekt og ensartet anvendelse av kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør det 

gis en ytterligere presisering med hensyn til malene og instruksjonene, herunder definisjonene, som brukes ved 

institusjonenes tilsynsrapportering. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør også oppdateres  for å rette 

skrivefeil, feilaktige henvisninger og formateringsfeil som ble oppdaget i forbindelse med anvendelsen av forordningen. 

Av hensyn til juridisk klarhet er det derfor hensiktsmessig å erstatte flere av malene i vedlegg I, III og IV og å endre 

noen av instruksjonene i vedlegg II, V, VII og IX. 

(3) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene angitt i denne 

forordningen, bør den få anvendelse fra 1. desember 2016. 

(4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 29.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 59. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  
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(5) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 ikke innebærer vesentlige inn-

holdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(1), ikke gjennomført åpne offentlige høringer, siden disse ikke ville stå i forhold til virkeområdet for og 

virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

(6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

(1) Indeksen og malene 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 og 21 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 

erstattes med indeksen og malene i vedlegg I til denne forordningen. 

(2) Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

(3) Malene 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 og 45 i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 

erstattes med malene i vedlegg III til denne forordningen. 

(4) Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

(5) Vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

(6) Vedlegg VII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

(7) Vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2016, og den første referansedatoen for rapportering er 31. desember 2016. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. august 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 263 av 29.9.2016, s. 3–513.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2014 

av 20. desember 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å 

spesifisere beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning 

(EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 110 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EU) nr. 575/2013 definerer kredittrisiko-

justering som det beløpet som er avsatt til dekning av 

spesifikke og generelle tap på utlån for kredittrisikoer 

som er innregnet i institusjonens årsregnskap i samsvar 

med gjeldende regnskapsregelverk, men fastsetter ikke 

særlige regler for å bestemme hva som utgjør spesifikke 

og generelle kredittrisikojusteringer. 

2)  Det bør fastsettes regler for spesifiseringen av de 

beløpene som skal tas med i beregningen av kreditt-

risikojusteringer som gjenspeiler tap som utelukkende er 

knyttet til kredittrisiko. Beregningen av kredittrisiko-

justeringer med sikte på å fastsette kravene til ansvarlig 

kapital bør begrenses til de beløpene som har redusert 

institusjonens rene kjernekapital. 

3)  Tap som utelukkende er knyttet til kredittrisiko som er 

innregnet i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk i 

inneværende regnskapsår, bør innregnes som kreditt-

risikojusteringer forutsatt at institusjonen innregner 

virkningen i den rene kjernekapitalen. Dette er relevant i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 27.2.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 44 av 2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

situasjoner der det forekommer slike registrerte tap ved 

verdifall i løpet av et regnskapsår til tross for delårs-

overskudd samlet sett i løpet av året eller samlet 

overskudd ved årets slutt som ikke er godkjent i 

samsvar med artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og der en innregning av disse som kreditt-

risikojusteringer vil påvirke eksponeringsverdier eller 

tilleggskapital før ren kjernekapital. For delårstap som 

omhandlet i artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 er en slik justering ikke nødvendig dersom 

tapene i inneværende regnskapsår i henhold til nevnte 

artikkel umiddelbart trekkes fra den rene kjerne-

kapitalen. 

4)  I visse bestemmelser om kredittrisikojusteringer i 

forordning (EU) nr. 575/2013 vises det uttrykkelig til 

poster utenfor balansen. Dersom noe slikt ikke er 

uttrykkelig angitt, får de relevante bestemmelsene 

anvendelse på poster både i og utenfor balansen. 

5)  Det bør fastsettes regler som omfatter tapene som 

utelukkende er knyttet til kredittrisiko som er innregnet i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, og som en 

institusjons rene kjernekapital har blitt redusert med. 

Disse reglene bør omfatte verdifall og verdijusteringer 

for finansielle eiendeler eller avsetninger for poster 

utenfor balansen i den utstrekning de gjenspeiler tap 

som utelukkende er knyttet til kredittrisiko, og forutsatt 

at de innregnes i resultatregnskapet i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk. I den utstrekning disse 

tapene er knyttet til finansielle instrumenter som 

verdsettes til virkelig verdi, bør disse reglene også 

omfatte beløp innregnet som verdifall i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk eller lignende justeringer 

som er foretatt, forutsatt at de gjenspeiler tap knyttet til 

en svekkelse eller forverring av kredittkvaliteten til en 

eiendel eller en eiendelsportefølje. Det er på dette 

stadiet ikke hensiktsmessig å regulere andre beløp som 

ikke er et verdifall av et finansielt instrument i henhold 

til gjeldende regnskapsregelverk, eller som ikke gjen-

speiler et lignende forhold, selv om disse endringene 

kan omfatte en kredittrisikobestanddel. 

6)  For å sikre at beregningen dekker alt, må ethvert beløp 

som er relevant for formålene oppført i artikkel 110  

nr. 4 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013, 

henføres enten til beregningen av generelle kreditt-

risikojusteringer eller til beregningen av spesifikke 

kredittrisikojusteringer.  
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7)  Ved identifiseringen av beløpene som kan tas med i 

beregningen av spesifikke kredittrisikojusteringer, er det 

eneste kriteriet som er fastsatt i forordning (EU)  

nr. 575/2013, at spesifikke kredittrisikojusteringer ikke 

kan inngå i tilleggskapital etter standardmetoden for 

kredittrisiko i henhold til artikkel 62 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Det er derfor nødvendig 

å skille mellom beløp som skal tas med i beregningen av 

henholdsvis spesifikke kredittrisikojusteringer og 

generelle kredittrisikojusteringer, i samsvar med 

kriteriene for å identifisere hva som kan inngå i 

tilleggskapital. 

8)  Forordning (EU) 575/2013 gjennomfører de interna-

sjonalt avtalte standardene i det tredje settet av interna-

sjonale rammeregler for banker fra Basel-komiteen for 

banktilsyn(1) (heretter kalt «Basel III»). De relevante 

reglene for kredittrisikojusteringer bør derfor også være 

i samsvar med Basel-regelverket, som fastsetter at et av 

kriteriene for å skille mellom generelle kreditt-

risikojusteringer og spesifikke kredittrisikojusteringer 

må være at generelle avsetninger eller generelle reserver 

for å dekke tap på utlån er fritt tilgjengelige for å dekke 

tap som oppstår senere. I henhold til Basel III er 

avsetninger eller reserver til dekning av framtidige, hittil 

uidentifiserte tap på utlån fritt tilgjengelige for å dekke 

tap som skyldes kredittrisiko som oppstår senere, og kan 

derfor inngå i tilleggskapital. Dessuten bør beløp som 

inngår i beregningen av generelle kredittrisiko-

justeringer, være fullt ut tilgjengelige med hensyn til 

tidspunkt og beløp for å dekke slike tap, i det minste i 

en situasjon med avvikling, der kapital kan absorbere 

tap ved insolvens før innskytere taper noen penger. 

9)  Det bør være mulig å anvende reglene på dette området 

uavhengig av gjeldende regnskapsregelverk. For å gjøre 

det mulig for institusjonene å skille mellom spesifikke 

kredittrisikojusteringer og generelle kredittrisiko-

justeringer på en ensartet måte, bør det imidlertid 

fastsettes kriterier for behandling av kredittrisikotap 

innenfor et gjeldende regnskapsregelverk for hver type 

kredittrisikojustering. Mens behandlingen av tap som 

utelukkende er knyttet til kredittrisiko og innregnes i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, avhenger av 

at disse kriteriene er oppfylt, bør de fleste av disse 

beløpene normalt klassifiseres som spesifikke kreditt -

risikojusteringer som følge av den restriktive arten av 

kriteriene for generelle kredittrisikojusteringer. 

10)  Internasjonale regnskapsstandarder er gjenstand for 

revisjoner som kan gjøre det nødvendig å endre 

kriteriene for å skille mellom spesifikke kreditt-

risikojusteringer og generelle kredittrisikojusteringer.  

I lys av at drøftelser pågår, særlig med hensyn til 

verdifallsmodeller, synes det å være for tidlig å forutse 

en slik modell for kredittrisikojusteringskriteriene. 

  

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf 

11)  Forordning (EU) nr. 575/2013 krever at de spesifikke 

kredittrisikojusteringene identifiseres for hver enkelt 

eksponering. Det er derfor nødvendig å bestemme 

hvordan spesifikke kredittrisikojusteringer som gjen-

speiler tap knyttet til kredittrisikoen for en hel gruppe av 

eksponeringer, skal behandles. Videre er det nødvendig 

å bestemme for hvilke eksponeringer i gruppen og i 

hvilken utstrekning de spesifikke kredittrisikojuste-

ringene bør innregnes. Deler av dette beløpet som følger 

av slike spesifikke kredittrisikojusteringer, skal fordeles 

til eksponeringene i gruppen proporsjonalt i forhold til 

de risikovektede eksponeringsbeløpene. For dette 

formål bør eksponeringsverdiene fastsettes uten at det 

tas hensyn til eventuelle spesifikke kredittrisikojuste-

ringer. 

12)  Med sikte på å fastslå mislighold i henhold til artikkel 

178 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er 

det nødvendig å ta med bare spesifikke kredittrisiko-

justeringer som er foretatt enkeltvis for en enkelt 

eksponering eller en enkelt låntaker, og ikke spesifikke 

kredittrisikojusteringer foretatt for hele grupper av 

eksponeringer. Ved spesifikke kredittrisikojusteringer 

som foretas for hele grupper av eksponeringer, 

identifiseres ikke låntakerne i forbindelse med ekspo-

neringer som tilhører slike grupper der en misligholds-

hendelse anses å ha inntruffet. Forekomsten av 

spesifikke kredittrisikojusteringer for en gruppe av 

eksponeringer gir derfor ikke tilstrekkelig grunn til å 

konkludere med at en misligholdshendelse har inntruffet 

for hver av låntakerne eller eksponeringene som tilhører 

denne gruppen. 

13)  Institusjoner må kunne vise hvordan kriteriene for å 

skille mellom spesifikke kredittrisikojusteringer og 

generelle kredittrisikojusteringer anvendes i forbindelse 

med gjeldende regnskapsregelverk. Institusjonene bør 

derfor dokumentere denne prosessen. 

14)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

15)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt  

åpne offentlige høringer om utkastet til de tekniske 

reguleringsstandardene som ligger til grunn for  

denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene i samsvar med artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(2) samt innhentet uttalelse fra interes-

sentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av  

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning 

nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Identifisering av generelle og spesifikke 

kredittrisikojusteringer med henblikk på anvendelsen  

av artikkel 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 og 266 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Ved anvendelsen av denne forordningen skal de beløpene 

som må inngå i en institusjons beregning av generelle og 

spesifikke kredittrisikojusteringer, være lik summen av de 

beløpene som en institusjons rene kjernekapital er redusert med 

for å gjenspeile tap som utelukkende er knyttet til kredittrisiko i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, og som er innregnet i 

samsvar med dette i resultatregnskapet, uavhengig av om de 

følger av verdifall, verdijusteringer eller avsetninger for poster 

utenfor balansen. 

Beløp som følger av første ledd, og som er innregnet i løpet av 

regnskapsåret, kan inngå i beregningen av generelle og 

spesifikke kredittrisikojusteringer bare dersom de respektive 

beløpene er blitt trukket fra en institusjons rene kjernekapital, 

enten i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 eller, når det gjelder delårsoverskudd eller 

overskudd ved årets slutt som ikke er blitt godkjent i samsvar 

med artikkel 26 nr. 2 i nevnte forordning, gjennom en 

tilsvarende umiddelbar reduksjon av ren kjernekapital med sikte 

på å fastsette ansvarlig kapital. 

2.  Beløpene nevnt i nr. 1 skal inngå i beregningen av 

institusjonens generelle kredittrisikojusteringer dersom de 

oppfyller begge følgende kriterier: 

a)  De er fritt og fullt ut tilgjengelige med hensyn til tidspunkt 

og beløp for å dekke kredittrisikotap som ennå ikke har 

oppstått. 

b)  De gjenspeiler kredittrisikotap for en gruppe av ekspo-

neringer for hvilke institusjonen på det aktuelle tidspunktet 

ikke har dokumentasjon på at en tapshendelse har 

inntruffet. 

3.  Alle andre beløp nevnt i nr. 1 skal inngå i beregningen av 

spesifikke kredittrisikojusteringer. 

4.  Forutsatt at kriteriene i nr. 2 er oppfylt, skal institusjonen 

ta med følgende tap i beregningen av generelle kredittrisiko-

justeringer: 

a)  Tap innregnet for å dekke høyere gjennomsnittlige porteføl-

jetap i løpet av de siste årene, selv om det på det aktuelle 

tidspunktet ikke finnes dokumentasjon på tapshendelser 

som støtter det tapsnivået som er observert tidligere. 

b)  Tap for hvilke institusjonen ikke har kjennskap til en 

kredittforringelse for en gruppe av eksponeringer, men der 

en viss grad av manglende betaling er statistisk sannsynlig 

på grunnlag av tidligere erfaringer. 

5.  Institusjonen skal alltid ta med følgende tap i beregningen 

av spesifikke kredittrisikojusteringer nevnt i nr. 3: 

a)  Tap innregnet i resultatregnskapet for instrumenter målt til 

virkelig verdi som representerer kredittrisikoverdifall i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

b)  Tap som følge av aktuelle eller tidligere hendelser som 

påvirker en betydelig enkelteksponering eller eksponeringer 

som ikke er betydelige hver for seg, og som vurderes 

enkeltvis eller samlet. 

c)  Tap der historisk erfaring, justert på grunnlag av aktuelle 

observerbare data, viser at det har oppstått tap, men institu-

sjonen har ennå ikke kjennskap til hvilke enkeltekspo-

neringer disse tapene har oppstått for. 

Artikkel 2 

Fordeling av spesifikke kredittrisikojusteringer for en 

gruppe av eksponeringer til eksponeringene i gruppen 

1.  Når en spesifikk kredittrisikojustering avspeiler tap 

knyttet til kredittrisikoen for en gruppe av eksponeringer, skal 

institusjonene fordele den spesifikke kredittrisikojusteringen til 

alle enkelteksponeringer i den gruppen proporsjonalt i forhold 

til de risikoveide eksponeringene. For dette formål skal ekspo-

neringsverdiene fastsettes uten at det tas hensyn til eventuelle 

spesifikke kredittrisikojusteringer. 

2.  Ved behandling av forventet tapt beløp nevnt i artikkel 

159 i forordning (EU) nr. 575/2013 for en gruppe av 

eksponeringer som ikke er misligholdt, skal institusjoner ikke 

måtte fordele en spesifikk kredittrisikojustering til de enkelte 

eksponeringene i gruppen. 

3.  Når en spesifikk kredittrisikojustering gjelder en gruppe 

av eksponeringer der kravene til ansvarlig kapital i forhold til 

kredittrisiko beregnes delvis i henhold til standardmetoden og 

delvis i henhold til den interne kredittvurderingsmetoden, skal 

institusjonene fordele den spesifikke kredittrisikojusteringen til 

den gruppen av eksponeringer som dekkes av den enkelte 

metoden, proporsjonalt i forhold til de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene for gruppen før tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 

anvendes. For dette formål skal eksponeringsverdiene fastsettes 

uten at det tas hensyn til eventuelle spesifikke kredittrisiko-

justeringer.  
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4.  Når spesifikke kredittrisikojusteringer fordeles til ekspo-

neringer, skal institusjonene sikre at samme andel ikke fordeles 

til flere forskjellige eksponeringer. 

Artikkel 3 

Beregning av kredittrisikojusteringer for å fastsette 

eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 111, 166, 167, 

168, 246 og 266 i forordning (EU) nr. 575/2013 

For å fastsette eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 111, 

166–168, 246 og 266 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjoner beregne spesifikke kredittrisikojusteringer for en 

eksponering som beløpene for spesifikke kredittrisikojuste-

ringer for den enkelte eksponeringen, eller som beløpene for 

spesifikke kredittrisikojusteringer som institusjonen har fordelt 

til denne eksponeringen i samsvar med artikkel 2. 

Artikkel 4 

Beregning av generelle og spesifikke 

kredittrisikojusteringer med henblikk på behandling av 

forventet tapt beløp i samsvar med artikkel 159 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Med hensyn til behandlingen av forventet tapt beløp i 

samsvar med artikkel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjonen beregne samlede generelle kredittrisikojusteringer 

knyttet til eksponeringene som inngår i behandlingen av 

forventet tapt beløp, som summen av de beløpene, identifisert 

som generelle kredittrisikojusteringer i samsvar med artikkel 1 i 

denne forordningen, som institusjonen har fordelt i henhold til 

artikkel 110 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Med hensyn til behandlingen av forventet tapt beløp  i 

samsvar med artikkel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

beregningen av samlede spesifikke kredittrisikojusteringer 

knyttet til eksponeringene som inngår i behandlingen av 

forventet tapt beløp, være summen av beløpene i bokstav a) og 

b), unntatt misligholdte eksponeringer: 

a)  beløp identifisert som spesifikke kredittrisikojusteringer i 

samsvar med artikkel 1, som gjelder kredittrisikoen for en 

enkelt eksponering, 

b)  beløp identifisert som spesifikke kredittrisikojusteringer i 

samsvar med artikkel 1, som gjelder kredittrisikoen for en 

gruppe av eksponeringer, og som er blitt fordelt i samsvar 

med artikkel 2. 

3.  De samlede spesifikke kredittrisikojusteringene som er 

knyttet til en misligholdt eksponering, skal beregnes som 

summen av alle beløp for spesifikke kredittrisikojusteringer for 

den enkelte eksponeringen, eller som de beløpene for spesifikke 

kredittrisikojusteringer som institusjonen har fordelt til denne 

eksponeringen i samsvar med artikkel 2. 

Artikkel 5 

Beregning av spesifikke kredittrisikojusteringer i 

forbindelse med krav til ansvarlig kapital med henblikk på 

å fastslå mislighold i samsvar med artikkel 178 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

Med henblikk på å fastslå mislighold i samsvar med artikkel 

178 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal spesifikke kreditt-

risikojusteringer beregnes som de beløpene for spesifikke 

kredittrisikojusteringer som er knyttet til kredittrisikoen for en 

enkelt eksponering eller en enkelt låntaker. 

Artikkel 6 

Dokumentasjon 

Institusjoner skal dokumentere identifiseringen og beregningen 

av generelle kredittrisikojusteringer og spesifikke kredittrisiko-

justeringer. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 342/2014 

av 21. januar 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse  

av beregningsmetodene for kapitaldekningskrav for finansielle konglomerater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 49 nr. 6, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitu-

sjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 

79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 

2000/12/EF(2), særlig artikkel 21a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For finansielle konglomerater som i vesentlig omfang driver bank- eller investeringsvirksomhet og forsikrings-

virksomhet, bør flere gangers anvendelse av poster som kan inngå i beregningen av ansvarlig kapital på 

konglomeratplan, det vil si gjentatt bruk av ansvarlig kapital samt enhver uhensiktsmessig oppbygging av ansvarlig 

kapital innenfor gruppen, utelukkes for å gi et korrekt bilde av den ansvarlige kapitalen som konglomeratet har 

tilgjengelig for å dekke tap og sikre ekstra kapitaldekning på konglomeratplan. 

2)  Det er viktig å sikre at ansvarlig kapital som overstiger sektorielle solvenskrav, innregnes på konglomeratplan bare 

dersom det ikke er noe til hinder for overføring av eiendeler eller t ilbakebetaling av forpliktelser mellom forskjellige 

enheter i konglomeratet, herunder mellom sektorer. 

3)  Et finansielt konglomerat bør bare innregne ansvarlig kapital som overstiger sektorielle solvenskrav, i beregningen av 

sin ansvarlige kapital dersom denne kapitalen kan overføres mellom enhetene i det finansielle konglomeratet. 

4)  Det bør fastsettes egnede regler for å ta hensyn til at sektorkrav til ansvarlig kapital er utformet for å dekke risikoer i den 

aktuelle sektoren, og ikke er beregnet på å dekke risikoer utenfor sektoren.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 3.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

2022/EØS/13/31 
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5)  For å sikre ensartet anvendelse av reglene for beregningen av det ekstra kapitaldekningskravet, bør de sektorkravene 

som omfatter solvenskrav for dette formål, angis. Disse kravene bør ikke berøre sektorreglene for de tiltakene som skal 

treffes dersom de sektorielle solvenskravene ikke overholdes. Særlig når det oppstår et underskudd på konglomeratplan 

fordi det kombinerte bufferkravet i avdeling VII kapittel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) ikke 

overholdes, bør de nødvendige tiltakene som kreves, baseres på tiltakene fastsatt i nevnte kapittel. 

6)  Ved beregning av det ekstra kapitaldekningskravet i et finansielt konglomerat bør det beregnes et teoretisk solvenskrav 

og en teoretisk størrelse på den ansvarlige kapitalen i ikke-regulerte finansforetak i det finansielle konglomeratet. 

7)  I del II i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF ble det fastsatt tre tekniske metoder for beregning av kapitaldekningskrav i 

finansielle konglomerater: «regnskapskonsolideringsmetoden» (metode 1), «metoden med fradrag og sammenlegging» 

(metode 2) og «kombinasjonsmetoden» (metode 3), som tillater en kombinasjon av metode 1 og 2. De tekniske 

beregningsmetodene 1 og 2 bør presiseres nærmere for å sikre ensartet anvendelse. Dessuten bør de omstendighetene 

som berettiger anvendelse av metode 3, angis nærmere, og det bør sikres at vedkommende myndigheter tillater bruk av 

nevnte metode under lignende omstendigheter, anvender felles kriterier og krever at metoden anvendes på en enhet lig 

måte i alle finansielle konglomerater. Vedkommende myndigheter bør bare tillate anvendelse av metode 3 når et 

finansielt konglomerat kan vise at anvendelse av bare metode 1 eller 2 ikke med rimelighet er mulig. Anvendelsen av 

metode 3 bør være ensartet over tid for å sikre likeverdige vilkår. Ettersom de tekniske beregningsmetodene anvendes i 

samsvar med de tekniske prinsippene nevnt i del I i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF, er det også nødvendig å presisere 

disse prinsippene. 

8)  Metode 1 for beregning av gruppesolvens, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2), og metode 

1 for beregning av ekstra kapitaldekningskrav, som fastsatt i direktiv 2002/87/EF, bør anses som likeverdige ettersom 

begge metoder er forenlige med hovedformålene for utvidet tilsyn. Begge metodene sikrer at det ikke bygges opp 

ansvarlig kapital innenfor gruppen, og at beregningen av ansvarlig kapital skjer i samsvar med definisjonene og 

grensene fastsatt i de relevante sektorreglene. 

9)  Myndigheten til å vedta tekniske reguleringsstandarder i artikkel 49 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 er nært knyttet 

til myndigheten i artikkel 21a nr. 3 i direktiv 2002/87/EF ettersom begge omhandler ensartet anvendelse av 

beregningsmetodene fastsatt i vedlegget til nevnte direktiv. For å sikre at beregningsmetodene angitt for disse 

rettsaktene er enhetlige, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og 

samlet tilgang til dem, er det ønskelig å samle i én enkelt forordning de tekniske reguleringsstandardene som vedtas i 

henhold til denne myndighet. 

10)  Denne forordning bør baseres på de nye sektorielle solvensordningene som er blitt opprettet i Unionen, for å sikre mest 

mulig ensartet anvendelse av beregningsmetodene. Denne forordning bør derfor ikke få anvendelse før det tidspunkt 

forordning (EU) nr. 575/2013 får anvendelse. De reglene som avhenger av anvendelsen av direktiv 2009/138/EF, bør 

først få anvendelse fra anvendelsesdatoen for nevnte direktiv. Eksisterende nasjonale gjennomføringsregler for 

beregning av ekstra kapitaldekningskrav bør derfor fortsatt anvendes på de områdene som ikke er blitt harmonisert ved 

denne forordning, i perioden før den får full anvendelse, og underliggende beregninger som er basert på regler for 

forsikringssektoren, bør baseres på de reglene for forsikringssektoren som får anvendelse på beregningstidspunktet. 

11)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (ESMA) i fellesskap har framlagt for Kommisjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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12)  EBA, EIOPA og ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til 

grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene i samsvar med artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1094/2010(2) og artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3) samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, 

interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010 

og interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FO RMÅL O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning angir de tekniske prinsippene og tekniske beregningsmetodene oppført i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF 

med henblikk på alternativene til fradrag nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 og med henblikk på beregning 

av ansvarlig kapital og ekstra kapitaldekningskrav som fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1)  «finansielt konglomerat med hovedvekt på forsikringsvirksomhet» et finansielt konglomerat der den største finanssektoren 

er forsikring, i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, 

2)  «finansielt konglomerat med hovedvekt på bank- eller investeringsvirksomhet» et finansielt konglomerat der den største 

finanssektoren er enten banksektoren eller sektoren for investeringstjenester, i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2002/87/EF. 

KAPITTEL II 

TEKNISKE PRINSIPPER 

Artikkel 3 

Avskaffelse av gjentatt bruk av ansvarlig kapital og oppbygging av ansvarlig kapital innenfor gruppen  

Ansvarlig kapital som er en direkte eller indirekte følge av transaksjoner innenfor gruppen, skal ikke tas med i beregningen av 

ekstra kapitaldekningskrav på konglomeratplan. 

Artikkel 4 

Mulighet for overføring og tilgjengeliggjøring av ansvarlig kapital  

1. Ansvarlig kapital i et regulert foretak som overstiger den ansvarlige kapitalen som er nødvendig for å oppfylle sektorielle 

solvenskrav som angitt i artikkel 9, skal verken tas med i beregningen av ansvarlig kapital i et finansielt konglomerat eller i 

summen av den ansvarlige kapitalen i hvert regulert og ikke-regulert foretak i finanssektoren i et finansielt konglomerat, med 

mindre det ikke foreligger noen nåværende eller forutsigbar praktisk eller juridisk hindring for overføring av kapitalen mellom 

foretak i det finansielle konglomeratet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av  

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Foretaket nevnt i artikkel 6 nr. 2 femte ledd i direktiv 2002/87EF skal ved framlegging for koordinatoren av resultatene av 

og de relevante dataene for beregningen nevnt i femte ledd, bekrefte og dokumentere for koordinatoren at nr. 1 er overholdt. 

Artikkel 5 

Sektorspesifikk ansvarlig kapital  

1. Den ansvarlige kapitalen nevnt i nr. 2 som er tilgjengelig i et regulert foretak, skal kunne anvendes til dekning av risikoer 

knyttet til den sektoren som innregner denne ansvarlige kapitalen, men ikke til dekning av risikoer i andre finanssektorer. 

2. Den ansvarlige kapitalen nevnt i nr. 1 er ansvarlig kapital som ikke er 

a)  ren kjernekapital, annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  basiskapitalposter i foretak som er omfattet av kravene i direktiv 2009/138/EF, når disse postene klassifiseres i kategori 1 

eller kategori 2 i samsvar med artikkel 94 nr. 1 og 2 i nevnte direktiv 

Artikkel 6 

Underskudd på ansvarlig kapital på konglomeratplan  

1. Dersom det er underskudd på ansvarlig kapital på konglomeratplan, skal bare poster i den ansvarlige kapitalen som 

oppfyller sektorreglene for både bank- og forsikringssektoren, anvendes for å dekke underskuddet. 

2. Den ansvarlige kapitalen nevnt i nr. 1 er 

a)  ren kjernekapital som definert i artikkel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  basiskapitalposter når disse postene klassifiseres i kategori 1 i samsvar med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, og 

innregningen av disse postene ikke begrenses av de delegerte rettsaktene som vedtas i samsvar med artikkel 99 i nevnte 

direktiv, 

c)  annen godkjent kjernekapital som definert i artikkel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

d)  basiskapitalposter når disse postene klassifiseres i kategori 1 i samsvar med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF, og 

innregning av disse postene ikke begrenses av de delegerte rettsaktene som vedtas i henhold til artikkel 99 i nevnte direktiv, 

e)  tilleggskapital som definert i artikkel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

f)  basiskapitalposter når disse postene klassifiseres i kategori 2 i henhold til artikkel 94 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

3. Poster i den ansvarlige kapitalen som anvendes for å dekke underskudd, skal overholde artikkel 4 nr. 1. 

Artikkel 7 

Konsekvens 

De regulerte foretakene eller det blandede finansielle holdingselskapet i et finansielt konglomerat skal anvende beregnings-

metoden konsekvent over tid. 

Artikkel 8 

Konsolidering 

For finansielle konglomerater med hovedvekt på forsikringsvirksomhet skal metode 1 for beregning av gruppesolvens i 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak som fastsatt i artikkel 230, 231 og 232 i direktiv 2009/138/EF anses som likeverdig med 

metode 1 for beregning av de ekstra kapitalkravene i regulerte foretak i et finansielt konglomerat, som fastsatt i vedlegg I til 

direktiv 2002/87/EF, forutsatt at virkeområdet for gruppetilsy n i henhold til avdeling III i direktiv 2009/138/EF ikke er 

vesentlig forskjellig fra virkeområdet for utvidet tilsyn i henhold til kapittel II i direktiv 2002/87/EF.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/951 

 

Artikkel 9 

Solvenskrav 

1. Når reglene for forsikringssektoren anvendes, skal solvenskapitalkravet nevnt i artikkel 100 og 218 i direktiv 2009/138, 

herunder eventuelle kapitalkravtillegg som anvendes i samsvar med artikkel 37 i nevnte direktiv, som følger av anvendelsen av 

artikkel 216 nr. 4, artikkel 231 nr. 7, artikkel 232, artikkel 233, nr. 6 samt artikkel 238 nr. 2 og 3 i nevnte direktiv, anses for å 

være solvenskravene ved beregning av de ekstra kapitaldekningskravene. 

2. Når reglene for banksektoren eller sektoren for investeringstjenester anvendes, skal kravene til ansvarlig kapital fastsatt i 

del 3 avdeling I kapittel 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 og kravene i henhold til nevnte forordning eller til direktiv 

2013/36/EU om å ha ansvarlig kapital ut over disse kravene, herunder et krav knyttet til den interne vurderingen av 

kapitaldekningen i artikkel 73 i nevnte direktiv, eventuelle krav pålagt av vedkommende myndighet i henhold til artikkel  

104 nr. 1 bokstav a) i nevnte direktiv, det kombinerte bufferkravet fastsatt i artikkel 128 nr. 6 i nevnte direktiv og tiltak som 

vedtas i henhold til artikkel 458 eller 459 i forordning (EU) nr. 575/2013, anses for å være solvenskravene ved beregning av de 

ekstra kapitaldekningskravene. 

Artikkel 10 

Det finansielle konglomeratets ansvarlige kapital og solvenskrav 

1. Med forbehold for artikkel 14 nr. 7, 8 og 9 skal det finansielle konglomeratets ansvarlige kapital og solvenskrav beregnes 

i samsvar med definisjonene og grensene fastsatt i de relevante sektorreglene. 

2. Ansvarlig kapital i kapitalforvaltningsselskaper skal beregnes i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav l) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1). Solvenskravene i kapitalforvaltningsselskaper skal være kravene fastsatt i 

artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i nevnte direktiv. 

3. Ansvarlig kapital hos forvaltere av alternative investeringsfond skal beregnes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav ad) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF(2). Solvenskravene for forvaltere av alternative investeringsfond skal være 

kravene fastsatt i artikkel 9 i nevnte direktiv. 

Artikkel 11 

Behandling av tverrsektorielle eierandeler 

1. Dersom et foretak i et finansielt konglomerat med hovedvekt på bank- eller investeringsvirksomhet har en eierandel i et 

foretak i finanssektoren som hører til i forsikringssektoren, og som trekkes fra i henhold til artikkel 14 nr. 3 eller artikkel 15  

nr. 3, skal det ikke oppstå ekstra kapitaldekningskrav for eierandelen på konglomeratplan. 

2. Dersom anvendelse av nr. 1 fører til en direkte endring i forventet tap etter den interne kredittvurderingsmetoden i 

henhold til del 3 avdeling II kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal et beløp som tilsvarer endringen, legges til den 

ansvarlige kapitalen i det finansielle konglomeratet. 

Artikkel 12 

Teoretiske krav til ansvarlig kapital og teoretiske solvenskrav for ikke-regulerte foretak i finanssektoren 

1. Dersom et blandet finansielt holdingselskap har en eierandel i et ikke-regulert foretak i finanssektoren, skal de teoretiske 

kravene til ansvarlig kapital og de teoretiske solvenskravene for enheten beregnes i samsvar med sektorreglene for den største 

sektoren i det finansielle konglomeratet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (investeringsforetak) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EF) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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2. For ikke-regulerte foretak i finanssektoren som ikke er nevnt i nr. 1, skal de teoretiske kravene til ansvarlig kapital og de 

teoretiske solvenskravene beregnes i samsvar med sektorreglene for den finanssektoren som er nærmest det ikke-regulerte 

foretaket i finanssektoren. Hvilken finanssektor som er nærmest, skal fastsettes på grunnlag av den aktuelle enhetens 

virksomhetsområder og i hvilken grad foretaket utøver denne virksomheten. Dersom det ikke er mulig å fastslå tydelig hvilken 

finanssektor som er nærmest, skal sektorreglene for den største sektoren i det finansielle konglomeratet anvendes. 

Artikkel 13 

Sektorielle overgangsordninger og anvendelse av eldre regler 

Sektorreglene som anvendes ved beregning av de ekstra kapitaldekningskravene, skal omfatte eventuelle overgangsbe-

stemmelser eller eldre regler som får anvendelse på sektorplan. 

KAPITTEL III 

TEKNISKE BEREGNINGSMETO DER 

Artikkel 14 

Spesifisering av teknisk beregning etter metode 1 i henhold til direktiv 2002/87/EF 

1. Den ansvarlige kapitalen i et finansielt konglomerat skal beregnes på grunnlag av det konsoliderte regnskapet i samsvar 

med de relevante regnskapsprinsippene som anvendes på virkeområdet for utvidet tilsyn i henhold til direktiv 2002/87/EF, idet 

det tas hensyn til nr. 5 når det er relevant. 

2. For finansielle konglomerater med hovedvekt på bank- eller investeringsvirksomhet skal følgende behandling anvendes på 

ikke-konsoliderte investeringer ved beregning av ansvarlig kapital i det finansielle konglomeratet: 

a)  Ikke-konsoliderte betydelige investeringer i et foretak i finanssektoren i henhold til artikkel 43 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, som tilhører forsikringssektoren skal i sin helhet trekkes fra konglomeratets ansvarlige kapital. 

b)  Andre ikke-konsoliderte investeringer enn dem som er nevnt i bokstav a), i et foretak i finanssektoren som tilhører 

forsikringssektoren, skal i sin helhet trekkes fra konglomeratets ansvarlige kapital i samsvar med artikkel 46 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3. I henhold til nr. 2 skal all ansvarlig kapital som utstedes av en enhet i et finansielt konglomerat og innehas av en annen 

enhet i det finansielle konglomeratet, trekkes fra konglomeratets ansvarlige kapital dersom den ikke allerede er eliminert under 

regnskapskonsolideringen. 

4. Et foretak som er et felleskontrollert foretak i henhold til relevante regnskapsprinsipper, skal behandles i samsvar med 

sektorregler for forholdsmessig konsolidering eller innregning av forholdsmessige andeler. 

5. Dersom en enhet innenfor virkeområdet for direktiv 2009/138/EF er en del av et finansielt konglomerat, skal beregningen 

av de ekstra kapitaldekningskravene på konglomeratplan baseres på verdivurderingen av eiendeler og forpliktelser som 

beregnes i samsvar med avdeling I kapittel VI avsnitt 1 og 2 i direktiv 2009/138/EF. 

6. Dersom verdiene av eiendeler eller forpliktelser er omfattet av regulatoriske filtre og fradrag i samsvar med del 2 avdeling 

I i forordning (EU) nr. 575/2013, skal verdien av eiendeler eller forpliktelser som anvendes til beregning av de ekstra 

kapitaldekningskravene, være de verdiene som kan henføres til de relevante foretakene i henhold til nevnte forordning, unntat t 

eiendeler og forpliktelser som kan henføres til andre enheter i det finansielle konglomeratet. 

7.  Dersom det etter sektorreglene kreves beregning av en terskel eller grense, skal terskelen eller grensen på konglomerat -

plan beregnes på grunnlag av de konsoliderte opplysningene i det finansielle konglomeratet og etter de fradragene som kreves i 

henhold til nr. 2 og 3. 

8.  Ved beregning av terskler eller grenser skal regulerte foretak i et finansielt konglomerat som omfattes av en institusjons 

konsoliderte stilling i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 avsnitt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, vurderes samlet. 

9.  Ved beregning av terskler eller grenser skal regulerte foretak i et finansielt konglomerat som omfattes av gruppetilsyn i 

henhold til avdeling III i direktiv 2009/138/EF, vurderes samlet.  
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10.  Ved beregning av terskler eller grenser for et regulert foretak skal regulerte foretak i et finansielt konglomerat som verken 

er omfattet av nr. 8 eller 9, beregne sine respektive terskler og grenser på individuelt grunnlag i samsvar med sektorreglene for 

det regulerte foretaket. 

11.  Ved summering av de relevante sektorielle solvenskravene skal det ikke foretas noen annen justering enn det som kreves 

etter artikkel 11, eller som følge av justeringer av sektorielle terskler og grenser i henhold til nr. 7. 

Artikkel 15 

Spesifisering av teknisk beregning etter metode 2 i henhold til direktiv 2002/87/EF 

1. Når den ansvarlige kapitalen i et regulert foretak er omfattet av et regulatorisk filter i henhold til de relevante 

sektorreglene, skal et av følgende alternativer anvendes: 

a)  Det filtrerte beløpet, som er det nettobeløpet som det skal tas hensyn til ved beregningen av ansvarlig kapital i foretak med 

kapitalinteresse, skal legges til den bokførte verdien av kapitalinteresser i samsvar med artikkel 6 nr. 4 annet ledd i direktiv 

2002/87/EF dersom det filtrerte beløpet øker lovfestet kapital. 

b)  Det filtrerte beløpet nevnt i bokstav a) skal trekkes fra den bokførte verdien av kapitalinteresser i samsvar med artikkel 6  

nr. 4 annet ledd i direktiv 2002/87/EF dersom det filtrerte beløpet reduserer lovfestet kapital. 

2. For finansielle konglomerater med hovedvekt på bank- eller investeringsvirksomhet skal betydelig investering i et foretak 

i finanssektoren i henhold til artikkel 43 i forordning (EU) nr. 575/2013 som tilhører forsikringssektoren, og som ikke er en 

kapitalinteresse, i sin helhet trekkes fra postene som inngår i ansvarlig kapital i det foretaket som innehar instrumentet, i 

samsvar med de sektorreglene som gjelder for foretaket. 

3. Investeringer innenfor gruppen i kapitalinstrumenter som anerkjennes som ansvarlig kapital i samsvar med sektorregler, 

skal, idet det tas hensyn til relevante sektorgrenser, trekkes fra eller holdes utenfor beregningen av ansvarlig kapital. 

4. Beregningen av ekstra kapitalkrav skal gjøres i samsvar med formelen i vedlegget. 

Artikkel 16 

Spesifisering av omstendigheter der metode 3 kan anvendes i henhold til direktiv 2002/87/EF 

1. Vedkommende myndigheter kan bare tillate anvendelse av metode 3 som nevnt i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF under 

en av følgende omstendigheter: 

a)  Det er ikke med rimelighet mulig å anvende verken metode 1 som nevnt i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF på alle enheter 

eller metode 2 som nevnt i vedlegg I til direktiv 2002/87/EF på alle enheter innenfor et finansielt konglomerat, særlig fordi 

metode 1 ikke kan anvendes på en eller flere enheter fordi de ikke omfattes av konsolidering, eller fordi et regulert foretak 

er etablert i en tredjestat og det ikke er mulig å innhente tilstrekkelig informasjon til å kunne anvende en av metodene på 

den aktuelle enheten. 

b)  Enhetene som kunne anvende en av metodene, er samlet sett av ubetydelig interesse sett i forhold til målene for tilsyn med 

regulerte foretak i et finansielt konglomerat. 

2. Alle regulerte foretak i et finansielt konglomerat som ikke er nevnt i nr. 1, skal anvende metode 1 eller metode 2. 

3. Når en vedkommende myndighet tillater at et finansielt konglomerat anvender metode 3, skal metoden anvendes 

konsekvent over tid. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 14 nr. 5 og 9 får anvendelse fra anvendelsesdatoen nevnt i 

artikkel 309 nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG  

Beregningsmetode for metode 2 i henhold til direktiv 2002/87/EF  

Metoden med fradrag og sammenlegging  

Beregningen av ekstra kapitaldekningskrav etter metode 2 skal gjennomføres på grunnlag av gjeldende regnskapsprinsipper for 

hver av enhetene i gruppen etter formelen nedenfor:  

𝑠𝑐𝑎𝑟 = ∑ 𝑥𝑖(OF𝑖) − (∑(REQ𝑖) +∑(BV𝑗 )

𝐺

𝑗=1

𝐺𝑓𝑖𝑛

𝑖=1

)

𝐺𝑓𝑖𝑛

𝑖=1

 

scar ≥ 0  

der ansvarlig kapital (OFi) ikke omfatter kapitalinstrumenter innenfor gruppen som godkjennes som ansvarlig kapital i samsvar 

med sektorregler. 

De ekstra kapitaldekningskravene (scar) skal følgelig beregnes som forskjellen mellom 

1.  summen av ansvarlig kapital (OFi) i hvert enkelt regulert og ikke-regulert foretak i finanssektoren (i) i det finansielle 

konglomeratet; de elementene som kan godkjennes, er de samme som kan godkjennes i samsvar med de relevante 

sektorreglene, 

2.  summen av solvenskravene (REQi) for hvert enkelt regulert og ikke-regulert foretak i finanssektoren (i) i gruppen (G); 

solvenskravene skal beregnes i samsvar med relevante sektorregler, og bokført verdi (BVj) av kapitalinteressene i andre 

foretak (j) i gruppen. 

For ikke-regulerte foretak i finanssektoren skal det beregnes et teoretisk solvenskrav i samsvar med artikkel 12. Ansvarlig 

kapital og solvenskrav skal tas i betraktning på grunnlag av sin forholdsmessige andel (x) i henhold til artikkel 6 nr. 4 i direktiv 

2002/87/EF og i samsvar med vedlegg I til nevnte direktiv. 

Forskjellen skal ikke være negativ. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 523/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av hva som utgjør en nær sammenheng mellom verdien  

av en institusjons obligasjoner med fortrinnsrett og verdien av institusjonens eiendeler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 33 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  En institusjons gevinster eller tap på forpliktelser som skyldes endringer i institusjonens egen kredittrisiko, bør i 

prinsippet ikke inngå som del av den ansvarlige kapitalen. Denne regelen anvendes imidlertid ikke i forretningsmodeller 

som bygger på prinsippet om strengt motsvarende finansiering eller balanseprinsippet, ettersom en nedgang eller en 

økning i verdien av en forpliktelse fullt ut oppveies av en tilsvarende nedgang eller økning i verdien av den eiendelen 

som denne forpliktelsen fullt ut motsvarer. 

2)  Det er viktig å fastsette kriteriene for å avgjøre om det er en nær sammenheng mellom en institusjons forpliktelser som 

består av en obligasjon med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(2), og verdien av institusjonens eiendeler som ligger til grunn for obligasjonen med fortrinnsrett. 

3)  En nær sammenheng bør gjenspeiles i den regnskapsmessige behandlingen av slike obligasjoner og de underliggende 

pantelånene, ettersom det ellers ikke vil være forsvarlig å innregne gevinster og tap som skyldes endringer i egen 

kredittrisiko. 

4)  En innfrielsesmulighet gir låntakeren mulighet til å kjøpe tilbake den spesifikke obligasjonen med fortrinnsrett som 

finansierer pantelånet i markedet, og levere obligasjonen med fortrinnsrett tilbake til banken som en førtidig tilbakebe-

taling av pantelånet. Som følge av at låntakeren har denne muligheten, bør den virkelige verdien av pantelån til enhver 

tid være lik den virkelige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett som finansierer disse pantelånene. Dette innebærer 

at beregningen av pantelånenes virkelige verdi bør omfatte verdsetting til virkelig verdi av den innebygde innfrielses-

muligheten i samsvar med etablert markedspraksis. 

5)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

6)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «obligasjon med fortrinnsrett» en obligasjon i henhold til artikkel 52 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF, 

2) «innfrielsesmulighet» muligheten til å innløse pantelånet ved å tilbakekjøpe obligasjonen med fortrinnsrett til markedsverdi 

eller til nominell verdi i samsvar med artikkel 33 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Nær sammenheng 

1.  En nær sammenheng mellom verdien av en obligasjon med fortrinnsrett og verdien av en institusjons eiendeler skal anses 

å foreligge når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Eventuelle endringer i den virkelige verdien av obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av institusjonen, medfører til 

enhver tid tilsvarende endringer i den virkelige verdien av eiendelene som ligger til grunn for obligasjonene med 

fortrinnsrett. Virkelig verdi skal fastsettes i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 

77 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Pantelånene som ligger til grunn for obligasjonene med fortrinnsrett som institusjonen har utstedt for å finansiere lånene, 

kan når som helst innløses ved at obligasjonene med fortrinnsrett tilbakekjøpes til markedsverdi eller nominell verdi 

gjennom innfrielsesmuligheten. 

c)  Det foreligger en gjennomsiktig metode for beregning av den virkelige verdien av pantelånene og obligasjonene med 

fortrinnsrett. Fastsettelsen av pantelånenes verdi skal omfatte beregning av innfrielsesmulighetens virkelige verdi. 

2.  En nær sammenheng skal ikke anses å foreligge når det i samsvar med nr. 1 oppstår netto fortjeneste eller tap som følge 

av endringer i verdien av obligasjonene med fortrinnsrett eller de underliggende pantelånene med den innebygde innfrielses-

muligheten. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 525/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til  

tekniske reguleringsstandarder som definerer begrepet «marked»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 341 nr. 3 tredje ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Generell markedsrisiko er i artikkel 362 i forordning (EU) nr. 575/2013 definert som risikoen for kursendringer for et 

finansielt instrument som, når det gjelder omsatte gjeldsinstrumenter eller gjeldsderivater, skyldes en endring i 

rentenivået eller, når det gjelder egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalderivater, skyldes generelle bevegelser i 

egenkapitalmarkedet som ikke kan tilskrives egenskaper ved det enkelte verdipapiret. 

2)  Med hensyn til beregningen av den generelle markedsrisikoen i henhold til artikkel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013 

er det hensiktsmessig å anse at forskjellige egenkapitalinstrumenter er i samme marked dersom de er omfattet av den 

samme generelle markedsrisikoen, det vil si der p rissvingninger for instrumentet skyldes lokale økonomiske forhold. 

For dette formål bør et «marked» derfor defineres med henvisning til en integrert økonomi som vanligvis vil tilsvare en 

nasjonal jurisdiksjon. 

3)  Uten at det berører ovenstående, har innføringen av en felles valuta fjernet vesentlige årsaker til oppdelingen av 

egenkapitalmarkedene i euroområdet. For eksempel har den fjernet valutarisikoen mellom deltakende medlemsstater, og 

selskapenes resultater kan offentliggjøres i samme valuta. Videre har innføringen av euro krevd omfattende økonomisk 

og juridisk tilnærming mellom deltakende medlemsstater, og den underbygges av et integrert marked med felles regler. 

Det siste gjelder for alle medlemsstater i Unionen, men den felles valutaen har medført en tettere og dypere økonomisk 

integrasjon mellom deltakende medlemsstater, noe som berettiger en særskilt behandling i denne forordningen. 

«Marked» bør derfor defineres med henvisning til alle egenkapitalmarkeder i euroområdet og til et nasjonalt 

jurisdiksjonsnivå når det gjelder egenkapitalmarkeder utenfor euroområdet. 

4)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet  i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjonen av «marked» med henblikk på å beregne den samlede nettoposisjonen i egenkapitalinstrumenter i henhold 

til artikkel 341 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Med begrepet «marked» menes 

a)  når det gjelder euroområdet, alle egenkapitalinstrumenter som er notert på aksjemarkeder i medlemsstater som har innført 

euro som sin valuta, 

b)  når det gjelder medlemsstater som ikke har innført euro som sin valuta, og tredjestater, alle egenkapitalinstrumenter som er 

notert på aksjemarkeder i en nasjonal jurisdiksjon. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 526/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av en tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget og et begrenset  

antall mindre porteføljer i forbindelse med kredittverdijusteringsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012, særlig artikkel 383 nr. 7 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Anvendelsen av den avanserte metoden for å fastsette kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko 

(«Credit Valuation Adjustment risk», «CVA risk») kan omfatte motparter som det ikke foreligger kredittrisikotillegg i 

kredittapsbytteavtaler («Credit Default Swap spread», «CDS spread») for. Dersom dette er tilfellet, bør institusjonene 

anvende et kredittrisikotillegg som er hensiktsmessig med hensyn til motpartens kredittvurdering, bransje og region 

(«tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget») i samsvar med artikkel 383 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2)  Reglene for fastsettelse av tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget i forbindelse med kredittverdijusteringsrisiko bør 

omfatte bruk av brede kategorier for egenskapene kredittvurdering, bransje og region, og de bør gi institusjonene den 

nødvendige fleksibiliteten til å fastsette den mest hensiktsmessige tilnærmede verdien for kredittrisikotillegget basert på 

deres sakkyndige vurdering. 

3)  Når det angis nærmere hvordan institusjonene skal ta hensyn til de enkelte utstedernes kredittvurdering, bransje og 

region ved beregningen av en hensiktsmessig tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget i forbindelse med fastsettelsen av 

kravene til ansvarlig kapital i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, bør det fastsettes regler for hvordan det skal tas 

hensyn til disse egenskapene, med henvisning til minstekravene for hver egenskap, for å sikre en harmonisert 

anvendelse av dem. 

4)  Når det gjelder enkeltutstedere som det foreligger en forbindelse mellom, for eksempel mellom en regional eller lokal 

myndighet og staten, bør det være mulig å tillate at en hensiktsmessig tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget beregnes 

på grunnlag av kredittrisikotillegget for en enkelt utsteder, dersom dette fører til en mer hensiktsmessig vurdering. 

5)  For å oppnå en hensiktsmessig beregning av kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko bør en tilnærmet verdi for 

kredittrisikotillegget fastsettes ved bruk av data som er observert i et likvid marked, og antakelser om data, for eksempel 

interpolering og ekstrapolering av data knyttet til ulike løpetider, bør være solid fundert. 

6)  For å sikre ensartet praksis blant institusjoner og for å unngå inkonsekvens, og i lys av at implisitt misligholds -

sannsynlighet («probability of default», «PD»), kredittrisikotillegg i kredittapsbytteavtaler og tapsgrad ved mislighold 

(«loss given default», «LGD») utgjør en ligning med to ukjente variabler, og at markedspraksis er å anvende en fast 

verdi for LGD for å utlede implisitte PD-verdier fra markedsobservasjoner av kredittrisikotillegget («market spreads»), 

bør institusjonene anvende en verdi for LGDMKT som er forenlig med den faste LGD-verdien som markedsdeltakere 

vanligvis anvender for å utlede implisitte PD-verdier fra de likvide handlede instrumentenes kredittrisikotillegg som er 

blitt anvendt for å fastsette en tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget for den berørte motparten. 

7)  Med hensyn til tillatelsen til å bruke den avanserte CVA-metoden for et begrenset antall mindre porteføljer er det 

hensiktsmessig å anse en portefølje som en motregningsgruppe som definert i artikkel 272 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, å ta i betraktning antallet transaksjoner som ikke er omfattet av metoden med interne modeller (IMM), 

men som er underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko, og størrelsen på motregningsgrupper som ikke 

er omfattet av metoden med interne modeller, men som er underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko, 

og, for å ta hensyn til institusjonenes ulike størrelser, å begrense dem som en prosentdel av det samlede antallet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 
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transaksjoner som er underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko, og som en prosentdel av den samlede 

størrelsen på alle motregningsgrupper som inngår i beregningen av kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko. 

8)  For å redusere muligheten for avbrudd i bruken av den avanserte CVA-metoden for et begrenset antall mindre 

porteføljer bør bruken av den avanserte CVA-metoden opphøre bare når kvantitative grenser overskrides i to påfølgende 

kvartaler. 

9)  For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver på en effektiv måte, bør de videre få 

kjennskap til det når kravet om et begrenset antall mindre porteføljer ikke lenger er oppfylt, og institusjonene bør derfor 

underrette vedkommende myndigheter i slike tilfeller. 

10)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

11)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fastsettelse av en hensiktsmessig tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget  

1.  Den tilnærmede verdien for kredittrisikotillegget for en gitt motpart skal anses som hensiktsmessig ut fra motpartens 

kredittvurdering, bransje og region i samsvar med artikkel 383 nr. 1 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Den tilnærmede verdien for kredittrisikotillegget er fastsatt ved at det er tatt hensyn til motpartens  kredittvurdering, bransje 

og region som spesifisert i bokstav b), c) og d). 

b)  Kredittvurderingen er fastsatt ved at det er tatt hensyn til bruken av et forhåndsbestemt hierarki av kilder til interne og 

eksterne kredittvurderinger. Kredittvurderinger skal inndeles i risikoklasser, som nevnt i artikkel 384 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. I tilfeller der flere eksterne kredittvurderinger er tilgjengelige, skal de inndeles i risikoklasser i samsvar med 

metoden for flere kredittvurderinger som angitt  i artikkel 138 i nevnte forordning. 

c)  Bransjen er fastsatt med utgangspunkt i minst følgende kategorier: 

i)  Offentlig sektor. 

ii)  Finanssektoren. 

iii)  Andre. 

d)  Regionen er fastsatt med utgangspunkt i minst følgende kategorier: 

i)  Europa. 

ii)  Nord-Amerika. 

iii)  Asia. 

iv)  Øvrige deler av verden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



Nr. 13/962 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

e)  Den tilnærmede verdien for kredittrisikotillegget gjenspeiler på en representativ måte tilgjengelige kredittrisikotillegg i 

kredittapsbytteavtaler og kredittrisikotillegg i andre likvide handlede kredittrisikoinstrumenter, tilsvarer den relevante 

kombinasjonen av anvendbare kategorier og oppfyller datakvalitetskriteriene nevnt i nr. 3. 

f)  Hensiktsmessigheten til den tilnærmede verdien for kredittrisikotillegget fastsettes med henvisning til volatiliteten snarere 

enn dets nivå. 

2.  Når motpartens kredittvurdering, bransje og region vurderes i samsvar med nr. 1, skal beregningen av den tilnærmede 

verdien for kredittrisikotillegget anses å være hensiktsmessig for en regional eller lokal myndighet på grunnlag av 

kredittrisikotillegget for den berørte offentlige utstederen dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  De regionale eller lokale myndighetene og staten har samme kredittvurdering. 

b)  Det foreligger ingen kredittvurdering for de regionale eller lokale myndighetene. 

3.  Alle opplysninger som anvendes for å fastsette en tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget, skal være basert på pålitelige 

data som er observert på et likvid toveismarked som definert i artikkel 338 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. Det 

skal foreligge tilstrekkelige data til at det kan fastsettes slike tilnærmede verdier for kredittrisikotillegget for alle relevante 

løpetider og for de historiske periodene nevnt i artikkel 383 nr. 5 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Identifikasjon av LGDMKT 

For å fastslå motpartens tapsgrad ved mislighold (LGDMKT) med henblikk på beregningen av kravene til ansvarlig kapital for 

kredittverdijusteringsrisiko i samsvar med den avanserte metoden for en motpart som krever anvendelse av en tilnærmet verdi 

for kredittrisikotillegget, skal institusjonene anvende en verdi for LGDMKT som er forenlig med de fastsatte LGD-verdiene som 

markedsdeltakere vanligvis anvender for å utlede implisitte verdier for misligholdssannsynlighet fra de markedsobservasjonene 

av kredittrisikotillegget som er brukt for å fastsette tilnærmet verdi for kredittrisikotillegget for den berørte motparten i samsvar 

med artikkel 1. 

Artikkel 3 

Kvantitative grenser for antallet av og størrelsen på kvalifiserte porteføljer 

1.  For å oppfylle kriteriet om et begrenset antall mindre porteføljer omhandlet i artikkel 383 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal alle følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Samlet antall transaksjoner som ikke er omfattet av metoden med interne modeller (IMM), men som er underlagt kravet om 

dekning av kredittverdijusteringsrisiko, skal ikke overstige 15 % av det samlede antallet transaksjoner som er underlagt 

kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko. 

b)  Størrelsen på hver enkelt motregningsgruppe som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, men som er underlagt 

kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko, skal ikke overstige 1 % av den samlede størrelsen på alle motregnings-

grupper som er underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko. 

c)  Den samlede størrelsen på alle motregningsgrupper som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, men som er 

underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko, skal ikke overstige 10 % av den samlede størrelsen på alle 

motregningsgrupper som er underlagt kravet om dekning av kredittverdijusteringsrisiko. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) og c) skal en motregningsgruppes størrelse tilsvare motregningsgruppens eksponering 

på misligholdstidspunktet beregnet ved hjelp av markedsverdimetoden nevnt i artikkel 274 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

idet det tas hensyn til virkningene av motregning i samsvar med artikkel 298 i nevnte forordning, men ikke til virkningene 

av sikkerhetsstillelsen. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal en institusjon for hvert kvartal beregne det aritmetiske gjennomsnittet av minst månedlige 

observasjoner av forholdet mellom følgende: 

a)  Antall transaksjoner som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, og samlet antall transaksjoner. 

b)  Den individuelle størrelsen på den største motregningsgruppen som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, og 

den samlede størrelsen på alle motregningsgrupper. 

c)  Den samlede størrelsen på alle motregningsgrupper som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, og den samlede 

størrelsen på alle motregningsgrupper. 
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4.  Dersom kriteriet angitt i nr. 1 ikke er oppfylt ved to påfølgende beregninger som nevnt i nr. 3, skal institusjonen anvende 

den standardiserte metoden angitt i artikkel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013 for å beregne kravene til ansvarlig kapital for 

kredittverdijusteringsrisiko for alle motregningsgrupper som ikke er omfattet av metoden med interne modeller, og underrette 

vedkommende myndigheter. 

5.  Vilkårene fastsatt i nr. 1 skal anvendes på individuelt, delkonsolidert eller konsolidert grunnlag avhengig av omfanget av 

tillatelsen til å benytte metoden med interne modeller omhandlet i artikkel 283 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 527/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler  

en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til  å bli brukt til variabel godtgjøring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 94 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Variabel godtgjøring som tildeles i form av instrumenter, bør fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring og bør ikke 

oppmuntre til risikotaking som overskrider det risikonivået institusjonen tolererer. Klasser av instrumenter som kan 

brukes til variabel godtgjøring, bør derfor skape balanse mellom personalets interesser og interessene til aksjeeiere, 

kreditorer og andre berørte parter ved at personalet gis insitamenter til å opptre i institusjonens langsiktige interesse og 

ikke ta for stor risiko. 

2)  For å sikre at det finnes en sterk forbindelse til en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift, bør instrumenter som 

brukes til variabel godtgjøring, inneholde egnede utløsende hendelser for nedskrivning eller konvertering som reduserer 

instrumentenes verdi i situasjoner der institusjonens kredittkvalitet ved fortsatt drift er svekket. De utløsende hendelsene 

som brukes for godtgjøringsformål, bør ikke endre instrumentenes underordningsnivå og bør derfor ikke føre til at andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter ikke anses som ansvarlig kapital-instrumenter. 

3)  Vilkårene som gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter, er angitt i artikkel 

52 og 63 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2), men de andre instrumentene nevnt i artikkel  

94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU som fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller 

nedskrives, er ikke underlagt særlige vilkår i henhold til nevnte forordning ettersom de ikke er klassifisert som ansvarlig 

kapital-instrumenter for tilsynsformål. Det bør derfor fastsettes særlige krav for ulike klasser av instrumenter for å sikre 

at de er egnet til å bli brukt til variabel godtgjøring, idet det tas hensyn til de ulike instrumentenes art. At instrumenter 

brukes til variabel godtgjøring, bør ikke i seg selv hindre at andre instrumenter anses som en institusjons ansvarlige 

kapital, forutsatt at vilkårene i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt. Slik bruk i seg selv bør heller ikke anses å gi et 

insitament til å innløse instrumentet ettersom ansatte, etter utsettelses- og tilbakeholdingsperioder, vanligvis kan få 

likvide midler på andre måter enn gjennom innløsning. 

4)  Andre instrumenter omfatter gjeldsinstrumenter som ikke er kontantinstrumenter, eller instrumenter knyttet til gjeld, 

som ikke anses som ansvarlig kapital. Andre instrumenter er ikke begrenset til finansielle instrumenter som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 50 i forordning (EU) nr. 575/2013, men kan også omfatte ytterligere instrumenter som ikke er 

kontantinstrumenter, som kan inngå i avtaler mellom institusjonen og de ansatte. For å sikre at disse instrumentene 

gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift, bør egnede krav sikre at de omstendighetene som slike 

instrumenter nedskrives eller konverteres under, omfatter mer enn gjenopprettings- og krisehåndteringssituasjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

2022/EØS/13/35 
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5)  Når instrumenter som brukes til variabel godtgjøring kreves innløst ved benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøp es 

eller konverteres, bør slike transaksjoner generelt ikke øke verdien av den tildelte godtgjøringen gjennom utbetaling av 

beløp som er høyere enn instrumentets verdi, eller gjennom konvertering til instrumenter som har en høyere verdi enn 

det instrumentet som opprinnelig ble tildelt. Dette skal sikre at godtgjøring ikke utbetales gjennom ordninger eller 

metoder som gjør det enklere å omgå artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU. 

6)  Ved tildeling av variabel godtgjøring og når instrumenter som brukes til variabel godtgjøring, innfris, kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, gjenkjøpes eller konverteres, bør disse transaksjonene baseres på verdier som er fastsatt i 

samsvar med gjeldende regnskapsstandard. I alle disse situasjonene bør det derfor kreves en verdsetting av 

instrumentene, for å sikre at kravene i direktiv 2013/36/EU som gjelder godtgjøring, ikke omgås, særlig når det gjelder 

forholdet mellom variable og faste bestanddeler av godtgjøringen og tilpasningen til risikotakingen. 

7)  I artikkel 54 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes nedskrivnings- og konverteringsordningene for andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter. Dessuten kreves det i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU at andre 

instrumenter fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller nedskrives. Ettersom det økonomiske 

resultatet av en konvertering eller nedskrivning av andre instrumenter er det samme som for andre godkjente 

kjernekapitalinstrumenter, bør det ved nedskrivnings- eller konverteringsordninger for andre instrumenter tas hensyn til 

de ordningene som gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, med tilpasninger for å ta hensyn til at andre 

instrumenter ikke anses som ansvarlig kapital-instrumenter for tilsynsformål. Tilleggskapitalinstrumenter er ikke 

underlagt regelverksbaserte krav med hensyn til nedskrivning og konvertering i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013. For å sikre at verdien av alle slike instrumenter, når de brukes til variabel godtgjøring, blir redusert når 

institusjonens kredittkvalitet svekkes, bør det fastsettes i hvilke situasjoner en nedskrivning eller konvertering av 

instrumentet er nødvendig. Det bør fastsettes ordninger for nedskrivning, oppskrivning og konvertering av 

tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter for å sikre en ensartet anvendelse. 

8)  Utdelinger fra instrumentene kan anta forskjellige former. De kan være variable eller faste og kan utbetales regelmessig 

eller ved et instruments endelige forfall. I samsvar med retningslinjene for godtgjøringspolitikk og -praksis som er 

utstedt av Den europeiske banktilsynskomité(1), og for å fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring, bør ingen 

utdelinger utbetales til personale i utsettelsesperioder. Ansatte bør få utdelinger bare for perioder som følger etter 

opptjeningstidspunktet for instrumentet. Derfor er bare instrumenter med utdelinger som utbetales regelmessig til 

instrumentets eier, egnet til bruk som variabel godtgjøring, og nullkupongobligasjoner eller instrumenter som 

akkumulerer utbyttet, bør ikke medregnes i den betydelige andelen av godtgjøringen som skal bestå av en 

sammensetning av instrumentene nevnt i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) i direktiv 2013/36/EU. Dette skyldes at personalet i 

utsettelsesperioden ville dra fordel av økende verdier, som kan anses likeverdig med å motta utdelinger. 

9)  Svært høye utdelinger kan redusere det langsiktige insitamentet til forsvarlig risikotaking, ettersom de i praksis øker den 

variable delen av godtgjøringen. Særlig bør utdelinger ikke utbetales med lengre mellomrom enn ett år, ettersom dette 

ville føre til at utdelinger i praksis akkumuleres i utsettelsesperioder og utbetales når den variable godtgjøringen er 

opptjent. Akkumulering av utdelinger ville innebære omgåelse av artikkel 94 nr. 1 bokstav g) i direktiv 2013/36/EU når 

det gjelder forholdet mellom variable og faste bestanddeler av godtgjøringen, og prinsippet i bokstav m) i nevnte 

artikkel om at godtgjøring som skal utbetales i samsvar med en utsettelsesordning, ikke kan opptjenes  raskere enn på 

pro rata-grunnlag. Utdelinger som foretas etter at instrumentet er opptjent, bør derfor ikke overstige markedskursene. 

Dette bør sikres gjennom kravet om at instrumenter som brukes til variabel godtgjøring, eller de instrumentene som de 

er knyttet til, hovedsakelig skal utstedes til andre investorer, eller kravet om at slike instrumenter skal omfattes av en 

øvre grense for utdelinger. 

10)  Utsettelses- og tilbakeholdingskravene som får anvendelse på tildeling av variabel godtgjøring i henhold til artikkel  

94 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, skal være oppfylt på alle relevante tidspunkter, herunder når instrumenter som brukes til 

variabel godtgjøring, kreves innløst ved benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøpes eller konverteres. I slike 

situasjoner bør instrumentene derfor skiftes ut med andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapital-

instrumenter og andre instrumenter som gjenspeiler institusjonens kredittkvalitet ved fortsatt drift, har tilsvarende 

egenskaper som det instrumentet som opprinnelig ble tildelt, og har samme verdi, idet det tas hensyn til eventuelle beløp 

som er nedskrevet. Dersom andre instrumenter enn andre godkjente kjernekapitalinstrumenter har fast løpetid, bør det 

  

(1) Den europeiske banktilsynskomité: Retningslinjer for godtgjøringspolitikk og -praksis av 10. desember 2010 
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fastsettes minstekrav for den gjenværende løpetiden til slike instrumenter når de tildeles for å sikre at de er i samsvar 

med kravene til utsettelses- og tilbakeholdingsperiodene for variabel godtgjøring. 

11)  Direktiv 2013/36/EU begrenser ikke de klassene av instrumenter som kan brukes til variabel godtgjøring, til en bestemt 

klasse av finansielle instrumenter. Det bør være mulig å bruke syntetiske instrumenter eller kontrakter mellom ansatte 

og institusjoner som er knyttet til andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter som fullt ut 

kan konverteres eller nedskrives. Dette gjør det mulig å innføre særlige vilkår i bestemmelsene om slike instrumenter, 

som får anvendelse bare på instrumenter som tildeles ansatte, uten at det er nødvendig å pålegge andre investorer slike 

vilkår. 

12)  Når det gjelder konserner, kan utstedelser forvaltes sentralt innenfor et morforetak. Det kan derfor forekomme at 

institusjoner i et slikt konsern ikke alltid utsteder instrumenter som er egnet til å bli brukt som variabel godtgjøring.  

I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 kan andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter 

som utstedes av et foretak som inngår i konsolideringen, utgjøre en del av institusjonens ansvarlige kapital på visse 

vilkår. Det bør derfor også være mulig å bruke slike instrumenter til variabel godtgjøring, forutsatt at det er en klar 

forbindelse mellom kredittkvaliteten til institusjonen som bruker disse instrumentene til variabel godtgjøring, og 

kredittkvaliteten til utstederen av instrumentet. En slik forbindelse kan vanligvis antas å foreligge mellom et morforetak 

og et datterforetak. Andre instrumenter enn andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter 

som ikke er utstedt direkte av en institusjon, bør også kunne brukes til variabel godtgjøring dersom de er underlagt 

likeverdige vilkår. Instrumenter som er knyttet til referanseinstrumenter utstedt av morforetak i tredjeland, og som er 

likeverdige med andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter, bør kunne brukes til 

variabel godtgjøring dersom den utløsende hendelsen gjelder den institusjonen som bruker et syntetisk instrument. 

13)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Europakommisjonen. 

14)  EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet, som er opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Klasser av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet 

til å bli brukt til variabel godtgjøring 

1.  Følgende klasser av instrumenter oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU: 

a)  Klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og artikkel  

2 og er i samsvar med artikkel 5 nr. 9 og artikkel 5 nr. 13 bokstav c). 

b)  Klasser av tilleggskapitalinstrumenter dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og artikkel 3 og er i samsvar 

med artikkel 5. 

c)  Klasser av instrumenter som fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital-instrumenter eller nedskrives, og som verken er 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter («andre instrumenter») i tilfellene nevnt i 

artikkel 4, dersom disse klassene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 og er i samsvar med artikkel 5.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2.  Klassene av instrumenter nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Det er ikke stilt sikkerhet for instrumentene eller en garanti for dem som forbedrer prioriteten til innehaverens fordringer. 

b) Dersom bestemmelsene som gjelder for et instrument, tillater konvertering, skal dett e instrumentet brukes for å tildele 

variabel godtgjøring bare dersom konverteringskursen eller -intervallet er fastsatt på et nivå som sikrer at verdien av det 

instrumentet som det opprinnelig tildelte instrumentet konverteres til, ikke er høyere enn verdien av det instrumentet som 

opprinnelig ble tildelt, på det tidspunktet det ble tildelt som variabel godtgjøring. 

c) Bestemmelsene om konvertible instrumenter som utelukkende brukes til variabel godtgjøring, skal sikre at verdien av det 

instrumentet som det opprinnelig tildelte instrumentet konverteres til, ikke er høyere enn verdien av det instrumentet som 

opprinnelig ble tildelt, på tidspunktet for denne konverteringen. 

d) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, skal fastsette at alle utdelinger skal utbetales minst én gang i året og til 

innehaveren av instrumentet. 

e) Instrumentenes pris skal fastsettes til deres verdi på det tidspunktet instrumentet tildeles, i samsvar med gjeldende 

regnskapsstandard. Verdsettingen skal ta hensyn til institusjonens kredittkvalitet og være underlagt uavhengig revisjon. 

f) Bestemmelsene som gjelder for instrumentene som utstedes utelukkende for å brukes til variabel godtgjøring, skal kreve at 

en verdsetting foretas i samsvar med gjeldende regnskapsstandard dersom instrumentet innfris, kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, gjenkjøpes eller konverteres. 

Artikkel 2 

Vilkår for klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

Klasser av andre godkjente kjernekapitalinstrumenter skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, skal angi en utløsende hendelse med sikte på anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 

bokstav n) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav a) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

c)  Et av følgende krav er oppfylt: 

i)  Instrumentene utstedes utelukkende for å brukes til variabel godtgjøring, og bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet, sikrer at alle utdelinger utbetales til en kurs som er i samsvar med markedskursene for tilsvarende 

instrumenter utstedt av institusjonen eller av institusjoner av tilsvarende art, omfang, kompleksitet og med tilsvarende 

kredittkvalitet, og som under alle omstendigheter på det tidspunktet godtgjøringen tildeles, ligger høyst åtte 

prosentpoeng over den gjennomsnittlige endringskursen for Unionen, som offentliggjøres av Kommisjonen (Eurostat) i 

dens harmoniserte konsumprisindekser i henhold til artikkel 11 i rådsforordning (EF) nr. 2494/95(1). Dersom 

instrumentene tildeles ansatte som utfører størstedelen av sitt arbeid utenfor Unionen, og instrumentene er uttrykt i en 

valuta som utstedes av et tredjeland, kan institusjonene anvende en lignende, uavhengig beregnet konsumprisindeks 

som er utarbeidet for dette tredjelandet. 

ii)  På det tidspunktet instrumentene tildeles som variabel godtgjøring, er minst 60 % av de utstedte instrumentene utstedt 

for andre formål enn tildeling av variabel godtgjøring, og de innehas ikke av følgende eller av et foretak som har nære 

forbindelser med følgende: 

— Institusjonen eller dens datterforetak. 

— Morforetaket for institusjonen eller dets datterforetak.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 
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— Det finansielle morholdingselskapet eller dets datterforetak. 

— Det blandede holdingselskapet eller dets datterforetak. 

— Det blandede finansielle holdingselskapet eller dets datterforetak. 

Artikkel 3 

Vilkår for klasser av tilleggskapitalinstrumenter 

Klasser av tilleggskapitalinstrumenter skal oppfylle følgende vilkår: 

a) På det tidspunktet instrumentene tildeles som variabel godtgjøring, skal instrumentenes gjenværende løpetid være like lang 

som eller lengre enn summen av de utsettelsesperiodene og tilbakeholdingsperiodene som gjelder for variabel godtgjøring i 

forbindelse med tildelingen av disse instrumentene. 

b) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, krever at instrumentenes hovedstol ved en utløsende hendelse skal nedskrives 

permanent eller midlertidig, eller at instrumentet skal konverteres til ren kjernekapital-instrumenter. 

c) Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav b) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

d) Et av kravene i artikkel 2 bokstav c) er oppfylt. 

Artikkel 4 

Vilkår for klasser av andre instrumenter 

1.  I henhold til vilkårene som er fastsatt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c), oppfyller andre instrumenter vilkårene fastsatt i artikkel 

94 nr. 1 bokstav l) ii) i direktiv 2013/36/EU i hvert av følgende tilfeller: 

a) De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2. 

b) De andre instrumentene er knyttet til et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller et tilleggskapitalinstrument og 

oppfyller vilkårene nevnt i nr. 3. 

c) De andre instrumentene er knyttet til et instrument som ville vært et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller et 

tilleggskapitalinstrument dersom de ikke hadde blitt utstedt av et morforetak til institusjonen som ikke omfattes av 

konsolidering i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og de andre instrumentene oppfyller 

vilkårene i nr. 4. 

2.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav a) er følgende: 

a) De andre instrumentene skal utstedes direkte eller gjennom et foretak som inngår i konsernkonsolideringen i henhold til del 

1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at en endring av kredittkvaliteten til utst ederen av 

instrumentet med rimelighet kan forventes å føre til en tilsvarende endring av kredittkvaliteten til institusjonen som bruker  

andre instrumenter med sikte på variabel godtgjøring. 

b) Bestemmelsene som gjelder for de andre instrumentene, gir ikke innehaveren rett til å framskynde den planlagte betalingen 

av utdelinger eller hovedstol, unntatt ved institusjonens insolvens eller avvikling. 

c) På tidspunktet for tildeling av andre instrumenter som variabel godtgjøring er den gjenværende løpetiden for de andre 

instrumentene like lang eller lengre enn summen av de utsettelsesperiodene og tilbakeholdingsperiodene som gjelder for 

tildelingen av disse instrumentene.  
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d) Bestemmelsene som gjelder for instrumentet, krever at instrumentenes hovedstol ved en ut løsende hendelse skal nedskrives 

permanent eller midlertidig, eller at instrumentet skal konverteres til ren kjernekapital-instrumenter. 

e)  Den utløsende hendelsen nevnt i bokstav d) inntreffer når ren kjernekapital-dekningen til institusjonen som utsteder 

instrumentet, som omhandlet i artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, er lavere enn et av følgende: 

i)  7 %. 

ii)  Et nivå høyere enn 7 % når det fastsettes av institusjonen og angis nærmere i bestemmelsene som gjelder for 

instrumentet. 

f)  Et av kravene i artikkel 2 bokstav c) er oppfylt. 

3.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav b) er følgende: 

a)  De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 bokstav a)–e). 

b)  De andre instrumentene er knyttet til et annet godkjent kjernekapitalinstrument eller tilleggskapitalinstrument utstedt av et 

foretak som inngår i konsernkonsolideringen i henhold til del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

(«referanseinstrumentet»). 

c)  Referanseinstrumentet oppfyller vilkårene i nr. 2 bokstav c) og f) på det tidspunktet instrumentet tildeles som variabel 

godtgjøring. 

d)  Verdien av et annet instrument er knyttet til referanseinstrumentet på en slik måte at den ikke på noe tidspunkt overstiger 

referanseinstrumentets verdi. 

e)  Verdien av eventuelle utdelinger som utbetales etter at det andre instrumentet er opptjent, er knyttet til referanseinstrument 

på en slik måte at utdelinger som utbetales, ikke på noe tidspunkt overstiger verdien av utdelinger som utbetales med 

hensyn til referanseinstrumentet. 

f)  I bestemmelsene som gjelder for andre instrumenter, er det fastsatt at dersom referanseinstrumentet kreves innløst ved 

benyttelse av innløsningsrett, innfris, gjenkjøpes eller konverteres i utsettelses- eller tilbakeholdingsperioden, skal de andre 

instrumentene være knyttet til et tilsvarende referanseinstrument som oppfyller vilkårene i denne artikkelen, slik at de andre 

instrumentenes samlede verdi ikke øker. 

4.  Vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav c) er følgende: 

a)  Vedkommende myndigheter har med sikte på anvendelsen av artikkel 127 i direktiv 2013/36/EU bestemt at institusjonen 

som utsteder det instrumentet som de andre instrumentene er knyttet til, skal være underlagt konsolidert tilsyn av en 

tilsynsmyndighet i et tredjeland som er likeverdig med det tilsynet som er omfattet av prinsippene fastsatt i nevnte direktiv 

og kravene i del 1 avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  De andre instrumentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 3 bokstav a) og bokstav c)–f). 

Artikkel 5 

Framgangsmåter for nedskrivning, oppskrivning og konvertering 

1.  Med sikte på anvendelsen av artikkel 3 bokstav b) og artikkel 4 nr. 2 bokstav d) skal bestemmelsene som gjelder for 

tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter, være i samsvar med framgangsmåtene og fristene fastsatt i nr. 2–14 for å 

beregne ren kjernekapital-dekningen og de beløpene som skal nedskrives, oppskrives eller konverteres. Bestemmelsene som 

gjelder for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, skal være i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i nr. 9 og nr. 13 

bokstav c) når det gjelder beløp som skal nedskrives, oppskrives eller konverteres. 

2.  Dersom tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter i henhold til bestemmelsene som gjelder for dem, skal 

konverteres til ren kjernekapital-instrumenter dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal bestemmelsene nærmere angi et av 

følgende: 

a)  Konverteringskursen og en grenseverdi for beløpet som kan konverteres. 

b)  Et intervall som instrumentene vil bli konvertert til ren kjernekapital-instrumenter innenfor.  
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3.  Dersom instrumentenes hovedstol i henhold til bestemmelsene som gjelder for instrumentene, skal nedskrives dersom en 

utløsende hendelse inntreffer, skal nedskrivningen permanent eller midlertidig redusere alle følgende beløp: 

a)  Instrumentinnehaverens fordring ved institusjonens insolvens eller avvikling. 

b)  Beløpet som skal utbetales dersom instrumentet innløses ved benyttelse av innløsningsrett eller innfris. 

c)  Utdelingene for instrumentet. 

4.  Alle utdelinger som skal utbetales etter en nedskrivning, skal baseres på det reduserte hovedstolbeløpet. 

5.  Nedskrivning eller konvertering av instrumentene skal i henhold til gjeldende regnskapsregelverk generere poster som 

anses som ren kjernekapital-poster. 

6.  Dersom institusjonen har fastslått at ren kjernekapital-dekningen har falt under det nivået som utløser konvertering eller 

nedskrivning av instrumentet, skal ledelsesorganet eller et annet relevant organ i institusjonen umiddelbart fastslå at en 

utløsende hendelse har inntruffet, og at det foreligger en ugjenkallelig forpliktelse til å nedskrive eller konvertere instrumentet. 

7.  Den samlede verdien av instrumenter som skal nedskrives eller konverteres dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal 

ikke være mindre enn det laveste av følgende beløp: 

a)  Beløpet som kreves for fullt ut å gjenopprette institusjonens ren kjernekapital-dekning til den prosentdelen som er fastsatt 

som den utløsende hendelsen i bestemmelsene som gjelder for instrumentet. 

b)  Hele hovedstolen for instrumentet. 

8.  Dersom en utløsende hendelse inntreffer, skal institusjonene gjøre følgende: 

a)  Underrette de ansatte som har fått tildelt instrumentene som variabel godtgjøring, og de personene som fortsatt innehar slike 

instrumenter. 

b)  Så snart som mulig eller senest innen én måned nedskrive instrumentenes hovedstol eller konvertere instrumentene til ren 

kjernekapital-instrumenter i samsvar med kravene i denne artikkelen. 

9.  Dersom det i andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter inngår et 

identisk utløsningsnivå, skal hovedstolen nedskrives eller konverteres på pro rata-grunnlag for alle innehavere av slike 

instrumenter som brukes til variabel godtgjøring. 

10.  Verdien av instrumentet som skal nedskrives eller konverteres, skal være underlagt uavhengig revisjon. Den uavhengige 

revisjonen skal fullføres så snart som mulig og skal ikke hindre at institusjonen nedskriver eller konverterer instrumentet.  

11.  En institusjon som utsteder instrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres til ren kjernekapital-instrumenter, 

skal til enhver tid sikre at det er godkjent tilstrekkelig aksjekapital for konverteringen av alle slike konvertible instrumenter til 

aksjer, dersom en utløsende hendelse inntreffer. Institusjonen skal til enhver tid ha nødvendig forhåndstillatelse til å utstede ren 

kjernekapital-instrumentene som slike instrumenter vil bli konvertert til dersom en utløsende hendelse inntreffer. 

12.  En institusjon som utsteder instrumenter som ved en utløsende hendelse konverteres til ren kjernekapital-instrumenter, 

skal sikre at det ikke finnes noen prosedyremessige hindringer for denne konverteringen i dens stiftelsesdokument eller 

vedtekter eller avtalefestede ordninger. 

13.  For at nedskrivningen av et instrument skal kunne anses som midlertidig, må alle følgende vilkår være oppfylt: 

a)  Oppskrivninger skal baseres på overskudd etter at utstederen av instrumentet har truffet en formell beslutning om sitt 

endelige overskudd. 

b)  En oppskrivning av instrumentet eller kupongutbetaling for det reduserte hovedstolbeløpet skal gjennomføres fullt og helt 

etter institusjonens valg, med forbehold for de begrensningene som følger av bokstav c), d) og e), og institusjonen skal ikke 

være forpliktet til å foreta eller framskynde en oppskrivning under særlige omstendigheter. 
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c)  En oppskrivning skal gjennomføres på pro rata-grunnlag for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapital-

instrumenter og andre instrumenter som brukes til variabel godtgjøring og har vært gjenstand for en nedskrivning. 

d)  Det høyeste beløpet som skal angis for summen av oppskrivningen av tilleggskapitalinstrumenter og andre instrumenter 

sammen med kupongutbetalinger for det reduserte hovedstolbeløpet, skal være lik institusjonens overskudd multiplisert 

med det beløpet som framkommer ved at beløpet fastsatt i punkt i) divideres med beløpet fastsatt i punkt ii): 

i)  Summen av det nominelle beløpet før nedskrivning for samtlige av institusjonens tilleggskapitalinstrumenter og andre 

instrumenter som har blitt nedskrevet. 

ii)  Summen av institusjonens ansvarlige kapital og av det nominelle beløpet for andre instrumenter som brukes til 

variabel godtgjøring. 

e)  Summen av eventuelle oppskrivningsbeløp og kupongutbetalinger for det reduserte hovedstolbeløpet skal behandles som en 

betaling som fører til en reduksjon av ren kjernekapital, og skal, sammen med andre utdelinger fra ren kjernekapital-

instrumenter, være omfattet av begrensningene knyttet til det høyeste utdelingsbeløpet i henhold til artikkel 141 nr. 2 i 

direktiv 2013/36/EU. 

14.  Ved anvendelsen av nr. 13 bokstav d) skal beregningen foretas på det tidspunktet oppskrivningen gjennomføres. 

Artikkel 6 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 528/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner i 

forbindelse med standardmetoden for markedsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt insti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 329 nr. 3 tredje ledd, artikkel 

352 nr. 6 tredje ledd og artikkel 358 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  På bakgrunn av mandatet som gis i forordning (EU) nr. 575/2013, til å utarbeide en rekke metoder for å gjenspeile 

annen risiko enn deltarisiko i institusjoners krav til ansvarlig kapital «på en måte som står i forhold til omfanget og 

kompleksiteten av institusjonenes virksomhet knyttet til opsjoner og warranter», er det hensiktsmessig å utforme 

metoder med ulike nivåer av kompleksitet og risikofølsomhet som kan være egnet for ulike typer institusjoner. Det er 

derfor hensiktsmessig å fastsette følgende tre metoder, ordnet etter stigende kompleksitet, for å måle annen risiko enn 

deltarisiko knyttet til opsjoner og warranter: i) Den forenklede metoden, ii) delta-pluss-metoden og iii) scenariometoden. 

Denne rammen med tre metoder gjennomfører i stor utstrekning den rammen for annen risiko enn deltarisiko som er 

fastsatt av Basel-komiteen for banktilsyn («Basel-komiteen»), med de nødvendige tilpasningene for å ta hensyn til 

forordning (EU) nr. 575/2013. Fordelen med dette er at det sikrer samsvar mellom Unionens regler og internasjonalt 

avtalte minstestandarder. 

2)  Ettersom det er nødvendig å gi institusjoner som anvender delta-pluss-metoden, mulighet til å behandle ikke-

kontinuerlige opsjoner på en mer risikofølsom måte, bør institusjonene på visse vilkår kunne kombinere de metodene 

som er fastsatt for måling av risikoen for opsjoner og warranter, ikke bare innenfor konserner, men også innenfor 

individuelle rettssubjekter. For å unngå at institusjonene anvender metodene på en selektiv måte med sikte på å redusere 

sine krav til ansvarlig kapital, bør det på individuelt grunnlag bare være tillatt å kombinere metoder dersom 

institusjonene angir anvendelsesområdet for hver metode før de begynner å anvende dem, slik at de anvender dem 

konsekvent over tid. 

3)  Annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner og warranter kan omfatte, men er ikke begrenset til, risiko som følge av 

endringer i instrumentets gammaverdi, såkalt «gammarisiko» eller «konveksitetsrisiko» i henhold til artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) i denne forordningen, risiko som følge av endringer i dets vegaverdi, såkalt «vegarisiko» eller 

«volatilitetsrisiko» i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i denne forordningen, risiko som følge av endringer i 

rentesatser, såkalt «renterisiko» eller «rho-risiko», ikke-lineære egenskaper som ikke kan fanges opp av gammarisiko, 

og risikoen for implisitt korrelasjon når opsjoner eller warranter er knyttet til en kurv av instrumenter. Blant disse 

risikoene er bare gamma- og vegarisikoene vesentlige nok til å berettige krav til ansvarlig kapital, også for de mer 

komplekse institusjonene, og derfor bør bare disse risikotypene inngå i beregningen av krav til ansvarlig kapital. 

Forordning (EU) nr. 575/2013 krever at institusjoner skal innhente forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet til å 

anvende en intern modell for å beregne delta. Anvendelsen av metodene for måling av annen risiko enn deltarisiko skal 

overvåkes og vurderes i forbindelse med institusjonenes tilsyns- og evalueringsprosess, som fastsatt ved bestemmelsene 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2). Ettersom scenariometoden er mer kompleks, kreves det at 

vedkommende myndigheter overvåker den nærmere, og institusjonenes anvendelse av den bør være underlagt bestemte 

vilkår for anvendelsen, både før den tas i bruk og løpende.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

2022/EØS/13/36 
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4)  Ettersom artikkel 330 i forordning (EU) nr. 575/2013 om behandlingen av avtaler om bytte av fast mot flytende rente 

gjelder bare med hensyn til renterisiko, bør den ikke tas i betraktning for visse finansielle instrumenter, for eksempel 

opsjoner på bytteavtaler. 

5)  Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om måling av annen 

risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner og warranter i forbindelse med ulike underliggende instrumenter. For å sikre 

sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og gjøre det lettere for personer som omfattes 

av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder 

som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 på dette området, samles i én enkelt forordning. 

6)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

7)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fastsettelse av kravene til ansvarlig kapital for annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner og warranter  

1.  Institusjonene skal beregne sine krav til ansvarlig kapital for markedsrisiko knyttet til annen risiko enn deltarisiko for 

opsjoner eller warranter i henhold til artikkel 329 nr. 3, artikkel 352 nr. 6 og artikkel 358 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, i 

samsvar med en av følgende metoder: 

a)  Den forenklede metoden som fastsatt i artikkel 2 og 3 i denne forordningen. 

b)  Delta-pluss-metoden som fastsatt i artikkel 4, 5 og 6 i denne forordningen. 

c)  Scenariometoden som fastsatt i artikkel 7, 8 og 9 i denne forordningen. 

2.  Ved beregning av krav til ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag kan institusjonene kombinere ulike metoder. På 

individuelt grunnlag kan institusjonene bare kombinere scenariometoden og delta-pluss-metoden på vilkårene fastsatt i artikkel 

4–9. 

3.  Med sikte på beregningen nevnt i nr. 1 skal institusjonene treffe følgende tiltak: 

a)  Inndele kurver av opsjoner eller warranter etter grunnleggende bestanddeler. 

b)  Inndele øvre og nedre grenser eller andre opsjoner som gjelder rentesatser på ulike datoer, i en kjede av uavhengige 

opsjoner knyttet til ulike perioder («caplets» og «floorlets»). 

c)  Behandle opsjoner eller warranter som er knyttet til avtaler om bytte av fast mot flytende rente, som opsjoner eller 

warranter på den delen av bytteavtalen som gjelder fast rente. 

d)  Behandle opsjoner eller warranter som er knyttet til mer enn et av de underliggende instrumentene beskrevet i artikkel 5  

nr. 3, som en kurv av opsjoner eller warranter der hver opsjon har et spesifikt underliggende instrument. 

Artikkel 2 

Vilkår for anvendelse av den forenklede metoden  

Institusjoner som utelukkende kjøper opsjoner og warranter, kan bare bruke den forenklede metoden. 

Artikkel 3 

Fastsettelse av krav til ansvarlig kapital i samsvar med den forenklede metoden 

1.  Institusjoner som anvender den forenklede metoden, skal beregne kravene til ansvarlig kapital som gjelder for annen 

risiko enn deltarisiko knyttet til kjøps- og salgsopsjoner eller warranter, som den verdien som er høyest av null og differansen 

mellom følgende verdier: 

a)  Bruttobeløpet, som beskrevet i nr. 2–5.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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b)  Beløpet for den risikovektede deltaekvivalenten, som skal beregnes som markedsverdien av det underliggende instrumentet 

multiplisert med deltaen og deretter multiplisert med en av følgende relevante vektinger: 

i)  For spesifikk og generell egenkapitalrisiko eller renterisiko, i samsvar med del 3 avdeling IV kapittel 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

ii)  For varerisiko, i samsvar med del 3 avdeling IV kapittel 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  For valutarisiko, i samsvar med del 3 avdeling IV kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  For opsjoner eller warranter som hører inn under en av følgende to kategorier, skal bruttobeløpet nevnt i nr. 1 fastsettes i 

samsvar med nr. 3-4: 

a)  Dersom kjøperen har en ubetinget rett til å kjøpe den underliggende eiendelen til en forhåndsfastsatt pris på forfallsdatoen 

eller når som helst før forfallsdatoen, og dersom selgeren har plikt til å selge når kjøperen krever det («enkle kjøpsopsjoner 

eller warranter»). 

b)  Dersom kjøperen har en ubetinget rett til å selge den underliggende eiendelen på samme måte som beskrevet i bokstav a) 

(«enkle salgsopsjoner eller warranter»). 

3.  Bruttobeløpet nevnt i nr. 1 skal beregnes som den verdien som er høyest av null og det underliggende verdipapirets 

markedsverdi, multiplisert med summen av det spesifikke og det generelle kravet til ansvarlig kapital for markedsrisikoen 

knyttet til det underliggende verdipapiret, minus et eventuelt overskudd som følger av at opsjonen innløses umiddelbart («i 

penger»), dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Opsjonen eller warranten gir en rett til å selge den underliggende eiendelen («lang salgsopsjon») og kombineres med 

andeler i den underliggende eiendelen («lang posisjon i det underliggende instrumentet»). 

b)  Opsjonen eller warranten gir en rett til å kjøpe den underliggende eiendelen («lang kjøpsopsjon») og kombineres med løftet 

om å selge andeler i det underliggende instrumentet («kort posisjon i den underliggende eiendelen»). 

4.  Dersom opsjonen eller warranten gir en rett til å kjøpe den underliggende eiendelen («lang kjøpsopsjon») eller en rett til å 

selge den underliggende eiendelen («lang salgsopsjon»), skal bruttobeløpet nevnt i nr. 1 være det minste av følgende to beløp: 

a)  Det underliggende verdipapirets markedsverdi multiplisert med summen av det spesifikke og det generelle kravet for 

markedsrisikoen knyttet til den underliggende eiendelen. 

b)  Posisjonens verdi fastsatt med markedsverdimetoden eller modellverdimetoden i samsvar med artikkel 104 nr. 2 bokstav b) 

og c) i forordning (EU) nr. 575/2013 («opsjonens eller warrantens markedsverdi»). 

5.  For alle typer opsjoner eller warranter som ikke har egenskapene nevnt i nr. 2, skal bruttobeløpet nevnt i nr. 1 være 

opsjonens eller warrantens markedsverdi. 

Artikkel 4 

Oversikt over fastsettelsen av krav til ansvarlig kapital i samsvar med delta-pluss-metoden 

1.  Dersom institusjonene velger å anvende delta-pluss-metoden for opsjoner og warranter hvis gammaverdi er en 

kontinuerlig funksjon i prisen på det underliggende instrumentet, og hvis vegaverdi er en kontinuerlig funksjon i den implisitte 

volatiliteten («kontinuerlige opsjoner og warranter»), skal kravene til ansvarlig kapital for annen risiko enn deltaris iko knyttet 

til opsjoner eller warranter beregnes som summen av følgende krav: 

a)  Kravene til ansvarlig kapital knyttet til det partielle derivatet av deltaverdien med hensyn til prisen på det underliggende 

instrumentet som, når det gjelder obligasjonsopsjoner eller warranter, er det partielle derivatet av deltaverdien med hensyn 

til effektiv rente fram til forfall for den underliggende obligasjonen, og som, når det gjelder opsjoner på bytteavtaler, er det 

partielle derivatet av deltaverdien med hensyn til bytteavtalerenten. 

b)  Kravet knyttet til det første partielle derivatet av verdien av en opsjon eller warrant med hensyn til den implisitte 

volatiliteten. 

2.  Implisitt volatilitet skal være den verdien av volatiliteten som angis i den prissettingsformelen for opsjonen eller 

warranten for hvilken, gitt en viss prissettingsmodell og gitt verdien av alle andre observerbare prisparametrer, opsjonens eller 

warrantens teoretiske pris er lik dens markedsverdi, der «markedsverdi» forstås som beskrevet i artikkel 3 nr. 4.  
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3.  Kravene til ansvarlig kapital for annen risiko enn deltarisiko knyttet til ikke-kontinuerlige opsjoner eller warranter skal 

fastsettes på følgende måte: 

a)  Dersom opsjonene eller warrantene er kjøpt, som det beløpet som er høyest av null og differansen mellom følgende verdier: 

i)  Opsjonens eller warrantens markedsverdi, forstått som beskrevet i artikkel 3 nr. 4. 

ii)  Beløpet for den risikovektede deltaekvivalenten, forstått som beskrevet i artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

b)  Dersom opsjonene eller warrantene er solgt, som det beløpet som er høyest av null og differansen mellom følgende beløp: 

i)  Den underliggende eiendelens relevante markedsverdi, som skal være enten størst mulig betaling på forfallsdatoen 

dersom dette er fastsatt i avtalen, eller den underliggende eiendelens markedsverdi eller den effektive nominelle 

verdien dersom størst mulig betaling på forfallsdatoen ikke er fastsatt i avtalen. 

ii)  Beløpet for den risikovektede deltaekvivalenten, forstått som beskrevet i artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

4.  De verdiene for gamma og vega som anvendes ved beregning av krav til ansvarlig kapital, skal beregnes ved hjelp av en 

egnet prissettingsmodell som nevnt i artikkel 329 nr. 1, artikkel 352 nr. 1 og artikkel 358 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom verken gammaverdi eller vegaverdi kan beregnes i samsvar med dette nummeret, skal kapitalkravet for annen risiko 

enn deltarisiko beregnes i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 5 

Fastsettelse av krav til ansvarlig kapital for gammarisiko i samsvar med delta-pluss-metoden 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav a) skal kravene til ansvarlig kapital for gammarisiko beregnes gjennom en 

prosess som består av følgende trinn: 

a)  For hver enkelt opsjon eller warrant skal det beregnes en gammaeffekt. 

b)  Gammaeffektene for de enkelte opsjonene eller warrantene som er knyttet til samme spesifikke underliggende type, skal 

legges sammen. 

c)  Den absolutte verdien av summen av alle negative verdier som følger av trinn b), skal utgjøre kravet til ansvarlig kapital for 

gammarisiko. Det skal ses bort fra positive verdier som følger av trinn b). 

2.  Når det gjelder trinnet i nr. 1 bokstav a), skal gammaeffekter beregnes i samsvar med formelen beskrevet i vedlegg I. 

3.  Når det gjelder trinnet i nr. 1 bokstav b), skal følgende anses å være en spesifikk underliggende type: 

a)  For rentesatser i samme valuta: hvert løpetidsbånd som fastsatt i tabell 2 i artikkel 339 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  For egenkapital og aksjeindekser: hvert marked som definert i de reglene som skal utarbeides i henhold til artikkel 341 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  For utenlandsk valuta og gull: hvert valutapar og gull. 

d)  For varer: varer som anses som identiske i henhold til artikkel 357 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 6 

Fastsettelse av krav til ansvarlig kapital for vegarisiko i samsvar med delta-pluss-metoden 

Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav b) skal kravet til ansvarlig kapital for vegarisiko beregnes gjennom en prosess som 

består av følgende trinn: 

a)  Det skal beregnes en vegaverdi for hver enkelt opsjon. 

b)  For hver enkelt opsjon skal det beregnes en antatt endring på pluss/minus 25 % i den implisitte volatiliteten, der implisitt 

volatilitet skal forstås som beskrevet i artikkel 4 nr. 2.  
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c)  For hver enkelt opsjon skal vegaverdien som følger av trinnet i bokstav a), multipliseres med den antatte endringen i 

implisitt volatilitet som følger av trinnet i bokstav b). 

d)  For hver spesifikk underliggende type, forstått som beskrevet i artikkel 5 nr. 3, skal verdiene som følger av trinnet i bokstav 

c), legges sammen. 

e)  Summen av absolutte verdier som følger av trinnet i bokstav d), skal utgjøre det samlede kravet til ansvarlig kapital for 

vegarisiko. 

Artikkel 7 

Vilkår for anvendelse av scenariometoden 

Institusjonene kan anvende scenariometoden dersom de oppfyller alle følgende krav: 

a)  De har opprettet en risikokontrollenhet som overvåker risikoen knyttet til institusjonenes opsjonsporteføljer og rapporterer 

resultatene til ledelsen. 

b)  De har underrettet vedkommende myndigheter om et på forhånd fastsatt utvalg av eksponeringer som skal omfattes av 

denne metoden på en konsekvent måte over tid. 

c)  De integrerer resultatene av scenariometoden i internrapporteringen til institusjonens ledelse. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal institusjonene fastsette nøyaktig hvilke posisjoner som skal omfattes av scenariometoden, 

herunder produkttype eller identifisert handelsenhet og portefølje, den spesifikke risikostyringsmetoden som gjelder for slike 

posisjoner, og det særskilte IT-programmet som får anvendelse på slike posisjoner, og begrunne hvorfor disse posisjonene skal 

omfattes av scenariometoden mens andre posisjoner omfattes av andre metoder. 

Artikkel 8 

Definisjon av scenariomatrisen i samsvar med scenariometoden 

1.  For hver spesifikk underliggende type omhandlet i artikkel 5 nr. 3 skal en institusjon fastsette en scenariomatrise som 

inneholder en rekke scenarioer. 

2.  Scenariomatrisens første dimensjon skal være prisendringene i den underliggende typen over og under dens nåverdi. Dette 

endringsområdet skal bestå av følgende: 

a)  For renteopsjoner eller warranter: pluss/minus den antatte renteendringen som angis i kolonne 5 i tabell 2 i artikkel 339 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  For opsjoner eller warranter knyttet til egenkapital eller aksjeindekser: pluss/minus vektingen fastsatt i artikkel 343 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  For opsjoner eller warranter knyttet til valuta og gull: pluss/minus vektingen angitt i artikkel 351 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 eller, der det er relevant, pluss/minus vektingen angitt i artikkel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  For opsjoner (-warranter) basert på varer, pluss/minus vektingen angitt i artikkel 360 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

3.  Prisendringsscenarioene for den underliggende typen skal fastsettes ved hjelp av et rutenett med minst sju punkter som 

omfatter den aktuelle observasjonen og deler inn området angitt i nr. 2 i like store intervaller. 

4.  Scenariomatrisens andre dimensjon skal fastsettes på grunnlag av volatilitetsendringer. Området for endringer i volatilitet 

skal være mellom pluss/minus 25 % av den implisitte volatiliteten, der implisitt volatilitet skal forstås som beskrevet i art ikkel 4 

nr. 2. Dette området skal deles inn i et rutenett med minst tre punkter, herunder en endring på 0 %, og deles inn i like store 

intervaller. 

5.  Scenariomatrisen består av alle mulige kombinasjoner av punktene omhandlet i nr. 3 og 4. Hver kombinasjon skal utgjøre 

ett enkelt scenario. 
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Artikkel 9 

Fastsettelse av krav til ansvarlig kapital i samsvar med scenariometoden  

Ved anvendelsen av scenariometoden skal kravene til ansvarlig kapital for annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner eller 

warranter beregnes gjennom en prosess som består av følgende trinn: 

a)  For hver enkelt opsjon eller warrant skal alle scenarioene nevnt i artikkel 8 anvendes for å beregne simulert nettotap eller 

nettogevinst for hvert scenario. Denne simuleringen skal utføres ved hjelp av metoder for full verdiregulering, gjennom å 

simulere prisendringene ved hjelp av prissettingsmodeller uten at det anvendes lokale tilnærminger til disse modellene. 

b)  For hver spesifikk underliggende type omhandlet i artikkel 5 nr. 3 skal de verdiene som oppnås som følge av beregningen i 

bokstav a), og som gjelder hvert enkelt scenario, legges sammen. 

c)  For hver spesifikk underliggende type omhandlet i artikkel 5 nr. 3 skal det «relevante scenarioet» beregnes som det 

scenarioet der de verdiene som er fastsatt i trinn b), medfører størst tap, eller lavest gevinst dersom det ikke finnes noe tap. 

d)  For hver spesifikk underliggende type omhandlet i artikkel 5 nr. 3 skal kravene til ansvarlig kapital beregnes i samsvar med 

formelen beskrevet i vedlegg II. 

e)  Det samlede kravet til ansvarlig kapital når det gjelder annen risiko enn deltarisiko for opsjoner eller warranter, skal være 

summen av kravene til ansvarlig kapital som følger av beregningen nevnt i trinn d), for alle spesifikke underliggende typer 

som nevnt i artikkel 5 nr. 3. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Formel som skal anvendes i henhold til artikkel 5 nr. 2 

Formel som skal anvendes i henhold til artikkel 5 nr. 2: 

Gammaeffekt = ½ × Gamma × VU2 

der VU 

a)  for opsjoner eller warranter knyttet til renter eller obligasjoner er lik den antatte endringen i avkastningen som er angitt i 

kolonne 5 i tabell 2 i artikkel 339 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  for opsjoner eller warranter og aksjeindekser er lik den underliggende typens markedsverdi multiplisert med vektingen 

angitt i artikkel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

c)  for opsjoner eller warranter knyttet til valuta og gull er lik den underliggende typens markedsverdi, beregnet i 

rapporteringsvalutaen og multiplisert med vektingen angitt i artikkel 351 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller, dersom det er 

relevant, med vektingen angitt i artikkel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

d)  for opsjoner eller -warranter basert på varer er lik den underliggende typens markedsverdi multiplisert med vektingen angitt 

i artikkel 360 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

 _____ 

VEDLEGG II 

Formel som skal anvendes i henhold til artikkel 9 bokstav d) 

Formel som skal anvendes i henhold til artikkel 9 bokstav d) 

Krav til ansvarlig kapital = min (0,PC-DE) 

der 

a)  PC («Prisendring») er summen av prisendringene for opsjonene som har samme spesifikke underliggende type, forstått som 

beskrevet i artikkel 5 nr. 3 (minustegn for tap og plusstegn for gevinster), og som svarer til det relevante scenarioet fastsatt i 

trinn c) i artikkel 9, 

b)  DE er «deltaeffekten» beregnet på følgende måte: 

DE = ADEV × PPCU 

der 

i)  ADEV («aggregert deltaekvivalentverdi») er summen av negative eller positive deltaer, multiplisert med markedsverdien 

av avtalens underliggende type, for de opsjonene som har samme spesifikke underliggende type i henhold til artikkel 5  

nr. 3, 

ii)  PPCU («prosentvis prisendring for den underliggende typen») er den prosentvise prisendringen for den underliggende 

typen, forstått som beskrevet i artikkel 5 nr. 3, som svarer til det relevante scenarioet fastsatt i trinn c) i artikkel 9. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 529/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av 

den interne kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 143 nr. 5 tredje ledd 

og artikkel 312 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 143 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter anvendelsesområdet for et risikoklassifise-

ringssystem den typen eksponeringer som kan vurderes med et bestemt risikoklassifiseringssystem. 

2)  I forordning (EU) nr. 575/2013 skilles det mellom vesentlige utvidelser eller endringer av den interne kredittvurde-

ringsmetoden (IRB-metoden) og metoden med avansert måling (AMA-metoden) som krever godkjenning, og alle andre 

endringer som skal meldes. Når det gjelder de sistnevnte, inneholder forordning (EU) nr. 575/2013 ingen opplysninger 

om når utvidelsen eller endringen skal meldes, det vil si om endringen bør meldes før eller etter at den er gjennomført. 

Det bør tas hensyn til at det ikke er nødvendig å underrette vedkommende myndigheter på forhånd om utvidelser eller 

endringer av mindre betydning. Det vil dessuten være mer effektivt og mindre tyngende for institusjonene å samle slike 

endringer av mindre betydning og melde dem regelmessig til vedkommende myndigheter. Dette er allerede 

tilsynspraksis i flere medlemsstater. Det bør derfor skilles mellom de utvidelsene og endringene som skal meldes før de 

gjennomføres, og de utvidelsene og endringene som ikke skal meldes før de er gjennomført. Dette vil også sikre at 

vedkommende myndigheter i sitt daglige arbeid kan konsentrere seg om utvidelser og endringer som vil kunne medføre 

vesentlig endring av krav til ansvarlig kapital eller ytelsen til modellene eller risikoklassifiseringssystemene. Det vil 

også sikre at institusjonene skiller mellom utvidelser og endringer av stor betydning og utvidelser og endringer av 

mindre betydning på grunnlag av en risikoorientert tilsynsmetode. Et slikt skille mellom utvidelser og endringer som 

skal meldes før gjennomføringen, og utvidelser og endringer som skal meldes etter gjennomføringen, vil være fornuftig, 

ettersom melding før gjennomføring vil gi vedkommende myndigheter mulighet til å kontrollere at denne forordningen 

anvendes på riktig måte. Dette vil også minske institusjonenes tilsynsbyrde. 

3)  Vesentligheten av utvidelser eller endringer av modellene avhenger vanligvis av hvilken type og kategori utvidelse eller 

endring som foreslås (som bør gjenspeiles i kvalitative kriterier), og i hvilket omfang disse utvidelsene eller endringene 

kan endre kravene til ansvarlig kapital eller, dersom det er relevant, de risikovektede eksponeringsbeløpene (som bør 

gjenspeiles i kvantitative kriterier). Alle kvantitative kriterier for vurdering av vesentligheten av utvidelser eller 

endringer bør derfor fastsettes i form av terskelverdier basert på den prosentvise endringen av krav til ansvarlig kapital 

eller, dersom det er relevant, risikovektede eksponeringsbeløp før og etter endringen. 

4)  Mens den kvantitative terskelen for utvidelser og endringer av AMA-metoder for enkelhets skyld bør beregnes på 

grunnlag av kravene til ansvarlig kapital, bør terskelverdien for endringer av IRB-metoden beregnes på grunnlag av 

risikovektede eksponeringsbeløp for å unngå at terskelverdiene blir utilbørlig påvirket av forskjeller i beløpene for 

foretatte kredittverdijusteringer som påvirker ansvarlig kapital, men ikke risikovektede eksponeringsbeløp. Videre bør 

kvantitative terskler utformes slik at det tas hensyn til den samlede virkningen av utvidelsene eller endringene på den 

kapitalen som kreves basert på både interne metoder og standardmetoder, for å gjenspeile i hvilket omfang interne 

metoder anvendes på de samlede kravene til ansvarlig kapital eller de risikovektede eksponeringsbeløpene. Dette gjelder 

alle terskelverdiene for begge metodene, unntatt i forbindelse med den andre terskelverdien i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) 

ii) for IRB-metoden og terskelverdien for forhåndsmelding av IRB-metoden, som er utformet i lys av endringenes 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 26.6. 2013, s. 1. 
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virkning på de risikovektede eksponeringsbeløpene som er omfattet av en bestemt modells anvendelsesområde. For 

både IRB-metoden og AMA-metoden bør beregningene av virkningen av en bestemt utvidelse eller endring foretas på 

samme tidspunkt, ettersom settet av eksponeringer (når det gjelder IRB-metoden) og risikoprofilen (når det gjelder 

AMA-metoden) er relativt stabile over tid. 

5)  Vedkommende myndigheter kan når som helst treffe passende tilsynstiltak med hensyn til modellutvidelser og  

-endringer som er meldt, basert på den pågående gjennomgåelsen av eksisterende tillatelser til å anvende interne 

metoder fastsatt i artikkel 101 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1). På den ene side skal dette sikre at 

kravene i del 3 avdeling II kapittel 3 avsnitt 6, i del 3 avdeling III kapittel 4 eller i del 3 avdeling IV kapittel 5 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 fortsatt blir oppfylt. På den annen side er det nødvendig med regler for å fastset te når det 

kreves nye godkjenninger og melding av utvidelser og endringer av interne metoder. Slike regler bør ikke påvirke 

metodene for tilsyn med interne modeller eller de administrative framgangsmåtene fastsatt i artikkel 20 nr. 8 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

6)  Endringer av den delvise anvendelsen på permanent grunnlag av interne metoder eller, dersom det er relevant, den 

trinnvise gjennomføringen av interne metoder, er omfattet av artikkel 148 og 150 i forordning (EU) nr. 575/2013 når det 

gjelder IRB-metoden, og artikkel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder AMA-metoden. Slike typer 

endringer bør derfor ikke omfattes av denne forordningen. 

7)  Tillatelsen fra vedkommende myndigheter gjelder de metodene, prosessene, kontrollene og datainnsamlings- og  

IT-systemene som anvendes i forbindelse med de forskjellige metodene, og derfor bør den løpende tilpasningen av 

modellene til de datasettene som anvendes ved beregning, basert på de godkjente metodene, prosessene, kontrollene og 

datainnsamlings- og IT-systemer, ikke omfattes av denne forordningen. 

8)  For at vedkommende myndigheter skal kunne vurdere om institusjonene har anvendt reglene for vurdering av 

vesentligheten av utvidelser og endringer på riktig måte, bør institusjonene framlegge hensiktsmessig dokumentasjon for 

vedkommende myndigheter. For å redusere institusjonenes tilsynsbyrde og gjøre vedkommende myndigheters 

framgangsmåter i denne forbindelse mer effektive, bør det fastsettes regler som spesifiserer kravene til dokumentasjon 

som skal vedlegges søknader om godkjenning eller melding av utvidelser og endringer. 

9)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

10)  Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler utvidelser og/eller 

endringer av AMA-metoden og IRB-metoden for krav til ansvarlig kapital for kredittrisiko og operasjonell risiko, og 

ettersom relevante tilsynsspørsmål og framgangsmåter er de samme for de to typene interne metoder. For å sikre 

sammenheng mellom disse bestemmelsene og gjøre det lettere for personer som omfattes av relevante forpliktelser, å få 

oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at de trer i kraft samt idig og at alle tekniske 

reguleringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 for utvidelser og endringer av interne 

modeller for kredittrisiko og operasjonell risiko, samles i én enkelt forordning. Ettersom artikkel 312 nr. 4 første ledd 

bokstav a) omhandler et annet formål, gjelder denne forordningen bare bokstav b) og c). 

11)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes vilkårene for å vurdere vesentligheten av utvidelser og endringer av de interne kredittvurde-

ringsmetodene og metodene med avansert måling som er tillatt i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013, herunder nærmere 

bestemmelser om melding av slike endringer og utvidelser.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/981 

 

Artikkel 2 

Kategorier av utvidelser og endringer 

1.  Vesentligheten av endringer av anvendelsesområdet for et risikoklassifiseringssystem eller en metode med interne 

modeller for egenkapitalposisjoner, eller av endringer av risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner når det gjelder den interne kredittvurderingsmetoden («endringer av IRB-metoden»), eller av utvidelser 

og endringer når det gjelder metoden med avansert måling («utvidelser og endringer av AMA-metoden»), skal klassifiseres i en 

av følgende kategorier: 

a)  Vesentlige utvidelser og endringer som i henhold til artikkel 143 nr. 3 og artikkel 312 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

krever tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

b)  Andre utvidelser og endringer som krever melding til vedkommende myndigheter. 

2.  Utvidelsene og endringene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal videre inndeles i 

a)  utvidelser og endringer som skal meldes før de gjennomføres, 

b)  utvidelser og endringer som skal meldes etter at de er gjennomført. 

Artikkel 3 

Prinsipper for klassifisering av utvidelser og endringer 

1.  Endringer av IRB-metoden skal klassifiseres i samsvar med denne artikkelen og artikkel 4 og 5. 

Utvidelser og endringer av AMA-metoden skal klassifiseres i samsvar med denne artikkelen og artikkel 6 og 7. 

2.  Dersom institusjonene skal beregne den kvantitative virkningen av en eventuell utvidelse eller endring av kravene til 

ansvarlig kapital eller, dersom det er relevant, av de risikovektede eksponeringsbeløpene, skal de anvende følgende metode: 

a)  Ved vurderingen av den kvantitative virkningen skal institusjonene anvende de senest tilgjengelige dataene. 

b)  Når det ikke er mulig å foreta en nøyaktig vurdering av den kvantitative virkningen, skal institusjonene i stedet foreta en 

vurdering av virkningene på grunnlag av et representativt utvalg eller andre pålitelige utledningsmetoder. 

c)  For endringer som ikke har en direkte kvantitativ virkning, skal det ikke beregnes en kvantitativ virkning i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 bokstav c) for IRB-metoden eller artikkel 6 nr. 1 bokstav c) for AMA-metoden. 

3.  En vesentlig utvidelse eller endring skal ikke inndeles i flere endringer eller utvidelser av lavere vesentlighet. 

4.  I tilfeller der det er tvil, skal institusjonene klassifisere utvidelser og endringer i den kategorien som har størst potensiell 

vesentlighet. 

5.  Dersom vedkommende myndigheter har gitt sin tillatelse i forbindelse med en vesentlig utvidelse eller endring, skal 

institusjonene beregne kravene til ansvarlig kapital på grunnlag av den godkjente utvidelsen eller endringen fra den datoen som 

angis i den nye tillatelsen som skal erstatte den tidligere tillatelsen. Dersom en utvidelse eller endring ikke gjennomføres på den 

datoen som er fastsatt i den nye tillatelsen fra vedkommende myndigheter, skal det kreves en ny tillatelse fra vedkommende 

myndigheter, som det skal søkes om uten unødig opphold. 

6.  Ved en eventuell forsinkelse i gjennomføringen av en utvidelse eller endring som vedkommende myndighet har gitt 

tillatelse til, skal institusjonen underrette vedkommende myndighet og framlegge for vedkommende myndighet en plan for 

rettidig gjennomføring av den godkjente utvidelsen eller endringen, som den skal anvende i et tidsrom som skal avtales med 

vedkommende myndighet. 

7.  Dersom en utvidelse eller endring klassifiseres som en som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter, og 

institusjonene etter melding beslutter ikke å gjennomføre utvidelsen eller endringen, skal institusjonene uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndigheter om denne beslutningen.  
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Artikkel 4 

Vesentlige endringer av IRB-metoden 

1.  Endringer av IRB-metoden skal anses som vesentlige dersom de oppfyller et av følgende vilkår: 

a)  De omfattes av en av endringene av anvendelsesområdet for et risikoklassifiseringssystem eller metoden med interne 

modeller for egenkapitalposisjoner som beskrives i vedlegg I del I avsnitt 1. 

b)  De omfattes av eventuelle endringer av risikoklassifiseringssystemene eller metoden med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner som beskrives i vedlegg I del II avsnitt 1. 

c)  De fører til et av følgende: 

i)  Et fall på 1,5 % i en av følgende verdier: 

— De samlede konsoliderte risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko, når det gjelder 

en morinstitusjon i EU. 

— De samlede risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko i forbindelse med en 

institusjon som er verken en morinstitusjon eller et datterforetak. 

ii)  Et fall på minst 15 % i de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko i forbindelse med 

anvendelsesområdet for det interne risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for egenkapi-

talposisjoner. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i) i denne artikkelen og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av endringen 

vurderes som et forhold beregnet på følgende måte: 

a)  I telleren angis forskjellen mellom de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko i 

forbindelse med anvendelsesområdet for det interne risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner før og etter endringen, på konsolidert nivå for morinstitusjonen i EU eller på institusjonsnivå når det 

verken dreier seg om en morinstitusjon eller et datterforetak. 

b)  I nevneren angis de samlede risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko før endringen på 

konsolidert nivå for morinstitusjonen i EU eller på institusjonsnivå når det verken dreier seg om en morinstitusjon eller et 

datterforetak. 

Beregningen skal gjelde samme tidspunkt. 

Beregningen av virkningen på risikovektede eksponeringsbeløp skal gjelde bare virkningen av endringen av IRB-metoden, og 

settet av eksponeringer skal antas å forbli uendret. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) ii) i denne artikkelen og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av endringen 

vurderes som et forhold beregnet på følgende måte: 

a)  I telleren angis forskjellen mellom de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko i 

forbindelse med anvendelsesområdet for det interne risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner før og etter endringen. 

b)  I nevneren angis de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko før endringen i forbindelse 

med anvendelsesområdet for risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

Beregningen skal gjelde samme tidspunkt. 

Beregningen av virkningen på risikovektede eksponeringsbeløp skal gjelde bare virkningen av endringen av IRB-metoden, og 

settet av eksponeringer skal antas å forbli uendret. 

Artikkel 5 

Endringer av IRB-metoden som ikke anses som vesentlige  

1.  Endringer av IRB-metoden som ikke er vesentlige, men som skal meldes til vedkommende myndigheter i samsvar med 

artikkel 143 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal meldes på følgende måte: 

a)  Endringer som oppfyller et av følgende vilkår, skal meldes til vedkommende myndigheter minst to måneder før de 

gjennomføres: 

i)  Endringer beskrevet i vedlegg I del I avsnitt 2. 

ii)  Endringer beskrevet i vedlegg I del II avsnitt 2. 

iii)  Endringer som fører til et fall på minst 5 % i de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og 

forringelsesrisiko i forbindelse med anvendelsesområdet for det interne risikoklassifiseringssystemet eller metoden med 

interne modeller for egenkapitalposisjoner.  
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b)  Alle andre endringer skal meldes til vedkommende myndigheter minst én gang i året etter at de er gjennomført. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) iii) i denne artikkelen og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av endringen 

vurderes som et forhold beregnet på følgende måte: 

a)  I telleren angis forskjellen mellom de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko i 

forbindelse med anvendelsesområdet for det interne risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for 

egenkapitalposisjoner før og etter endringen. 

b)  I nevneren angis de risikovektede eksponeringsbeløpene for kredittrisiko og forringelsesrisiko før endringen i forbindelse 

med anvendelsesområdet for risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

Beregningen skal gjelde samme tidspunkt. 

Beregningen av virkningen på risikovektede eksponeringsbeløp skal gjelde bare virkningen av endringen av IRB-metoden, og 

settet av eksponeringer skal antas å forbli uendret. 

Artikkel 6 

Vesentlige utvidelser og endringer av AMA-metoden 

1.  Utvidelser og endringer av AMA-metoden skal anses som vesentlige dersom de oppfyller et av følgende vilkår: 

a)  De anses som utvidelser beskrevet i vedlegg II del I avsnitt 1. 

b)  De anses som endringer beskrevet i vedlegg II del II avsnitt 1. 

c)  De fører til et av følgende: 

i)  Et fall på minst 10 % i en av følgende verdier: 

— De samlede konsoliderte kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko i forbindelse med en morinstitusjon i 

EU. 

— De samlede kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko i forbindelse med en institusjon som er verken en 

morinstitusjon eller et datterforetak. 

ii)  Et fall på minst 10 % i en av følgende verdier: 

— De samlede kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko på konsolidert nivå i forbindelse med en 

morinstitusjon som ikke er en morinstitusjon i EU. 

— De samlede kravene til ansvarlig kapital for et datterforetaks operasjonelle risiko dersom morinstitusjonen ikke har 

fått tillatelse til å anvende AMA-metoden. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i) og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av en utvidelse eller endring 

vurderes som et forhold beregnet på følgende måte: 

a)  I telleren angis forskjellen i kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko i forbindelse med AMA-modellens 

anvendelsesområde før og etter utvidelsen eller endringen på konsolidert nivå for morinstitusjonen i EU eller på 

institusjonsnivå når det verken dreier seg om en morinstitusjon eller et datterforetak. 

b)  I nevneren angis de samlede kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko før utvidelsen eller endringen på 

konsolidert nivå for morinstitusjonen i EU eller på institusjonsnivå når det verken dreier seg om en morinstitusjon eller et 

datterforetak. 

Beregningen skal gjelde samme tidspunkt. 

Beregningen av virkningen på kravene til ansvarlig kapital skal gjelde bare virkningen av utvidelsen og endringen av AMA-

metoden, og profilen for operasjonell risiko skal derfor antas å forbli uendret. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) ii) og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av en utvidelse eller endring 

vurderes som et forhold beregnet på følgende måte: 

a)  I telleren angis forskjellen i kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko i forbindelse med modellens 

anvendelsesområde før og etter utvidelsen eller endringen på konsolidert nivå for en morinstitusjon som ikke er en 

morinstitusjon i EU, eller på datterforetaksnivå dersom morinstitusjonen ikke har fått tillatelse til å anvende AMA-metoden. 

b)  I nevneren angis de samlede kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko før utvidelsen eller endringen på 

konsolidert nivå for en morinstitusjon som ikke er en morinstitusjon i EU, eller på datterforetaksnivå dersom 

morinstitusjonen ikke har fått tillatelse til å anvende AMA-metoden. 
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Beregningen skal gjelde samme tidspunkt. 

Beregningen av virkningen på kravene til ansvarlig kapital skal gjelde bare virkningen av utvidelsen og endringen av AMA-

metoden, og profilen for operasjonell risiko skal derfor antas å forbli uendret. 

Artikkel 7 

Utvidelser og endringer av AMA-metoden som ikke anses som vesentlige  

Utvidelser og endringer av AMA-metoden som ikke er vesentlige, men som skal meldes til vedkommende myndigheter i 

samsvar med artikkel 312 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal meldes på følgende måte: 

a)  Utvidelser og endringer som omfattes av vedlegg II del I avsnitt 2 og del II avsnitt 2, skal meldes til vedkommende 

myndigheter minst to måneder før de gjennomføres. 

b)  Alle andre utvidelser og endringer skal meldes til vedkommende myndigheter minst én gang i året etter at de er 

gjennomført. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon for utvidelser og endringer 

1.  For utvidelser og endringer av IRB-metoden eller AMA-metoden som skal godkjennes av vedkommende myndigheter, 

skal institusjonene sammen med søknaden oversende følgende dokumentasjon: 

a)  Beskrivelse av utvidelsen eller endringen, dens begrunnelse og dens mål. 

b)  Gjennomføringsdato. 

c)  Anvendelsesområdet som påvirkes av at modellen utvides eller endres, med egenskaper målt i volum. 

d)  Tekniske dokumenter og prosessdokumenter. 

e)  Rapporter om institusjonenes uavhengige gjennomgåelse eller validering. 

f)  Bekreftelse på at utvidelsen eller endringen er godkjent gjennom institusjonens godkjenningsprosesser av vedkommende 

organer, og godkjenningsdatoen. 

g)  Dersom det er relevant, endringens eller utvidelsens kvantitative virkning på de risikovektede eksponeringsbeløpene eller 

kravene til ansvarlig kapital. 

h)  Registre over institusjonens nåværende og tidligere versjonsnummer for interne modeller som skal godkjennes. 

2.  For utvidelser og endringer som skal meldes enten før eller etter gjennomføringen, skal institusjonene oversende 

dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c), f) og g) sammen med meldingen. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

ENDRINGER AV IRB-METO DEN 

DEL I 

ENDRINGER AV ANVENDELSESO MRÅDET FO R RISIKO KLASSIFISERINGSSYSTEMER ELLER METO DER MED 

INTERNE MO DELLER FO R EGENKAPITALPO SISJO NER 

AVSNITT 1 

Endringer som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige endringer»)  

1.  Endringer som utvider anvendelsesområdet for et risikoklassifiseringssystem til å omfatte 

a)  eksponeringer i en ytterligere forretningsenhet, med samme type produkt eller skyldner, 

b)  eksponeringer med en ytterligere type produkt eller skyldner, med mindre den ytterligere typen produkt eller skyldner 

er omfattet av et godkjent risikoklassifiseringssystems anvendelsesområde på grunnlag av kriteriene i bokstav c) i) og 

ii), 

c)  ytterligere eksponeringer knyttet til en tredjeparts beslutning om å gi lån til konsernet, med mindre institusjonen kan 

godtgjøre at de ytterligere eksponeringene omfattes av et godkjent risikoklassifiseringssystems anvendelsesområde, på 

grunnlag av alle følgende kriterier: 

i)  «Representativitet» når det gjelder opplysningene som inngår i modellen for å tilordne eksponeringer til 

risikoklasser eller -grupper med hensyn til de viktigste egenskapene til inst itusjonens ytterligere eksponeringer, 

dersom beslutningen om utlån er truffet av en tredjepart, i samsvar med artikkel 174 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

ii)  «Sammenlignbarhet» mellom på den ene side den populasjonen av eksponeringer som er representert i 

datagrunnlaget som benyttes til estimeringen, de utlånsstandardene som gjaldt da dataene ble generert, og andre 

relevante kriterier, og på den annen side de ytterligere eksponeringene, dersom beslutningen om utlån er truffet av 

en tredjepart, i samsvar med artikkel 179 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Med sikte på å fastslå «representativitet» og «sammenlignbarhet» i henhold til første ledd punkt i) og ii) skal 

institusjonene gi en fullstendig beskrivelse av de kriteriene og tiltakene som er anvendt. 

2.  Utvidelse av anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for egenkapitalposisjoner til å omfatte en av følgende 

typer eksponeringer: 

a)  Den enkle risikovektmetoden i henhold til artikkel 155 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  PD/LGD-metoden i henhold til artikkel 155 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Delvis anvendelse på midlertidig grunnlag i henhold til artikkel 495 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  For samme type produkt i en ytterligere forretningsenhet. 

e)  For en ytterligere type produkt, med mindre institusjonen kan godtgjøre at den omfattes av anvendelsesområdet for en 

eksisterende metode med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

AVSNITT 2 

Endringer som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

1.  Begrensning av et risikoklassifiseringssystems anvendelsesområde eller bruksområde. 

2.  Begrensning av anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

3.  Utvidelse av et risikoklassifiseringssystems anvendelsesområde dersom det kan påvises at det ikke omfattes av del I avsnitt 

1 nr. 1 i dette vedlegget. 

4.  Utvidelse av anvendelsesområdet for en metode med interne modeller for egenkapitalposisjoner dersom en slik utvidelse 

ikke omfattes av del I avsnitt 1 nr. 2 i dette vedlegget.  
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DEL II 

ENDRINGER AV RISIKO KLASSIFISERINGSSYSTEMER ELLER EN METO DE MED INTERNE MO DELLER FO R 

EGENKAPITALPO SISJO NER 

AVSNITT 1 

Endringer som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige endringer») 

1.  Endringer av metoden for å tilordne eksponeringer til eksponeringskategorier og risikoklassifiseringssystemer. Disse 

omfatter 

a)  endringer av metoden for tilordning av eksponeringer til ulike eksponeringskategorier i henhold til artikkel 147 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  endringer av metoden for tilordning av en skyldner eller en transaksjon til et risikoklassifiseringssystem i henhold til 

artikkel 169 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Følgende endringer i algoritmene og framgangsmåtene som anvendes for tilordning av skyldnere til skyldnerrisikoklasser 

eller -grupper, tilordning av eksponeringer til eksponeringsrisikoklasser eller -grupper, eller kvantifisering av risikoen for 

skyldners mislighold eller tilknyttede tap («endringer av vurderingsmetoden for IRB-systemer»): 

a)  Endringer av modellmetoden for tilordning av en skyldner til risikoklasser eller -grupper og/eller eksponeringer til 

eksponeringsrisikoklasser eller -grupper i henhold til artikkel 171 nr. 1 og artikkel 172 nr. 1 bokstav a)–d) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

b)  Endringer av institusjonens metode med hensyn til prinsippet om «én skyldner, én risikoklasse» i henhold til artikkel 

172 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Endringer av risikoklassifiseringssystemets antakelser som ligger til grunn for risikoklassene, om i hvilket omfang en 

endring i økonomiske vilkår forventes å føre til en nettomigrasjon av et stort antall eksponeringer, skyldnere eller 

fasiliteter på tvers av modellens klasser eller grupper, i motsetning til migrasjon av bare enkelte eksponeringer, 

skyldnere eller fasiliteter, som utelukkende skyldes deres individuelle egenskaper, som institusjonen definerer omfanget 

og betydningen av. 

d)  Endringer av risikoklassifiseringskriteriene som nevnt i artikkel 170 nr. 1 bokstav c) og e) og artikkel 170 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og/eller deres vekting, rekkefølge eller hierarki, dersom noen av følgende vilkår er 

oppfylt: 

i)  De endrer på en betydelig måte grupperingen nevnt i artikkel 170 nr. 1 bokstav c) og nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, og institusjonen skal ha definert omfanget og nivået i denne forbindelse. 

ii)  De endrer på en betydelig måte fordelingen av skyldnere, fasiliteter eller eksponeringer på tvers av klasser eller 

grupper i henhold til artikkel 170 nr. 1 bokstav d) og f) og artikkel 170 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og institusjonen skal ha definert omfanget og nivået i denne forbindelse. 

e)  Innføring eller tilbaketrekking av en ekstern kredittvurdering som primært anvendes for å fastsette en intern 

risikoklassifisering, i henhold til artikkel 171 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

f)  Endring av den grunnleggende metoden for estimering av PD-verdier, LGD-verdier, herunder beste estimat for 

forventet tap, og konverteringsfaktorer i henhold til artikkel 180, 181 og 182 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder 

metoden for å utlede en sikkerhetsmargin knyttet til påregnelige estimeringsfeil i henhold til artikkel 179 nr. 1 bokstav 

f) i forordning (EU) nr. 575/2013. For LGD-verdier og konverteringsfaktorer omfatter dette også endringer av metoden 

for regnskapsføring av en økonomisk nedgangsperiode i henhold til artikkel 181 nr. 1 bokstav b) og artikkel 182 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

g)  Innregning av ytterligere typer sikkerhet i LGD-estimater i henhold til artikkel 181 nr. 1 bokstav c)–g) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 dersom behandlingen skiller seg fra framgangsmåtene som allerede er godkjent. 

3.  Endringer av definisjonen av mislighold i henhold til artikkel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Endringer av valideringsmetoden og/eller valideringsprosesser som fører til endringer i institusjonens vurdering av 

nøyaktighet og konsekvens i estimeringen av de relevante risikoparametrene, risikoklassifiseringsprosessene eller ytelsen til 

dens risikoklassifiseringssystemer i henhold til artikkel 185 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Endringer av metoden med interne modeller for egenkapitalposisjoner. Disse omfatter 

a)  endringer av metoden med «value-at-risk»-modell for å estimere risikovektede eksponeringsbeløp for egenkapi-

talposisjoner i henhold til artikkel 155 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013,  
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b)  endringer av metoden for justering av estimater for potensielle tap med sikte på å oppnå et tilstrekkelig realistisk 

og/eller forsiktig nivå, eller endringer av analysemetoden for å konvertere data for perioder med kortere horisont til 

kvartalsvise data i henhold til artikkel 186 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

c)  endringer av modellen for innregning av vesentlige risikofaktorer, der det tas hensyn til den spesifikke risikoprofilen og 

kompleksiteten, herunder ikke-linearitet i institusjonens egenkapitalportefølje i henhold til artikkel 186 bokstav b) og c) 

i forordning (EU) nr. 575/2013, 

d)  endringer av den grunnleggende metoden for tilordning av individuelle posisjoner til tilnærmingsverdier, 

markedsindekser og risikofaktorer i henhold til artikkel 186 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVSNITT 2 

Endringer som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

1.  Endringer i behandlingen av kjøpte fordringer i henhold til artikkel 153 nr. 6 og 7 og artikkel 154 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

2.  Følgende endringer av vurderingsmetoden for IRB-systemer: 

a)  Endringer i interne framgangsmåter og kriterier for risikovekting av eksponeringer mot spesialiserte foretak i henhold 

til artikkel 153 nr. 5 og artikkel 170 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Endringer som følge av overgangen fra å benytte direkte estimater for risikoparametrer for enkelte skyldnere eller 

eksponeringer til å benytte en egen klassifiseringsskala eller omvendt i henhold til artikkel 169 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 

c)  Endringer i klassifiseringsskalaen når det gjelder antallet av eller strukturen til risikoklasser i henhold til artikkel 170  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 2 i 

dette vedlegget. 

d)  Endringer av risikoklassifiseringskriteriene og/eller deres vekting eller hierarki i henhold til artikkel 170 nr. 1 bokstav 

c) og e) og artikkel 170 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i 

henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 

e)  Endringer av definisjonene og kriteriene for risikoklasser eller -grupper i henhold til artikkel 171 nr. 1 og artikkel 172 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette 

vedlegget. 

f)  Endringer i omfanget av opplysninger som brukes for å tilordne skyldnere til risikoklasser eller -grupper i henhold til 

artikkel 171 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller innføring av nye eller utfyllende opplysninger i en modell for 

estimering av parametrer i henhold til artikkel 179 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/201. 

g)  Endringer i reglene og framgangsmåtene for anvendelse av overstyring i henhold til artikkel 172 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 

h)  Endringer av metoden for estimering av PD-verdier, LGD-verdier, herunder beste estimat for forventet tap, og 

konverteringsfaktorer i henhold til artikkel 180, 181 og 182 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder metoden for å 

utlede en sikkerhetsmargin knyttet til påregnelige estimeringsfeil i samsvar med artikkel 179 nr. 1 bokstav f) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette 

vedlegget. For LGD-verdier og konverteringsfaktorer omfatter dette også endringer av metoden for regnskapsføring for 

en økonomisk nedgangsperiode i henhold til artikkel 181 nr. 1 bokstav b) og artikkel 182 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

i)  Endringer som gjelder hvordan eller i hvilket omfang betingede garantier tas hensyn til ved estimeringen av LGD-verdi 

i henhold til artikkel 183 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

j)  Innregning av ytterligere typer sikkerhet i LGD-estimater i samsvar med artikkel 181 nr. 1 bokstav c)–g) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avdeling I i dette vedlegget. 

k)  Endringer i rangeringen som anvendes for dette formålet, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i 

henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget, dersom en institusjon tilordner sine interne risikoklasser i henhold til en 

skala som anvendes av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, og deretter overfører den observerte misligholdsraten for 

den eksterne organisasjonens klasser til institusjonens klasser i henhold til artikkel 180 nr. 1 bokstav f) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3.  Endringer av valideringsmetoden og/eller -prosessen i henhold til artikkel 185 og 188 i forordning (EU) nr. 575/2013, med 

mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 
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4.  Endringer i prosesser. Disse omfatter 

a)  endringer i kontrollenheten for kredittrisiko i henhold til artikkel 190 i forordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder 

dens stilling og ansvar i organisasjonen, 

b)  endringer i valideringsenheten i henhold til artikkel 190 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder dens 

stilling og ansvar i organisasjonen, 

c)  endringer i det interne organisasjonsmiljøet, kontrollmiljøet eller nøkkelprosesser som har stor innflytelse på et 

risikoklassifiseringssystem. 

5.  Endringer i dataene. Disse omfatter 

a)  når en institusjon begynner eller slutter å benytte data som er samlet inn fra flere institusjoner i henhold til artikkel 179 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  endring av datakildene som benyttes ved tilordningen av eksponeringer til risikoklasser eller -grupper, eller til 

estimering av parametrer i henhold til artikkel 176 nr. 5 bokstav a) og art ikkel 175 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, 

c)  endring av lengden på og sammensetningen av tidsserier som benyttes til estimering av parametrer i henhold til artikkel 

179 nr. 1 bokstav a), som går utover den årlige ajourføringen med de seneste observasjonene, med mindre den allerede 

er klassifisert som vesentlig i henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 

6.  Endringer i bruken av modeller, dersom en institusjon begynner å benytte andre estimater for risikoparametrer for interne 

forretningsformål enn dem som benyttes for reguleringsformål, og, dersom dette ikke var tilfelle tidligere, innenfor de 

linjene som angis i artikkel 179 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7.  Endringer av metoden med interne modeller for egenkapitalposisjoner. Disse omfatter 

a)  endringer av dataene som brukes til å vise fordelingen av avkastning for egenkapitalposisjoner i henhold til metoden 

med interne modeller i samsvar med artikkel 186 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  endringer i det interne organisasjonsmiljøet, kontrollmiljøet eller nøkkelprosesser som har stor innflytelse på metoden 

med interne modeller for egenkapitalposisjoner. 

 _____ 
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VEDLEGG II 

UTVIDELSER O G ENDRINGER AV AMA-METO DEN 

DEL I 

AVSNITT 1 

Utvidelser som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige utvidelser»)  

1.  Første gang tiltak innføres for å fange opp forventede tap i institusjonenes forretningspraksis i henhold til artikkel 322 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Første gang det innføres teknikker for reduksjon av operasjonell risiko, for eksempel forsikring eller andre ordninger for 

risikooverføring i henhold til artikkel 323 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Første gang korrelasjoner mellom tap som følge av operasjonell risiko anerkjennes i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav d) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Første gang det innføres en metode for å fordele kapital for operasjonell risiko mellom gruppens ulike enheter i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 bokstav b) og artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Innføringen av AMA-metoden i deler av institusjonen eller gruppen av institusjoner som ennå ikke er omfattet av 

godkjenningen eller den godkjente planen for innføring i henhold til artikkel 314 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

dersom disse ytterligere områdene utgjør mer enn 5 % av morinstitusjonen i EU på konsolidert nivå eller av en institusjon 

som er verken en morinstitusjon eller et datterforetak. 

Beregningen ovenfor skal foretas ved utgangen av foregående regnskapsår ved hjelp av den relevante indikatoren som er tildelt 

de områdene der AMA-metoden vil bli innført, som definert i artikkel 316 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVSNITT 2 

Utvidelser som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

Innføringen av AMA-metoden i deler av institusjonen eller gruppen av institusjoner som ennå ikke er omfattet av 

godkjenningen eller den godkjente planen for innføring i henhold til artikkel 314 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom 

disse ytterligere områdene, når det gjelder morinstitusjonen i EU på konsolidert nivå eller en institusjon som er verken en 

morinstitusjon eller et datterforetak, for begge representerer 

a)  mer enn 1 %, 

b)  høyst 5 %. 

Beregningen ovenfor skal foretas ved utgangen av foregående regnskapsår ved hjelp av den relevante indikatoren som er tildelt 

de områdene der AMA-metoden vil bli innført, som definert i artikkel 316 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

DEL II 

ENDRINGER AV AMA-METO DEN 

AVSNITT 1 

Endringer som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige endringer»)  

1.  Endringer av organisasjonsstrukturen og den operasjonelle strukturen i den uavhengige risikostyringsfunksjonen for 

operasjonell risiko i henhold til artikkel 321 i forordning (EU) nr. 575/2013, som gjør det vanskeligere for funksjonen for 

styring av operasjonell risiko å overvåke og bidra med informasjon til beslutningsprosesser i de forretnings- og 

støtteenhetene den fører tilsyn med. 

2.  Endringer av målesystemet for operasjonell risiko dersom de oppfyller et av følgende kriterier: 

a)  De endrer målesystemets struktur når det gjelder kombinasjonen av de fire dataelementene interne og eksterne tapsdata, 

scenarioanalyse, forretningsmiljø og internkontrollfaktorer, i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

b)  De endrer logikken og faktorene i metoden som anvendes for å fordele kapital for operasjonell risiko mellom gruppens 

ulike enheter, i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) og artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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3.  Endringer i framgangsmåtene for interne og eksterne data, scenarioanalyse, forretningsmiljø og internkontrollfaktorer 

dersom de 

a)  reduserer antallet kontroller av fullstendighet og kvalitet når det gjelder opplysninger om operasjonell risiko som er 

innsamlet i samsvar med artikkel 322 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  endrer de eksterne datakildene som skal brukes i målesystemet i henhold til artikkel 322 nr. 4 og 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, med mindre dataene er sammenlignbare og representative for profilen for operasjonell risiko. 

4.  Endringer av den generelle metoden for innregning av forsikringskontrakter og/eller andre ordninger for risikooverføring 

ved beregningen av AMA-kapitalkravene i henhold til artikkel 323 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Reduksjon av den delen av den operasjonelle risikoen som fanges opp av AMA-metoden, i institusjonen eller gruppen av 

institusjoner som anvender AMA-metoden i henhold til artikkel 314 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  De områdene der AMA-metoden ikke lenger vil bli anvendt, utgjør mer enn 5 % av de samlede kravene til ansvarlig 

kapital for operasjonell risiko for morinstitusjonen i EU på konsolidert nivå eller for en institusjon som er verken en 

morinstitusjon eller et datterforetak. 

b)  Reduksjon av de områdene som omfattes av AMA-metoden, fører til at AMA-metoden anvendes i en del av 

institusjonen som utgjør en lavere prosentdel enn den som kreves av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 314 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Denne beregningen skal foretas når institusjonen søker om endringen, og skal være basert på det kapitalkravet som ble beregnet 

ved utgangen av foregående regnskapsår. 

AVSNITT 2 

Endringer som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

1.  Endringer i måten målesystemet for operasjonell risiko integreres på i den daglige risikostyringen gjennom prosesser og 

retningslinjer for operasjonell risiko i samsvar med artikkel 321 bokstav a) og c) i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom 

endringene har en av følgende egenskaper: 

a)  De endrer omfanget av bidraget fra målesystemet for operasjonell risiko når det gjelder relevante opplysninger for 

institusjonenes risikostyring og tilknyttede beslutningsprosesser, herunder godkjenning av nye produkter, systemer og 

prosesser og definisjonen av toleranse for operasjonell risiko. 

b)  De reduserer omfanget, grupper av mottakere og rapporteringssy stemets tidsintervaller for å underrette alle relevante 

deler av institusjonen om resultatene av målesystemet for operasjonell risiko og beslutninger som er truffet som følge 

av hendelser knyttet til vesentlig operasjonell risiko. 

2.  Endringer i den uavhengige risikostyringsfunksjonens organisasjonsstruktur og operasjonelle struktur for operasjonell risiko 

i henhold til artikkel 321 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 dersom de oppfyller et av følgende kriterier: 

a)  De reduserer det hierarkiske nivået for risikostyringsfunksjonen for operasjonell risiko eller dens leder. 

b)  De fører til en relevant reduksjon av pliktene og ansvarsområdene til risikostyringsfunksjonen for operasjonell risiko. 

c)  De utvider pliktene og ansvarsområdene til risikostyringsfunksjonen for operasjonell risiko, med mindre det ikke 

foreligger noen interessekonflikter, og det stilles egnede tilleggsmidler til rådighet for risikostyringsfunksjonen for 

operasjonell risiko. 

d)  De fører til en reduksjon av tilgjengelige midler når det gjelder budsjett og antall ansatte, på mer enn 10 % av 

institusjonen eller gruppen, siden den siste godkjenningen i henhold til artikkel 312 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

ble gitt, med mindre de tilgjengelige midlene når det gjelder budsjett og antall ansatte i institusjonen eller på gruppenivå 

har blitt redusert i samme forhold. 

3.  Endringer i valideringsprosesser og den interne gjennomgåelsen i henhold til artikkel 321 bokstav e) og f) i forordning (EU) 

nr. 575/2013 dersom de endrer logikken og metodene som anvendes ved intern validering eller gjennomgåelse av AMA-

rammen.  
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4.  Endringer i beregningen av kapitalkravet for operasjonell risiko, som endrer et av følgende: 

a)  Strukturen og egenskapene til datasettet som anvendes ved beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko 

(«datasettet som anvendes ved beregning»), herunder følgende: 

i)  Definisjonen av bruttotap som skal benyttes i datasettet som anvendes ved beregning, i henhold til artikkel 322  

nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Referansedatoen for tapshendelser som skal anvendes i datasettet som anvendes ved beregning, i henhold til 

artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iii)  Metoden som benyttes for å bestemme lengden på tidsseriene for tap sdata som skal anvendes i datasettet som 

anvendes ved beregning, i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv)  Kriteriene for fordeling av tap som oppstår som følge av en felles hendelse knyttet til operasjonell risiko eller av 

innbyrdes tilknyttede tapshendelser over tid i henhold til artikkel 322 nr. 3 bokstav b) og e) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

v)  Antall eller type risikoklasser, eller tilsvarende, som kapitalkravet for operasjonell risiko beregnes for. 

vi)  Metoden for å fastsette den terskelen for tapsnivå over hvilken modellen skal tilpasses dataene i henhold til 

artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

vii)  Dersom det er relevant, metoden for å fastsette terskelen for skillet mellom dataenes sentrale deler og utfyllende 

deler, når de tilpasses til ulike metoder i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

viii)  Framgangsmåtene og kriteriene for å vurdere relevans, for skalering eller for andre justeringer av data om 

operasjonell risiko i henhold til artikkel 322 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ix)  De eksterne datakildene som skal brukes i målesystemet i henhold til artikkel 322 nr. 4 og 5 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, med mindre de allerede er klassifisert som vesentlige i henhold til del II avsnitt 1 i dette vedlegget. 

b)  Kriteriene for utvelging, ajourføring og gjennomgåelse av anvendte fordelinger og metoder for estimering av deres 

parametrer i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Kriteriene og framgangsmåtene for fastsettelse av den aggregerte tapsfordelingen og for beregning av relevant  

operasjonell risiko med det fastsatte konfidensintervallet i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

d)  Metode for fastsettelse av forventede tap og for å fange dem opp i intern forretningspraksis i henhold til artikkel 322  

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

e)  Metode for å anerkjenne korrelasjoner mellom tap som følge av operasjonell risiko på tvers av individuelle estimater av 

operasjonell risiko i henhold til artikkel 322 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5.  Endringer i standarder som gjelder interne data, scenarioanalyse, forretningsmiljø og internkontrollfaktorer dersom de 

a)  endrer de interne prosessene og kriteriene for innsamling av data om interne tap i henhold til artikkel 322 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, herunder følgende: 

i)  Heving av terskelen for innsamling av data om interne tap i henhold til artikkel 322 nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

ii)  Metoder eller kriterier for å utelukke virksomheter eller eksponeringer fra den interne datainnsamlingen i henhold 

til artikkel 322 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  endrer de interne prosessene og kriteriene med hensyn til et av følgende: 

i)  Gjennomføring av scenarioanalyser i henhold til art ikkel 322 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii)  Fastsettelse av faktorer knyttet til forretningsmiljø og internkontroll i henhold til artikkel 322 nr. 6 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 
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6.  Endringer i standardene knyttet til forsikring og andre ordninger for risikooverføring i henhold til artikkel 323 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, dersom de oppfyller et av følgende vilkår: 

a)  De fører til en relevant endring av dekningsnivået. 

b)  De endrer prosessene og kriteriene for beregning av avkortinger med hensyn til forsikringsbeløpet, som innføres for å 

fange opp usikkerhet knyttet til betaling, avvikende dekning og polisens gjenværende løpetid og oppsigelsesvilkår, 

dersom oppsigelsesfristen er under ett år i henhold til artikkel 323 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7.  Relevante endringer av IT-systemer som brukes til å behandle AMA-metoder, herunder innsamling og forvaltning av data, 

framgangsmåter for rapportering og målesystemet for operasjonell risiko i henhold til artikkel 312 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og de generelle standardene for risikostyring omhandlet i artikkel 74 i direktiv 2013/36/EU, som reduserer 

dataenes eller IT-systemenes integritet og tilgjengelighet. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 530/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for presisering av vesentlige eksponeringer og terskler for interne  

metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kreditt institusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 77 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 77 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU nevnes bare «gjeldsinstrumenter», og derfor bør ikke egenkapitalinstrumenter i 

handelsporteføljen inngå når det skal vurderes om den spesifikke risikoen er vesentlig. 

2)  Når det gjelder hvorvidt en eksponering for spesifikk risiko er vesentlig målt i absolutte tall, bør dette måles ved å 

anvende de standardiserte reglene for beregning av nettoposisjoner i gjeldsinstrumenter. En slik måling bør omfatte både 

lange og korte nettoposisjoner beregnet i samsvar med artikkel 327 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(2), etter at det er gitt godkjenning til sikring med kredittderivater i samsvar med artikkel 346 og 347 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

3)  Artikkel 77 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU omfatter spesifikk risiko i handelsporteføljen og viser til «et stort 

antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere». Disse reglene fastsetter derfor en 

vesentlighetsterskel for et stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere i henhold til 

artikkel 77 nr. 4 i nevnte direktiv. 

4)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjon av «eksponering for spesifikk risiko som er vesentlig målt i absolutte tall» i samsvar med artikkel 77 nr. 4 i 

direktiv 2013/36/EU 

En institusjons eksponering for spesifikk risiko knyttet til gjeldsinstrumenter skal anses for å være vesentlig målt i absolutte tall 

dersom summen av alle lange og korte nettoposisjoner, som definert i artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013, er større enn 

1 000 000 000 euro.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Definisjon av «stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra forskjellige utstedere» i samsvar med artikkel 

77 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU 

En institusjons spesifikke risikoportefølje skal anses å omfatte et stort antall vesentlige posisjoner i gjeldsinstrumenter fra 

forskjellige utstedere dersom porteføljen omfatter mer enn 100 posisjoner som hver er større enn 2 500 000 euro, uansett om 

disse nettoposisjonene er lange eller korte, som definert i artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 604/2014 

av 4. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 94 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Direktiv 2013/36/EU, og særlig artikkel 74, krever at institusjoner har solide ordninger for foretaksstyring og effektive 

framgangsmåter for å identifisere, styre, overvåke og rapportere de risikoene som de er eller kan bli eksponert for. Disse 

ordningene og framgangsmåtene skal omfatte hele virksomheten og stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten 

av de iboende risikoene i forretningsmodellen og institusjonens virksomhet. De skal ta hensyn til bl.a. de spesifikke 

risikoene omhandlet i artikkel 79–87 i nevnte direktiv. Ordningene og framgangsmåtene skal evalueres av vedkommen-

de myndigheter som del av tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) i henhold til artikkel 97 i nevnte direktiv. 

Institusjonene skal vurdere de identifiserte risikoene i den interne kapitalvurderingsprosessen i henhold til artikkel 73 i 

nevnte direktiv. 

2)  I henhold til rammene for tilsyn fastsatt ved direktiv 2013/36/EU skal alle institusjoner identifisere alle medarbeidere 

hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Kriteriene som brukes til å vurdere hvor 

vesentlig innvirkning medarbeidernes arbeidsoppgaver har på risikoprofilen, bør ta hensyn til medarbeidernes mulige 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, basert på deres myndighet og ansvarsområder og institusjonens risiko- og 

ytelsesindikatorer. I vurderingen bør det tas hensyn til institusjonens interne organisasjon og virksomhetens art, omfang 

og kompleksitet. Kriteriene bør fullt ut gjenspeile alle risikoer som institusjonen eller konsernet er eller kan bli 

eksponert for. Dette bør gjøre det mulig for institusjonene å fastsette egnede stimuleringstiltak innenfor godtgjørings-

politikken slik at de ansatte opptrer fornuftig, og det bør også sikre at identifiseringen av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, gjenspeiler risikonivået til de ulike 

aktivitetene innenfor institusjonen. 

3)  I 2012 offentliggjorde Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) resultatene av en undersøkelse om nasjonal 

gjennomføring og praktisk anvendelse av Den europeiske banktilsynskomités retningslinjer om godtgjøringspolitikk og 

godtgjøringspraksis (CEBS-retningslinjene), som inneholder generelle kriterier for vurdering av hvor vesentlig 

innvirkning de ansatte har på institusjonens risikoprofil. Undersøkelsen viste at institusjonenes og vedkommende 

myndigheters gjennomføring av godtgjøringsbestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(2) 

ikke har medført en tilstrekkelig grad av harmonisering. Spekteret av godtgjøringspraksiser er forblitt uhensiktsmessig 

bredt, og særlig tok ikke alltid kriteriene som ble brukt til å identifisere medarbeidere, tilstrekkelig hensyn til hvordan 

deres arbeidsoppgaver påvirket institusjonens risikoprofil. Det er fortsatt betydelige avvik i de ulike institusjonenes og 

medlemsstatenes framgangsmåter for å identifisere disse medarbeiderne. Disse tekniske reguleringsstandardene bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 6.6.2014, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 
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derfor bygge på erfaringene fra anvendelsen av direktiv 2006/48/EF og CEBS-retningslinjene og ta sikte på å oppnå en 

høyere grad av harmonisering. EBA vil utstede nye retningslinjer for forsvarlig godtgjøringspolitikk som er i 

overensstemmelse med prinsippene fastsatt i direktiv 2013/36/EU, i samsvar med artikkel 75 nr. 2 i nevnte direktiv. 

4)  Det bør fastsettes et sett av klare kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere de grunnleggende 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, for å sikre 

en harmonisert tilnærming i hele Unionen og dekke et felles sett av de mest relevante risikoene. I samsvar med artikkel 

94 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU skal alle de medarbeiderkategorier som er identifisert av disse kriteriene, være kategorier 

av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Institusjonene bør 

også ta hensyn til resultatene av sine egne risikovurderinger i de interne framgangsmåtene. Vedkommende myndigheter 

bør sikre en fullstendig identifisering av alle ansatte hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil. 

5)  Medlemmene av ledelsesorganet har det overordnede ansvaret for institusjonen, dens strategi og dens virksomhet og kan 

derfor alltid ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Dette gjelder både for medlemmer av 

ledelsesorganet i dets ledelsesfunksjon, som treffer beslutninger, og for medlemmer i tilsynsfunksjonen, som overvåker 

beslutningsprosessen og overprøver beslutningene. 

6)  Den øverste ledelsen og ledende medarbeidere som har ansvar for vesentlige forretningsenheter, for styringen av 

bestemte risikokategorier, for eksempel likviditetsrisiko, operasjonell risiko eller renterisiko, og for kontrollfunksjoner 

innenfor en institusjon, er ansvarlige for den daglige ledelsen av virksomheten, dens risikoer eller dens kontrollfunk-

sjoner. Dette omfatter ansvaret for å treffe strategiske eller andre grunnleggende beslutninger om forretningsvirk-

somheten eller kontrollrammen som anvendes. Risikoene som virksomheten påtar seg, og måten de håndteres på, er de 

viktigste faktorene for institusjonens risikoprofil. 

7)  I tillegg til de funksjonene som er ansvarlige for å skape ytterligere forretningsvirksomhet, kan funksjoner som har 

ansvar for intern støtte som er avgjørende for driften av virksomheten, og som har myndighet til å treffe beslutninger på 

disse områdene, utsette institusjonen for vesentlig operasjonell risiko og andre risikoer. Derfor har arbeidsoppgavene 

som ansatte i slike funksjoner utfører, også en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

8)  Kredittrisiko og markedsrisiko er noe som vanligvis tas for å skape forretningsvirksomhet, og derfor kan virkningen på 

risikoprofilen av de aktivitetene som genererer disse risikoene, vurderes ved bruk av kriterier som er basert på 

fullmaktsgrenser, som beregnes minst en gang i året på grunnlag av kapitaltall og metoder som anvendes for 

reguleringsformål, idet det benyttes en minimumsterskel for kredittrisikoer for å sikre en forholdsmessig anvendelse av 

kriteriene i små institusjoner. 

9)  Kriteriene for å identifisere medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens 

risikoprofil, bør ta hensyn til det faktum at kravene knyttet til handelsporteføljen kan fravikes for visse institusjoner i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), og at grenseverdiene er fastsatt på ulike måter i 

institusjoner som benytter ulike metoder for beregning av kapitalkravene. 

10)  Ettersom utfallet av beslutninger ofte er påvirket av ansatte som har tatt initiativ til beslutningen, selv om den formelle 

beslutningsmyndigheten ligger hos ledende medarbeidere eller hos komiteer, bør kriteriene ta hensyn til de vesentlige 

elementene i slike beslutningsprosesser. 

11)  Ansatte i lederstillinger er ansvarlige for forretningsvirksomheten på det området de leder. Egnede kriterier bør derfor 

sikre at ansatte identifiseres som medarbeidere med en vesentlig innvirkning p å institusjonens risikoprofil dersom de er 

ansvarlige for grupper av ansatte hvis virksomhet kan ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Dette 

omfatter situasjoner der aktivitetene til de ansatte som er under deres ledelse, ikke hver for seg har en vesentlig 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, men der det samlede omfanget av deres virksomhet kan ha en slik 

innvirkning. 

12)  I tillegg til de kvalitative kriteriene bør det fastsettes egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Den samlede godtgjø-

ringen som tildeles, avhenger hovedsakelig av hvordan den ansatte bidrar til oppnåelsen av institusjonens 

forretningsmål, og følgelig av den ansattes ansvarsområder, forpliktelser, ferdigheter og kvalifikasjoner og av medarbei-

dernes og institusjonens resultater. Dersom en ansatt tildeles en samlet godtgjøring som overstiger en passende terskel, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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er det rimelig å anta at dette skyldes den ansattes bidrag til institusjonens forretningsmål og virkningen av den ansattes 

arbeidsoppgaver på institusjonens risikoprofil. Det er derfor hensiktsmessig å basere disse kvantitative kriteriene på den 

samlede godtgjøringen en ansatt får, både i absolutte tall og i forhold til andre ansatte i samme institusjon. Ved 

anvendelsen av disse kvantitative kriteriene bør det, der det er relevant, tas hensyn til det faktum at godtgjøringsnivåene 

varierer mellom de ulike jurisdiksjonene. Det bør fastsettes klare og egnede terskelverdier for å identifisere 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til data 

innsamlet av EBA og av vedkommende myndigheter. Disse kvantitative kriteriene understøtter antakelsen om at ansatte 

har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Slike antakelser basert på kvantitative kriterier bør imidlertid 

ikke få anvendelse dersom institusjoner på grunnlag av ytterligere objektive vilkår fastslår at  ansatte faktisk ikke har en 

vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til alle risikoer som institusjonen er eller kan bli 

eksponert for. Unntak for de best betalte medarbeiderne som er identifisert i henhold til disse krit eriene, bør være 

underlagt godkjenning av vedkommende myndighet for å sikre effektiv og ensartet anvendelse av kriteriene. For ansatte 

som tildeles mer enn 1 000 000 euro (høytlønnede medarbeidere), bør vedkommende myndigheter underrette EBA før 

unntaket godkjennes, for å sikre en ensartet anvendelse av kriteriene, særlig under slike ekstraordinære omstendigheter. 

Identifiseringsprosessen, herunder anvendelsen av unntak, bør uansett alltid være gjenstand for tilsynskontroll i samsvar 

med artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. 

13)  Det faktum at ansatte er i samme godtgjøringsgruppe som den øverste ledelsen eller risikotakerne, kan også være et tegn 

på at deres arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. Ved fastsettelse av godtgjørings-

gruppen bør det ikke tas hensyn til godtgjøringen betalt til ansatte i kontrollfunksjoner og støttefunksjoner og til 

medlemmer av ledelsesorganet i tilsynsfunksjonen. Ved anvendelsen av det kriteriet bør det også tas hensyn til det 

faktum at godtgjøringsnivåene varierer mellom de ulike jurisdiksjonene. Institusjonene bør få mulighet til å vise at 

ansatte som omfattes av denne godtgjøringsgruppen, men som ikke oppfyller noen av de kvalitative eller andre 

kvantitative kriterier, ikke har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, idet det tas hensyn til alle risikoer 

som institusjonen er eller kan bli eksponert for. Unntak fra dette kriteriet for medarbeidere med et høyt samlet 

godtgjøringsnivå bør være underlagt en framgangsmåte for melding slik at det kan utføres en rettidig tilsynskontroll, for 

å sikre en ensartet anvendelse av dette kriteriet. 

14)  Vedkommende myndigheter bør påse at institusjoner opprettholder et register over vurderinger som er foretatt, og over 

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver anses å ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, for å gjøre det 

mulig for vedkommende myndighet og revisorer å ta stilling til vurderingen. Dokumentasjonen bør også omfatte ansatte 

som er blitt identifisert i henhold til kriterier som bygger på deres godtgjøring, men der arbeidsoppgavene ikke anses å 

ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

15)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

16)  EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, som omhandlet i 

artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, på konsern-, morforetaks- og datterforetaksnivå, herunder institusjoner etablert i 

finanssentre offshore.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Anvendelse av kriteriene  

Uten at det berører forpliktelsen vedkommende myndighet pålegges for å sikre at institusjoner overholder prinsippene fastsatt  i 

artikkel 92, 93 og 94 i direktiv 2013/36/EU for alle kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig 

innvirkning på institusjonens risikoprofil i henhold til artikkel 92 nr. 2 i nevnte direktiv, skal ansatte som oppfyller et eller flere 

av de kvalitative kriteriene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen eller et eller flere av de kvantitative kriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i denne forordningen, anses å ha en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. 

Artikkel 3 

Kvalitative kriterier 

Ansatte skal anses å ha en vesentlig innvirkning på en institusjons risikoprofil dersom et eller flere av følgende kvalitative 

kriterier er oppfylt: 

1)  Den ansatte er medlem av ledelsesorganet i dets ledelsesfunksjon. 

2)  Den ansatte er medlem av ledelsesorganet i dets tilsynsfunksjon. 

3)  Den ansatte er medlem av den øverste ledelsen. 

4)  Den ansatte er ansvarlig for og rapporterer til ledelsesorganet med hensyn til virksomheten i den uavhengige risikostyrin-

gsfunksjonen, etterlevelsesfunksjonen eller internrevisjonsfunksjonen. 

5)  Den ansatte har overordnet ansvar for risikostyringen i en forretningsenhet som definert i artikkel 142 nr. 1 punkt 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som har fått tildelt ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 73 i direktiv 2013/36/EU som 

utgjør minst 2 % av institusjonens ansvarlige kapital (en «vesentlig forretningsenhet»). 

6)  Den ansatte leder en vesentlig forretningsenhet. 

7)  Den ansatte har ledelsesansvar innen en av funksjonene omhandlet i nr. 4 eller i en vesentlig forretningsenhet og 

rapporterer direkte til en ansatt identifisert i henhold til nr. 4 eller 5. 

8)  Den ansatte har ledelsesansvar i en vesentlig forretningsenhet og rapporterer direkte til den ansatte som leder den berørte 

enheten. 

9)  Den ansatte leder en funksjon som er ansvarlig for juridiske anliggender, finans, herunder beskatning og budsjettering, 

menneskelige ressurser, godtgjøringspolitikk, informasjonsteknologi eller økonomisk analyse. 

10) Den ansatte er ansvarlig for eller er medlem av en komité med ansvar for styringen av en risikokategori omhandlet i 

artikkel 79–87 i direktiv 2013/36/EU, unntatt kredittrisiko og markedsrisiko. 

11)  Med hensyn til kredittrisikoeksponeringer med et nominelt beløp per transaksjon som utgjør 0,5 % av institusjonens rene 

kjernekapital og er på minst 5 millioner euro, er den ansatte 

a)  ansvarlig for å utarbeide kredittforslag eller for å strukturere kredittprodukter som kan gi slike kredittrisiko-

eksponeringer, eller 

b)  bemyndiget til å treffe, godkjenne eller nedlegge veto mot en beslutning om slike kredittrisikoeksponeringer, eller 

c)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe beslutninger omhandlet i bokstav a) eller b).  
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12)  Med hensyn til en institusjon der unntaket for mindre handelsporteføljevirksomhet fastsatt i artikkel 94 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 ikke får anvendelse, er den ansatte 

a)  bemyndiget til å treffe, godkjenne eller nedlegge veto mot en beslutning om transaksjoner på handelsporteføljen som 

samlet overstiger en av følgende terskler: 

i)  Dersom standardmetoden brukes, et krav til ansvarlig kapital for markedsrisikoer som utgjør 0,5 % eller mer av 

institusjonens rene kjernekapital. 

ii)  Dersom en intern modell-basert metode er godkjent for reguleringsformål, 5 % eller mer av institusjonens interne 

«value-at-risk»-grense for handelsporteføljeeksponeringer innenfor en 99-prosentil (ensidig konfidensintervall), 

b)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe beslutninger omhandlet i bokstav a). 

13)  Den ansatte har ledelsesansvar for en gruppe ansatte med individuell bemyndigelse til å forplikte institusjonen til 

transaksjoner, og et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Summen av disse bemyndigelsene er lik eller overstiger en terskel fastsatt i nr. 11 bokstav a), nr. 11 bokstav b) eller 

nr. 12 bokstav a) punkt i. 

b)  Dersom det for reguleringsformål er blitt godkjent en intern modell-basert metode, utgjør disse bemyndigelsene  

5 % eller mer av institusjonens interne «value-at-risk»-grense for handelsporteføljeeksponeringer innenfor en  

99-prosentil (ensidig konfidensintervall). Dersom institusjonen ikke beregner en «value-at-risk» for denne medarbei-

derens nivå, skal «value-at-risk»-grensene for ansatte under denne medarbeiderens ledelse summeres. 

14)  Med hensyn til beslutninger om å godkjenne eller nedlegge veto mot innføring av nye produkter er den ansatte 

a)  bemyndiget til å treffe slike beslutninger, eller 

b)  medlem av en komité som har myndighet til å treffe slike beslutninger. 

15)  Medarbeideren har ledelsesansvar for en ansatt som oppfyller et av kriteriene i nr. 1–14. 

Artikkel 4 

Kvantitative kriterier 

1.  Med forbehold for nr. 2–5 skal ansatte anses å ha en vesentlig innvirkning på en institusjons risikoprofil dersom et eller 

flere av følgende kvantitative kriterier er oppfylt: 

a)  Den ansatte er tildelt en samlet godtgjøring på 500 000 euro eller mer i foregående regnskapsår. 

b)  Den ansatte er blant de 0,3 % av medarbeiderne, rundet opp til nærmeste hele tall, som er blitt tildelt den høyeste samlede 

godtgjøringen i foregående regnskapsår. 

c)  Den ansatte ble i foregående regnskapsår tildelt en samlet godtgjøring som er lik eller høyere enn den laveste samlede 

godtgjøringen som i samme regnskapsår ble tildelt til et medlem av den øverste ledelsen, eller oppfyller et eller flere av 

kriteriene i nr. 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 eller 14 i artikkel 3. 

2.  Et kriterium fastsatt i nr. 1 skal ikke anses å være oppfylt dersom institusjonen vurderer at den ansattes arbeidsoppgaver 

ikke har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil, fordi den ansatte eller kategorien av medarbeidere som den 

ansatte tilhører, 

a)  utelukkende utfører arbeidsoppgaver og har myndighet i en forretningsenhet som ikke er en vesentlig forretningsenhet, eller 

b)  ikke har vesentlig innvirkning på risikoprofilen til en vesentlig forretningsenhet gjennom arbeidsoppgavene som utføres. 

3.  Vilkåret fastsatt i nr. 2 bokstav b) skal vurderes på grunnlag av objektive kriterier som tar hensyn til alle relevante risiko- 

og ytelsesindikatorer som institusjonen bruker til å identifisere, styre og overvåke risikoer i samsvar med artikkel 74 i direktiv 

2013/36/EU, og på grunnlag av de oppgaver og bemyndigelser som den ansatte eller kategorien av medarbeidere har, og deres 

innvirkning på institusjonens risikoprofil, sammenlignet med den innvirkningen som arbeidsoppgavene til ansatte som er 

identifisert ved hjelp av kriteriene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen, har. 
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4.  En institusjon skal underrette vedkommende myndighet som har ansvar for dens tilsyn, om anvendelsen av nr. 2 i 

sammenheng med kriteriet i nr. 1 bokstav a). Underretningen skal angi på hvilket grunnlag institusjonen har vurdert at den 

berørte ansatte eller kategorien av medarbeidere som den ansatte tilhører, oppfyller et av vilkårene fastsatt i nr. 2, og skal 

eventuelt omfatte vurderingen utført av institusjonen i henhold til nr. 3. 

5.  En institusjons anvendelse av nr. 2 på en ansatt som ble tildelt en samlet godtgjøring på 750 000 euro eller mer i 

foregående regnskapsår, eller i sammenheng med kriteriet i nr. 1 bokstav b) skal være underlagt forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn med institusjonen. 

Vedkommende myndighet skal bare gi sin forhåndsgodkjenning dersom institusjonen kan godtgjøre at et av vilkårene fastsatt i 

nr. 2 er oppfylt, idet det for vilkåret i nr. 2 bokstav b) tas hensyn til vurderingskriteriene fastsatt i nr. 3. 

Dersom den ansatte ble tildelt en samlet godtgjøring på 1 000 000 euro eller mer i foregående regnskapsår, skal vedkommende 

myndighet bare gi sin forhåndsgodkjenning under ekstraordinære omstendigheter. For å sikre en ensartet anvendelse av denne 

artikkelen skal vedkommende myndighet underrette Den europeiske banktilsynsmyndighet før den gir sin godkjenning for en 

slik medarbeider. 

Artikkel 5 

Beregning av tildelt godtgjøring 

1.  Ved anvendelsen av denne forordningen skal godtgjøring som er blitt tildelt, men som ennå ikke er blitt utbetalt, 

verdivurderes som på tidspunktet for tildelingen, uten at det tas hensyn til anvendelse av diskonteringssatsen omhandlet i 

artikkel 94 nr. 1 bokstav g) punkt iii i direktiv 2013/36/EU eller av reduksjoner i utbetalingen, uansett om det er som følge av 

tilbakebetaling, fradrag eller annet. Alle beløp skal beregnes brutto og på heltidsekvivalentbasis. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) kan den tildelte godtgjøringen vurderes hver for seg for hver 

medlemsstat og hvert tredjeland der institusjonen er etablert, og ansatte skal tilhøre det landet der de utøver hoveddelen av sin 

virksomhet. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 625/2014 

av 13. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og 

initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 410 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved tilbakeholding av en økonomisk interesse tas det sikte på å få interessene til de partene som henholdsvis overfører 

og påtar seg kredittrisikoen ved de verdipapiriserte eksponeringene, til å sammenfalle. Dersom en enhet verdipap iriserer 

sine egne forpliktelser, oppnås det automatisk sammenfall av interesser, uansett om den endelige debitoren stiller 

sikkerhet for sin gjeld. Dersom det er klart at kredittrisikoen forblir hos initiativtakeren, er dennes tilbakeholding av 

interesse ikke nødvendig, og den ville ikke ha bedret den allerede eksisterende stillingen. 

2)  Det bør presiseres når eksponering mot overført risiko anses å oppstå i visse særlige tilfeller der institusjoner som ikke 

opptrer som initiativtaker, organisator eller opprinnelig långiver, kan bli eksponert for kredittrisikoen ved en 

verdipapiriseringsposisjon, herunder når institusjoner opptrer som motpart i et derivat i verdipapiriseringstransaksjonen, 

som sikringsmotpart i verdipapiriseringstransaksjonen, eller som tilbyder av en likviditetsfasilitet i forbindelse med 

transaksjonen, og når institusjoner innehar verdipapiriseringsposisjoner i handelsporteføljen i forbindelse med 

prisstilling. 

3)  Ved reverdipapiriseringstransaksjoner oppstår overført kredittrisiko på nivået for den første verdipapiriseringen av 

eiendeler og på det andre «ompakkede» nivået av transaksjonen. De to nivåene av transaksjonen og de to tilsvarende 

tilfellene av kredittrisikooverføring er uavhengige med hensyn til kravene fastsatt i denne forordningen. Tilbakeholding 

av nettoøkonomisk interesse og behørig aktsomhet («due diligence») bør sikres på hvert nivå av transaksjonen av de 

institusjonene som eksponeres for overført kredittrisiko på det aktuelle nivået. Dersom en institusjon bare blir eksponert 

for det andre «ompakkede» nivået av transaksjonen, bør derfor kravene om tilbakeholding av nettoøkonomisk interesse 

og behørig aktsomhet gjelde for denne institusjonen bare på det andre nivået av transaksjonen. Innenfor den samme 

reverdipapiriseringstransaksjonen bør de institusjonene som ble eksponert for det første nivået av verdipapiriseringen av 

eiendeler, oppfylle kravene om tilbakeholding og behørig aktsomhet på første nivå av verdipapiriseringen i 

transaksjonen. 

4)  Anvendelsen av tilbakeholdingsforpliktelsen bør spesifiseres nærmere, blant annet med hensyn til oppfyllelse av kravet 

når det er flere initiativtakere, organisatorer eller opprinnelige långivere, de forskjellige mulighetene for tilbakeholding, 

målingen av tilbakeholdingsforpliktelsen ved eksponeringens inngåelse og på fortløpende basis samt hvordan unntakene 

anvendes. 

5)  I artikkel 405 nr. 1 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 575/2013 er det fastsatt forskjellige muligheter som kan benyttes 

for å oppfylle kravet om tilbakeholding av interesse. I denne forordningen presiseres det hvordan hver av disse 

mulighetene kan benyttes. 

6)  Tilbakeholding av en interesse kan oppnås gjennom en syntetisk eller betinget form for tilbakeholding, forutsatt at slike 

metoder er i full overensstemmelse med en av mulighetene i artikkel 405 nr. 1 bokstav a)–e) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 som den syntetiske eller betingede formen for tilbakeholding kan likestilles med, og forutsatt at 

opplysningsplikten overholdes. 

7)  Sikring eller salg av den tilbakeholdte interessen er forbudt dersom disse metodene undergraver formålet med 

tilbakeholdingskravet, noe som innebærer at de kan tillates så lenge de ikke sikrer den tilbakeholdende enheten mot 

kredittrisikoen ved enten de tilbakeholdte verdipapiriseringsposisjonene eller de tilbakeholdte eksponeringene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/40 
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8)  For å sikre løpende opprettholdelse av den nettoøkonomiske interessen bør institusjonene sørge for at det ikke finnes 

noen innebygd mekanisme i verdipapiriseringsstrukturen som gjør at minstekravet til t ilbakeholding ved eksponeringens 

inngåelse nødvendigvis vil synke raskere enn den overførte interessen. På samme måte bør den tilbakeholdte interessen 

ikke prioriteres når det gjelder fordelaktige tilbakebetalings- eller avskrivningskontantstrømmer, slik at den faller under 

5 % av den løpende pålydende verdien av de solgte transjene eller verdipapiriserte eksponeringene. Kredittstøtten til 

institusjonen som påtar seg eksponering mot en verdipapiriseringsposisjon, bør dessuten ikke synke uforholdsmessig i 

forhold til tilbakebetalingstakten for de underliggende eksponeringene. 

9)  Institusjonene bør kunne bruke finansielle modeller som er utviklet av tredjeparter, med unntak av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner, for å redusere den administrative byrden og kostnadene ved å overholde kravene om 

behørig aktsomhet. Institusjonene bør bare benytte finansielle modeller utviklet av en tredjepart dersom de før 

investeringen har vist behørig aktsomhet og validert de relevante forutsetningene for modellene og deres  struktur og har 

satt seg inn i modellenes metoder, forutsetninger og resultater. 

10)  Det er svært viktig å presisere hvor ofte institusjonene bør kontrollere sin overholdelse av kravene om behørig 

aktsomhet, hvordan de skal vurdere om det er hensiktsmessig å anvende forskjellige strategier og framgangsmåter for 

posisjoner henholdsvis i og utenfor handelsporteføljen, og hvordan de skal vurdere overholdelsen når posisjonene 

gjelder korrelasjonshandelsporteføljen, og det er viktig å klargjøre visse termer som anvendes i artikkel 406 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, for eksempel «risikofaktorer» og «strukturelle kjennetegn». 

11)  I henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 bør enheter som er etablert i tredjeland og inngår i 

konsolideringen i samsvar med artikkel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013, men som ikke hører direkte inn under 

virkeområdet for anvendelsen av ytterligere risikovekter, i særlige tilfeller, for eksempel i forbindelse med 

eksponeringer i handelsporteføljen med henblikk på p risstilling, ikke anses å overtre artikkel 405 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. Institusjoner bør ikke anses å overtre nevnte artikkel dersom slike eksponeringer eller posisjoner i 

handelsporteføljen ikke er vesentlige og ikke utgjør en uforholdsmessig stor andel av handelsvirksomheten, forutsatt at 

kunnskapen om eksponeringene eller posisjonene er solid, og at det er innført formelle retningslinjer og framgangsmåter 

som er egnet for og i samsvar med den aktuelle enhetens og gruppens generelle risikoprofil. 

12)  Innledende og løpende opplysninger til investorer om omfanget av tilbakeholdingsforpliktelsen og om alle vesentlige og 

relevante data, herunder om kredittkvaliteten og utviklingen i den underliggende eksponeringen, er nødvendig for å 

oppnå en hensiktsmessig behørig aktsomhet i forbindelse med verdipapiriseringsposisjoner. Dataene bør omfatte 

nærmere opplysninger om den tilbakeholdende enhetens identitet, den tilbakeholdingsmuligheten som er valgt, og den 

opprinnelige og løpende forpliktelsen til å beholde en økonomisk interesse. Dersom unntakene i artikkel 405 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 får anvendelse, bør det gis uttrykkelige opplysninger om verdipapiriserte eksponeringer 

som ikke omfattes av tilbakeholdingskravet, og grunnene til dette. 

13)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

14)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

DEFINISJO NER O G EKSPO NERING MO T RISIKO EN VED EN VERDIPAPIRISERING 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «tilbakeholdende enhet» en enhet som i egenskap av initiativtaker, organisator eller opprinnelig långiver beholder en 

nettoøkonomisk interesse i verdipapiriseringen i samsvar med artikkel 405 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b) «syntetisk form for tilbakeholding» tilbakeholding av en økonomisk interesse ved å anvende derivater,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjo nsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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c) «betinget form for tilbakeholding» tilbakeholding av en økonomisk interesse ved å anvende garantier, remburser og andre 

lignende former for kredittstøtte som sikrer umiddelbar håndheving av tilbakeholdingen, 

d) «vertikal transje» en transje som eksponerer transjens innehaver for kredittrisikoen ved hver utstedt transje i 

verdipapiriseringstransaksjonen på forholdsmessig grunnlag. 

KAPITTEL II 

EKSPO NERING MO T KREDITTRISIKO EN VED EN VERDIPAPIRISERINGSPO SISJO N 

Artikkel 2 

Særlige tilfeller av eksponering mot kredittrisikoen ved en verdipapiriseringsposisjon  

1.  Dersom en institusjon opptrer som kredittderivatmotpart, en motpart som stiller sikkerhet, eller en tilbyder av en 

likviditetsfasilitet i forbindelse med en verdipapiriseringstransaksjon, skal den anses å bli eksponert for kredittrisikoen ved en 

verdipapiriseringsposisjon når derivatet, sikringen eller likviditetsfasiliteten påtar seg kredittrisikoen ved de verdipapiriserte 

eksponeringene eller verdipapiriseringsposisjonene. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 405 og 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal likviditetstilbyderen ikke anses å bli 

eksponert for kredittrisikoen ved en verdipapiriseringsposisjon dersom likviditetsfasiliteten oppfyller vilkårene i art ikkel 255  

nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  I forbindelse med en reverdipapirisering med mer enn ett nivå eller en verdipapirisering med flere atskilte underliggende 

transaksjoner skal en institusjon anses å bli eksponert for kredittrisikoen bare ved hver enkelt verdipapiriseringsposisjon eller 

transaksjon der den påtar seg eksponeringen. 

4.  En institusjon skal på konsolidert grunnlag ikke anses å overtre artikkel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 i samsvar med 

artikkel 14 nr. 2 i samme forordning dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den enheten som innehar verdipapiriseringsposisjonene, er etablert i et tredjeland og inngår i den konsoliderte gruppen i 

samsvar med artikkel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  De verdipapiriserte posisjonene innehas i handelsporteføljen i den enheten som er nevnt i bokstav a), med henblikk på 

prisstilling. 

c)  Verdipapiriseringsposisjonene er ikke vesentlige for den samlede risikoprofilen til handelsporteføljen i gruppen nevnt i 

bokstav a), og utgjør ikke en uforholdsmessig stor andel av gruppens virksomhet. 

KAPITTEL III 

TILBAKEHO LDING AV NETTO ØKO NO MISK INTERESSE 

Artikkel 3 

Enheter som beholder en vesentlig nettoøkonomisk interesse  

1.  Den tilbakeholdte vesentlige nettoøkonomiske interessen skal ikke deles opp mellom forskjellige typer av tilbakeholdende 

enheter. Kravet om å beholde en vesentlig nettoøkonomisk interesse skal oppfylles fullt ut av en eller flere av følgende aktører: 

a)  En eller flere initiativtakere. 

b)  En eller flere organisatorer. 

c)  En eller flere opprinnelige långivere. 

2.  Dersom de verdipapiriserte eksponeringene skapes av flere initiativtakere, skal tilbakeholdingskravet oppfylles av hver 

initiativtaker i forhold til den andelen av de samlede verdipapiriserte eksponeringene som den er initiativtaker for. 

3.  Dersom de verdipapiriserte eksponeringene skapes av flere opprinnelige långivere, skal tilbakeholdingskravet oppfylles av 

hver opprinnelige långiver i forhold til den andelen av de samlede verdipapiriserte eksponeringene som den er opp rinnelig 

långiver for.  
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4.  Dersom de verdipapiriserte eksponeringene skapes av flere initiativtakere eller flere opprinnelige långivere, kan 

tilbakeholdingskravet, som unntak fra nr. 2 og 3, oppfylles fullt ut av én enkelt initiativtaker eller én enkelt opprinnelig 

långiver, forutsatt at et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Initiativtakeren eller den opprinnelige långiveren har opprettet og forvalter programmet eller verdipapiriseringsordningen. 

b)  Initiativtakeren eller den opprinnelige långiveren har opprettet programmet eller verdipapiriseringsordningen og bidratt med 

over 50 % av de samlede verdipapiriserte eksponeringene. 

5.  Dersom de verdipapiriserte eksponeringene er organisert av flere organisatorer, skal tilbakeholdingskravet oppfylles av 

enten 

a)  den organisatoren hvis økonomiske interesse er mest i samsvar med investorenes, som avtalt mellom samtlige organisatorer 

på grunnlag av objektive kriterier, herunder avgiftsstrukturene, medvirkningen i opprettelsen og forvaltningen av 

programmet eller verdipapiriseringsordningen og eksponeringen mot kredittrisikoen ved verdipapiriseringen, eller 

b)  hver organisator forholdsmessig ut fra antallet organisatorer. 

Artikkel 4 

Oppfyllelse av tilbakeholdingskravet gjennom en syntetisk eller betinget form for tilbakeholding 

1.  Tilbakeholdingskravet kan oppfylles på en måte som tilsvarer en av mulighetene i artikkel 405 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 575/2013, gjennom en syntetisk eller betinget form for tilbakeholding dersom følgende vilkår er oppfylt : 

a)  Det tilbakeholdte beløpet tilsvarer minst kravet i henhold til den muligheten som den syntetiske eller betingede formen for 

tilbakeholding kan likestilles med. 

b)  Den tilbakeholdende enheten har uttrykkelig opplyst at den løpende vil beholde en vesentlig nettoøkonomisk interesse på 

denne måten, herunder gitt nærmere opplysninger om formen for tilbakeholding, om metoden som er benyttet for å fastsette 

den, og om hvordan den kan likestilles med en av de nevnte mulighetene. 

2.  Dersom en annen enhet enn en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 

opptrer som tilbakeholdende enhet gjennom en syntetisk eller betinget form for tilbakeholding, skal det stilles full sikkerhet i 

kontanter for den interessen som er tilbakeholdt på et syntetisk eller betinget grunnlag, og denne interessen skal holdes atskilt 

som «kundemidler» som nevnt i artikkel 13 nr. 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1). 

Artikkel 5 

Tilbakeholdingsmulighet a): forholdsmessig tilbakeholding i hver av transjene som er solgt eller overført til investorene  

1.  En tilbakeholding av minst 5 % av den pålydende verdien for hver av transjene som er solgt eller overført som nevnt i 

artikkel 405 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, kan også oppnås på følgende måte: 

a)  Tilbakeholding av minst 5 % av den pålydende verdien for hver av de verdipapiriserte eksponeringene, forutsatt at 

kredittrisikoen ved slike eksponeringer har samme prioritet som eller dårligere prioritet enn den kredittrisikoen som er 

verdipapirisert for de samme eksponeringene. I forbindelse med en rullerende verdipapirisering som definert i artikkel  

242 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013 vil dette skje gjennom tilbakeholding av initiativtakerens interesse dersom det 

antas at initiativtakerens interesse tilsvarer minst 5 % av den pålydende verdien for hver av de verdipapiriserte 

eksponeringene og har samme prioritet som eller dårligere prioritet enn den kredittrisikoen som er verdipapirisert for de 

samme eksponeringene. 

b)  Tilbud, innenfor rammen av et ABCP-program, om en likviditetsfasilitet som kan ha høyere prioritet i den avtalefestede 

prioritetsordningen, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Likviditetsfasiliteten dekker 100 % av de verdipapiriserte eksponeringenes kredittrisiko. 

ii)  Likviditetsfasiliteten dekker kredittrisikoen så lenge som den tilbakeholdende enheten må beholde den økonomiske 

interessen ved hjelp av en slik likviditetsfasilitet for den relevante verdipapiriseringsposisjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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iii)  Likviditetsfasiliteten tilbys av initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren i verdipapirise-

ringstransaksjonen. 

iv)  Den institusjonen som blir eksponert for en slik verdipapirisering, har fått tilgang til relevante opplysninger slik at den 

kan kontrollere at vilkårene i punkt i), ii) og iii) er oppfylt. 

c)  Tilbakeholding av en vertikal transje med en pålydende verdi på minst 5 % av den samlede pålydende verdien av alle de 

utstedte transjene. 

Artikkel 6 

Tilbakeholdingsmulighet b): tilbakeholding av den initiativtakende institusjonens interesse i rullerende eksponeringer 

En tilbakeholding som nevnt i artikkel 405 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 kan oppnås ved å tilbakeholde mins t 

5 % av den pålydende verdien av hver av de verdipapiriserte eksponeringene, forutsatt at den tilbakeholdte kredittrisikoen ved 

slike eksponeringer har samme prioritet som eller dårligere prioritet enn den verdipapiriserte kredittrisikoen for de samme 

eksponeringene. 

Artikkel 7 

Tilbakeholdingsmulighet c): tilbakeholding av tilfeldig utvalgte eksponeringer 

1.  Gruppen av minst 100 potensielt verdipapiriserte eksponeringer som tilbakeholdte og verdipapiriserte eksponeringer 

velges tilfeldig fra, som omhandlet i artikkel 405 nr. 1 annet ledd bokstav c), skal være tilstrekkelig bredt sammensatt til å 

unngå en altfor stor konsentrasjon av den tilbakeholdte interessen. Når den tilbakeholdende enheten forbereder 

utvelgingsprosessen, skal den ta hensyn til relevante kvantitative og kvalitative faktorer for å sikre at forskjellen mellom 

tilbakeholdte og verdipapiriserte eksponeringer er helt tilfeldig. Den enheten som tilbakeholder tilfeldig utvalgte eksponeringer, 

skal, der det er relevant, ta hensyn til faktorer som utstedelsestidspunkt, produkt, geografi, dato for inngåelsen, forfallsdato, 

belåningsgrad, eiendomstype, bransje og utestående lånebalanse i forbindelse med utvelgingen av eksponeringer. 

2.  Den tilbakeholdende enheten skal ikke utpeke ulike enkelteksponeringer som tilbakeholdte eksponeringer p å forskjellige 

tidspunkter med mindre dette er nødvendig for å oppfylle tilbakeholdingskravet i forbindelse med en verdipapirisering der de 

verdipapiriserte eksponeringene varierer over tid, enten fordi nye eksponeringer føyes til verdipapiriseringen, eller fordi nivået 

på de enkelte verdipapiriserte eksponeringene endres. 

Artikkel 8 

Tilbakeholdingsmulighet d): tilbakeholding av førstetapstransjen  

1.  Tilbakeholding av førstetapstransjen i samsvar med artikkel 405 nr. 1 annet ledd bokstav d) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal oppnås gjennom posisjoner i eller utenfor balansen og kan også oppnås på en av følgende måter: 

a)  En betinget form for tilbakeholding som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller levering av en likviditetsfasilitet innenfor 

rammen av et ABCP-program som oppfyller følgende kriterier: 

i)  Den dekker minst 5 % av de verdipapiriserte eksponeringenes pålydende verdi. 

ii)  Den utgjør en førstetapsposisjon i forhold til verdipapiriseringen. 

iii)  Den dekker kredittrisikoen i hele tilbakeholdingsforpliktelsens varighet. 

iv)  Den stilles til rådighet av initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren i verdipapiriseringen. 

v)  Den institusjonen som blir eksponert for en slik verdipapirisering, har fått tilgang til relevante opplysninger slik at den 

kan kontrollere at vilkårene i punkt i), ii), iii) og iv) er oppfylt. 

b)  En oversikkerhetsstillelse som en form for kredittforbedring, dersom denne oversikkerhetsstillelsen fungerer som en 

«førstetaps»-tilbakeholding av minst 5 % av den pålydende verdien av transjene utstedt i forbindelse med 

verdipapiriseringen. 

2.  Dersom førstetapstransjen overstiger 5 % av de verdipapiriserte eksponeringenes pålydende verdi, skal det være mulig for 

den tilbakeholdende enheten å beholde bare en andel av en slik førstetapstransje som tilsvarer minst 5 % av den pålydende 

verdien av de verdipapiriserte eksponeringene.  
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3.  Ved oppfyllelsen av kravet om tilbakeholding av risiko for verdipapiriseringsordningen som helhet skal institusjonene 

ikke ta hensyn til at det foreligger underliggende transaksjoner der initiativtakere eller opprinnelige långivere beholder en 

førstetapseksponering på transaksjonsnivå. 

Artikkel 9 

Tilbakeholdingsmulighet e): tilbakeholding av et førstetap i hver verdipapiriserte eksponering 

1.  Tilbakeholdingen av en førstetapseksponering på nivået for hver verdipapiriserte eksponering i samsvar med artikkel  

405 nr. 1 annet ledd bokstav e) skal anvendes slik at den tilbakeholdte kredittrisikoen alltid har dårligere priorit et enn den 

kredittrisikoen som er blitt verdipapirisert i forbindelse med de samme eksponeringene. 

2.  Tilbakeholdingen nevnt i nr. 1 kan oppnås ved at initiativtakeren eller den opprinnelige långiveren selger de 

underliggende eksponeringene til nedsatt pris, der prisavslaget er på minst 5 % av den pålydende verdien av hver eksponering, 

og der det diskonterte salgsbeløpet bare kan tilbakebetales til initiativtakeren eller den opprinnelige långiveren når det ikke 

absorberes av tap knyttet til kredittrisikoen ved de verdipapiriserte eksponeringene. 

Artikkel 10 

Måling av omfanget av tilbakeholdingen 

1.  Ved måling av omfanget av tilbakeholdingen av nettoøkonomisk interesse anvendes følgende kriterier: 

a)  Inngåelsestidspunktet skal anses som det tidspunktet da eksponeringene først ble verdipapirisert. 

b)  Beregningen av omfanget av tilbakeholdingen skal baseres på pålydende verdier, og eiendelenes anskaffelseskostnad skal 

ikke tas i betraktning. 

c)  «Overskytende margin» som definert i artikkel 242 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal ikke tas i betraktning ved 

måling av den tilbakeholdende enhetens nettoøkonomiske interesse. 

d)  Samme tilbakeholdingsmulighet og -metode skal benyttes til å beregne den nettoøkonomiske interessen i verdipapirise-

ringstransaksjonens løpetid med mindre ekstraordinære omstendigheter gjør det nødvendig med en endring, og denne 

endringen ikke brukes som et middel til å redusere beløpet for den tilbakeholdte interessen. 

2.  Ut over kriteriene i nr. 1 og forutsatt at det ikke finnes noen innebygd mekanisme som gjør at den tilbakeholdte interessen 

på inngåelsestidspunktet vil synke raskere enn den overførte interessen, skal oppfyllelsen av tilbakeholdingskravet ikke anses å 

ha blitt påvirket av amortisering av tilbakeholdingen gjennom fordeling av kontantstrømmer eller fordeling av tap, som i praksis 

reduserer omfanget av tilbakeholdingen over tid. En tilbakeholdende enhet er ikke forpliktet til løpende å fylle opp eller justere 

sin tilbakeholdte interesse til minst 5 % i takt med at tap  realiseres på dens eksponeringer eller fordeles på dens tilbakeholdte 

posisjon. 

Artikkel 11 

Måling av tilbakeholding for ikke-trukne beløp i eksponeringer i form av kredittfasiliteter 

Beregningen av nettoøkonomisk interesse som skal tilbakeholdes for kredittfasiliteter, herunder kredittkort, skal bare baseres på 

beløp som allerede er trukket, realisert eller mottatt, og skal justeres i samsvar med endringene av disse beløpene. 

Artikkel 12 

Forbud mot sikring eller salg av den tilbakeholdte interessen  

1.  Forpliktelsen i henhold til artikkel 405 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 til ikke å la en tilbakeholdt 

nettoøkonomisk interesse være omfattet av kredittrisikoreduksjon, korte posisjoner, andre former for sikring eller salg får 

anvendelse idet det tas hensyn til formålet med tilbakeholdingskravet og til det økonomiske innholdet i transaksjonen. Sikring 

av den nettoøkonomiske interessen skal ikke anses som en sikring i henhold til artikkel 405 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og kan derfor tillates bare dersom den innebærer at den tilbakeholdende enheten ikke sikres mot kredittrisikoen 

ved enten de tilbakeholdte verdipapiriseringsposisjonene eller de tilbakeholdte eksponeringene.  
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2.  Den tilbakeholdende enheten kan anvende tilbakeholdte eksponeringer eller verdipapiriseringsposisjoner som sikkerhet 

for sikret finansiering så lenge slik bruk ikke overfører kredittrisikoen ved disse tilbakeholdte eksponeringene eller 

verdipapiriseringsposisjonene til en tredjepart. 

Artikkel 13 

Unntak fra artikkel 405 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Transaksjonene nevnt i artikkel 405 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte verdipapiriseringsposisjoner i 

korrelasjonshandelsporteføljen som er referanseinstrumenter som oppfyller krit eriet i artikkel 338 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, eller som er berettiget til å inngå i korrelasjonshandelsporteføljen. 

Artikkel 14 

Tilbakeholding på konsolidert grunnlag 

En institusjon som oppfyller tilbakeholdingskravet på grunnlag av den konsoliderte stillingen til den tilknyttede 

morkredittinstitusjonen i EU, det finansielle holdingselskapet i EU eller det blandede finansielle holdingselskapet i EU i 

samsvar med artikkel 405 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal, dersom den tilbakeholdende enheten ikke lenger omfattes 

av tilsynet på konsolidert grunnlag, sørge for at en eller flere av de enhetene som fortsatt omfattes av tilsynet på konsolidert 

grunnlag, påtar seg eksponeringen mot verdipapiriseringen for å sikre at kravet løpende oppfylles. 

KAPITTEL IV 

KRAV O M BEHØRIG AKTSO MHET FO R INSTITUSJO NER SO M BLIR EKSPO NERT FO R EN 

VERDIPAPIRISERINGSPO SISJO N 

Artikkel 15 

Utkontraktering og andre generelle betraktninger 

1.  Dersom det ikke finnes tilgjengelige opplysninger om de spesifikke eksponeringene som skal verdipapiriseres, for 

eksempel dersom eksponeringer akkumuleres før de verdipapiriseres eller legges inn i en eksisterende rullerende verdipapir-

isering, skal en institusjon anses å oppfylle kravene om behørig aktsomhet omhandlet i artikkel 406 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for hver av sine individuelle verdipapiriseringsposisjoner på grunnlag av de relevante kriteriene for å anerkjenne 

slike eksponeringer. 

2.  Ved utkontraktering av visse oppgaver i prosessen for å oppfylle forpliktelsene i artikkel 406 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, herunder registrering, skal institusjoner som blir eksponert for risikoen ved en verdipapirisering, beholde full 

kontroll over den prosessen. 

Artikkel 16 

Spesifisering av risikofaktorer og strukturel le kjennetegn 

1.  Risikofaktorene for hver enkelt verdipapiriseringsposisjon nevnt i artikkel 406 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal blant annet omfatte følgende mest relevante og vesentlige faktorer: 

a)  Transjens prioritet. 

b)  Kontantstrømsprofil. 

c)  Gjeldende kredittvurdering. 

d)  Utviklingen over tid for lignende transjer. 

e)  Forpliktelser med hensyn til de transjene som inngår i dokumentasjonen om verdipapiriseringen. 

f)  Kredittforbedring.  
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2.  Risikofaktorene for verdipapiriseringsposisjonens underliggende eksponeringer nevnt i artikkel 406 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte de mest relevante og vesentlige faktorene, herunder opplysninger om utviklingen 

over tid i henhold til artikkel 406 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med eksponeringer mot boliglån. 

Institusjonene skal identifisere hensiktsmessige og sammenlignbare målemetoder for å analysere andre eiendelsklassers 

risikofaktorer. 

3.  Ytterligere strukturelle kjennetegn som nevnt i artikkel 406 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte 

derivater, garantier, remburser og andre lignende former for kredittstøtte. 

Artikkel 17 

Kontrollenes hyppighet 

Etter å ha blitt eksponert for en verdipapiriseringsposisjon, skal institusjonene kontrollere sin overholdelse av artikkel 406 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 minst en gang i året og oftere enn det dersom de blir oppmerksom på en manglende oppfyllelse 

av de forpliktelsene som inngår i dokumentasjonen om verdipapiriseringen, eller vesentlige endringer i 

a)  strukturelle kjennetegn som kan ha en vesentlig innvirkning på verdipapiriseringsposisjonens utvikling, 

b)  risikofaktorene for verdipapiriseringsposisjonene og de underliggende eksponeringene. 

Artikkel 18 

Stresstester 

1.  Stresstestene omhandlet i artikkel 406 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 skal omfatte alle relevante 

verdipapiriseringsposisjoner og inngå i de stresstestingsstrategiene og -prosessene som institusjonene gjennomfører i samsvar 

med den interne kapitalvurderingsprosessen omhandlet i artikkel 73 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1). 

2.  For å oppfylle kravene om stresstesting i henhold til artikkel 406 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 kan 

institusjonene benytte sammenlignbare finansielle modeller som er utviklet av tredjeparter, i tillegg til modeller utviklet av 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, forutsatt at de på anmodning kan dokumentere at de har vist behørig aktsomhet før 

investeringen og har validert de relevante forutsetningene for modellene og deres struktur og satt seg inn i modellenes metoder, 

forutsetninger og resultater. 

3.  Når institusjonene foretar stresstestene i henhold til artikkel 406 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 innenfor et ABCP-

program som definert i artikkel 242 nr. 9 i forordning (EU) nr. 575/2013, som understøttes av en likviditetsfasilitet som fullt ut 

dekker kredittrisikoen ved de verdipapiriserte eksponeringene, kan de gjennomføre en stresstest av kredittverdigheten til 

tilbyderen av likviditetsfasilitet istedenfor å teste de verdipapiriserte eksponeringene. 

Artikkel 19 

Eksponeringer i og utenfor handelsporteføljen 

1.  Det at en verdipapiriseringsposisjon innehas henholdsvis i eller utenfor handelsporteføljen, skal i seg selv ikke være en 

tilstrekkelig begrunnelse for å anvende forskjellige strategier og framgangsmåter eller en annen intensitet i kontrollen med 

hensyn til å oppfylle kravene om behørig aktsomhet i henhold til artikkel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ved fastsettelsen 

av om forskjellige strategier og framgangsmåter eller en annen intensitet i kontrollen skal anvendes, skal alle relevante faktorer 

som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til hver av porteføljene og til de relevante verdipapiriseringsposisjonene, tas i 

betraktning, herunder posisjonenes størrelse, innvirkningen på institusjonens kapitalgrunnlag i stressperioder og risikokon-

sentrasjonen med hensyn til en bestemt transaksjon, utsteder eller eiendelsklasse. 

2.  Institusjonene skal sikre at enhver vesentlig endring som øker risikoprofilen til verdipapiriseringsposisjoner i og utenfor 

deres handelsportefølje, gjenspeiles i en passende endring av deres framgangsmåter for behørig aktsomhet når det gjelder disse 

verdipapiriseringsposisjonene. For dette formål skal institusjonene i sine formelle strategier og framgangsmåter for posisjoner i 

og utenfor handelsporteføljen angi hvilke omstendigheter som vil utløse en kontroll av kravene om behørig aktsomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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Artikkel 20 

Posisjoner i korrelasjonshandelsporteføljen 

Artikkel 406 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anses som overholdt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Verdipapiriseringsposisjoner innehas enten i korrelasjonshandelsporteføljen og er referanseinstrumenter i henhold til 

artikkel 338 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning eller er berettiget til å inngå i korrelasjonshandelsporteføljen. 

b)  Institusjonen overholder artikkel 377 i nevnte forordning med hensyn til beregning av kravet til ansvarlig kapital for sin 

korrelasjonshandelsportefølje. 

c)  Institusjonens metode for å beregne ansvarlig kapital for sin handelsportefølje gir en bred og grundig innsikt i risikoprofilen 

til dens investeringer i verdipapiriseringsposisjoner. 

d)  Institusjonen har innført formelle strategier og framgangsmåter som er relevante for dens korrelasjonshandelsportefølje og 

står i forhold til risikoprofilen til dens investeringer i de tilsvarende verdipapiriseringsposisjonene, med henblikk på å 

analysere og registrere de relevante opplysningene nevnt i artikkel 406 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL V 

KRAV TIL INITIATIVTAKERE, O RGANISATO RER O G O PPRINNELIGE LÅNGIVERE 

Artikkel 21 

Retningslinjer for utlån 

1.  Initiativtakerens eller organisatorens oppfyllelse av forpliktelsene nevnt i artikkel 408 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

ikke innebære at låntakertyper og låneprodukter må være de samme for verdipapiriserte og ikke-verdipapiriserte eksponeringer. 

2.  Dersom organiserende institusjoner og initiativtakende institusjoner ikke har vært involvert i det opprinnelige utlånet for 

eksponeringene som skal verdipapiriseres, eller ikke er aktive med hensyn til utlån for de spesifikke typene av eksponeringer  

som skal verdipapiriseres, skal disse institusjonene innhente alle nødvendige opply sninger for å vurdere om kriteriene som er 

anvendt ved utlån for disse eksponeringene, er like solide og velfunderte som de kriteriene som anvendes på ikke-

verdipapiriserte eksponeringer. 

Artikkel 22 

Opplysninger om omfanget av forpliktelsen til å beholde en nettoøkonomisk interesse  

1.  Den tilbakeholdende enheten skal i henhold til artikkel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 gi investorene minst følgende 

opplysninger om omfanget av sin forpliktelse til å beholde en nettoøkonomisk interesse i verdipapiriseringen: 

a)  Bekreftelse av den tilbakeholdende enhetens identitet samt opplysning om den agerer som initiativtaker, organisator eller 

opprinnelig långiver. 

b)  Opplysning om hvorvidt de metodene som er angitt i artikkel 405 nr. 1 annet ledd bokstav a), b), c), d) eller e) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, er brukt til å beholde en nettoøkonomisk interesse. 

c)  Enhver endring i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav d) av dens metode for å beholde en nettoøkonomisk interesse som 

nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b. 

d)  Bekreftelse av omfanget av tilbakeholdingen på inngåelsestidspunktet og av forpliktelsen til løpende tilbakeholding, som 

bare skal gjelde fortsatt oppfyllelse av den opprinnelige forpliktelsen, og som ikke skal kreve at det gis opplysninger om 

den nåværende pålydende verdien eller markedsverdien eller om eventuelle verdiforringelser eller nedskrivninger av den 

tilbakeholdte interessen. 

2.  Når unntakene nevnt i artikkel 405 nr. 3 eller 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 gjelder for en verdipapirise-

ringstransaksjon, skal en institusjon som opptrer som initiativtaker, organisator eller opprinnelig långiver, gi investorene 

opplysninger om det aktuelle unntaket. 

3.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 og 2 skal være tilstrekkelig dokumentert og gjøres offentlig tilgjengelige med mindre det 

dreier seg om bilaterale eller private transaksjoner der partene anser at privat utveksling av opplysninger er tilstrekkelig.  En 

erklæring om tilbakeholdingsforpliktelsen i prospektet for de verdipapirene som utstedes innenfor rammen av verdipapirise-

ringsprogrammet, skal anses som en hensiktsmessig måte å oppfylle kravet på. 
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4.  Opplysningene skal også bekreftes etter inngåelsestidspunktet med samme regelmessighet som rapporteringen om 

transaksjonen, det vil si minst en gang i året og i alle følgende tilfeller: 

a)  Ved manglende oppfyllelse av tilbakeholdingsforpliktelsen omhandlet i artikkel 405 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Ved vesentlige endringer i utviklingen av verdipapiriseringsposisjonen eller i risikofaktorene for verdipapiriseringen eller 

de underliggende eksponeringene. 

c)  Ved manglende oppfyllelse av forpliktelsene som inngår i dokumentasjonen om verdipapiriseringen. 

Artikkel 23 

Opplysninger om vesentlige og relevante data 

1.  Initiativtakere, organisatorer og opprinnelige långivere skal sikre at vesentlige og relevante data i henhold til artikkel 409 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 er lett tilgjengelig for investorer uten å innebære en for stor administrativ byrde. 

2.  De relevante opplysningene omhandlet i artikkel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal gis minst en gang i året og i 

følgende tilfeller: 

a)  Ved vesentlige endringer i utviklingen av verdipapiriseringsposisjonen eller i risikofaktorene for verdipapiriseringen eller 

de underliggende eksponeringene. 

b)  Ved manglende oppfyllelse av forpliktelsene som inngår i dokumentasjonen om verdipapiriseringen. 

c)  For at data skal anses å være vesentlige og relevante med hensyn til de enkelte underliggende eksponeringene, må de i 

alminnelighet være framlagt for hvert enkelt lån, men det finnes tilfeller der dataene kan framlegges på samlet grunnlag. 

Ved vurderingen av om data framlagt på samlet grunnlag er tilstrekkelig, skal det blant annet tas hensyn til graden av 

diversifisering i den underliggende gruppen og om forvaltningen av eksponeringene i denne gruppen er basert på gruppen 

selv eller på hvert enkelt lån. 

3.  Opplysningsplikten skal være underlagt alle andre lovpålagte krav som gjelder for den tilbakeholdende enheten. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1152/2014 

av 4. juni 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til relevante  

kreditteksponeringer med henblikk på beregning av institusjonsspesifikk  

motsyklisk kapitalbuffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 140 nr. 7 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Beregningen av institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffersatser krever at beliggenheten til kravene til ansvarlig 

kapital for alle kreditteksponeringer i en bestemt institusjon, herunder eksponeringer i handelsporteføljen og alle 

verdipapiriseringseksponeringer, identifiseres geografisk. 

2) Den geografiske beliggenheten bør fastsettes på grunnlag av beliggenheten til risikoen ved eksponeringene. Dette sikrer 

at ekstra reserver som bygges opp fra gjennomføringen av den motsykliske bufferen, tildeles det finansielle systemet 

med for høy kredittvekst. 

3) Hjemstedet til skyldneren («obligor») eller debitoren («debtor») bør normalt  brukes for å bestemme den geografiske 

beliggenheten til alle kreditteksponeringer, siden dette anses for å være best egnet til å gjenspeile stedet der risikoen er 

lokalisert, og derfor er av betydning for det finansielle systemet. Den geografiske beliggenheten til kreditteksponeringer 

identifisert som eksponeringer mot spesialiserte foretak i henhold til artikkel 147 nr. 8 i europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2) bør imidlertid baseres på beliggenheten til eiendelene som genererer inntektene 

som er hovedkilden for tilbakebetaling av forpliktelsen. 

4) For en klar og utvetydig forståelse av tiltakene for å identifisere den geografiske beliggenheten til de berørte 

kreditteksponeringene er det viktig å definere de tekniske termene som brukes i denne forordningen. 

5) Eksponeringer mot en juridisk person bør i prinsippet henføres til medlemsstaten eller tredjelandet der denne personen 

har sitt forretningskontor. En juridisk persons faktiske hovedkontor og forretningskontoret kan imidlertid være p å 

forskjellige steder. Dette er blitt anerkjent av Domstolen i dens avgjørelser i sak C-81/87 (Daily Mail), C-212/97 

(Centros), C-208/00 (Überseering), C-167/01 (Inspire Art), C-411/03 (Sevic) og C-210/06 (Cartesio). For å sikre en 

korrekt fordeling av den motsykliske kapitalbufferen i disse tilfellene bør institusjoner som er klar over at et slikt avvik 

foreligger for en skyldner, henføre de relevante eksponeringene til det faktiske hovedkontoret til den berørte juridiske 

personen. 

6) For eksponeringer mot innretninger for kollektiv investering (IKI) er det hensiktsmessig at de henføres til hjemstedet til 

skyldneren i den underliggende eksponeringen, som definert i denne forordningen. Dersom det er urimelig krevende å 

identifisere skyldneren i den underliggende eksponeringen, kan eksponeringen mot innretningen for kollektiv 

investering henføres til institusjonens hjemstat. 

7) Eksponeringer mot andre eiendeler bør henføres til institusjonens hjemstat dersom deres skyldner ikke kan identifiseres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 30.10.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

2022/EØS/13/41 
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8) Forholdsmessighets- og vesentlighetshensyn bør tas i betraktning for institusjoner som har begrenset utenlandsk samlet 

eksponering eller begrenset handelsporteføljeaktivitet, gjennom å tillate bruk av enklere fordelingsmetoder for disse 

institusjonene. Formålet er å lette byrden for mindre institusjoner, som normalt har begrenset utenlands- og 

handelsporteføljeaktivitet. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

10) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «generell kreditteksponering» det risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 for en eksponering omhandlet i artikkel 140 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, 

2) «handelsporteføljeeksponering» det risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 for en eksponering omhandlet i artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, 

3) «verdipapiriseringseksponering» det risikovektede eksponeringsbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 for en eksponering omhandlet i artikkel 140 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, 

4) «hjemstedet til skyldneren («obligor»)» den medlemsstaten eller det tredjelandet der den fysiske eller juridiske personen 

som er institusjonens motpart i en generell kreditteksponering, utsteder av et finansielt instrument som ikke inngår i 

handelsporteføljen, eller motpart i en eksponering utenfor handelsporteføljen, vanligvis er bosatt (for en fysisk person) eller 

har sitt forretningskontor (for en juridisk person); for en juridisk person hvis faktiske hovedkontor er i en annen 

medlemsstat eller et annet tredjeland enn forretningskontorets medlemsstat eller tredjeland, betyr «hjemstedet til skyldneren 

(«obligor»)» det faktiske hovedkontorets medlemsstat eller tredjeland, 

5) «hjemstedet til debitoren («debtor»)» den medlemsstaten eller det tredjelandet der den fysiske eller juridiske personen som 

er utsteder av det finansielle instrumentet i handelsporteføljen eller motpart i en handelsporteføljeeksponering, vanligvis er 

bosatt (for en fysisk person) eller har sitt forretningskontor (for en juridisk person); for en juridisk person hvis faktiske 

hovedkontor er i en annen medlemsstat eller et annet tredjeland enn forretningskontorets medlemsstat eller tredjeland, betyr 

«hjemstedet til debitoren («debtor»)» det faktiske hovedkontorets medlemsstat eller tredjeland, 

6) «inntektens beliggenhet» den medlemsstaten eller det tredjelandet der eiendelene som genererer inntektene som er 

hovedkilden for tilbakebetaling av forpliktelsen i forbindelse med en eksponering mot spesialiserte foretak, har sin 

beliggenhet, 

7) «utenlandsk eksponering» en generell kreditteksponering hvis skyldner ikke har sin beliggenhet i institusjonens hjemstat, 

8) «eksponering mot spesialiserte foretak» generelle kreditteksponeringer som har kjennetegnene omhandlet i artikkel 147  

nr. 8 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Generelle kreditteksponeringers beliggenhet 

1)  Alle generelle kreditteksponeringer som ikke er omfattet av nr. 2–5 i denne artikkelen, skal henføres til hjemstedet til 

skyldneren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2)  Generelle kreditteksponeringer mot innretninger for kollektiv investering (IKI) som omhandlet i artikkel 112 bokstav o) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 skal henføres til hjemstedet til skyldneren i de underliggende eksponeringene. Dersom det finnes 

flere hjemsteder for skyldnerne i de underliggende eksponeringene til en bestemt IKI-eksponering, kan artikkel 4 nr. 2 i denne 

forordningen også få anvendelse på den IKI-eksponeringen. 

3)  Eksponeringer mot spesialiserte foretak som omhandlet i artikkel 147 nr. 8 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal henføres 

til inntektens beliggenhet. 

4)  Generelle kreditteksponeringer mot øvrige poster som omhandlet i artikkel 112 bokstav q) i forordning (EU) nr. 575/2013 

skal henføres til institusjonens hjemstat dersom institusjonen ikke kan identifisere skyldneren i disse eksponeringene. 

5)  Følgende generelle kreditteksponeringer kan henføres til en institusjons hjemstat: 

a)  Eksponeringer mot innretninger for kollektiv investering som omhandlet i artikkel 112 bokstav o) i forordning (EU)  

nr. 575/2013 dersom institusjonen ikke kan identifisere hjemstedet til skyldneren eller skyldnerne i de underliggende 

eksponeringene basert på opplysninger som foreligger internt eller er tilgjengelig eksternt, uten uforholdsmessig stor 

innsats. 

b)  Utenlandske eksponeringer hvis samlede omfang ikke overstiger 2 % av summen av generelle kreditteksponeringer, 

handelsporteføljeeksponeringer og verdipapiriseringseksponeringer for denne institusjonen. Summen av generelle 

kreditteksponeringer, handelsporteføljeeksponeringer og verdipapiriseringseksponeringer beregnes ved å utelukke generelle 

kreditteksponeringer med beliggenhet i samsvar med bokstav a) i dette nummeret og med nr. 4. 

6)  Institusjonene skal beregne prosentsatsen omhandlet i nr. 5 bokstav b) både på årsbasis og på ad hoc-basis. En ad hoc-

beregning er påkrevd når det inntreffer en hendelse som påvirker institusjonens finansielle eller økonomiske situasjon. 

Artikkel 3 

Handelsporteføljeeksponeringers geografiske beliggenhet 

1)  Med forbehold for nr. 2 og 3 skal handelsporteføljeeksponeringer henføres til hjemstedet til debitoren. 

2)  For handelsporteføljeeksponeringer som er underlagt kravene t il ansvarlig kapital i tredje del, avdeling IV, kapittel 5 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene fastsette den geografiske beliggenheten ved å multiplisere deres samlede 

risikovektede eksponeringsbeløp med forholdet mellom 

a)  kravene til ansvarlig kapital for underporteføljer oppdelt etter geografisk beliggenhet fastsatt i samsvar med modellen angitt 

i tredje del, avdeling IV, kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

b)  summen av kravene til ansvarlig kapital fastsatt i bokstav a) på tvers av alle geografiske beliggenheter. 

3)  Institusjoner hvis samlede handelsporteføljeeksponeringer ikke overstiger 2 % av deres samlede generelle kredittekspo-

neringer, handelsporteføljeeksponeringer og verdipapiriseringseksponeringer, kan henføre disse eksponeringene til 

institusjonens hjemstat. 

4)  Institusjonene skal beregne prosentsatsen omhandlet i nr. 3 både på årsbasis og på ad hoc-basis. En ad hoc-beregning er 

påkrevd når det inntreffer en hendelse som påvirker institusjonens finansielle eller økonomiske situasjon. 

Artikkel 4 

Verdipapiriseringseksponeringers geografiske beliggenhet 

1)  En verdipapiriseringseksponering skal henføres til hjemstedet til skyldneren i de underliggende eksponeringene. 

2)  Dersom det finnes flere hjemsteder for skyldneren i de underliggende eksponeringene til en bestemt verdipapirise-

ringseksponering, kan denne eksponeringen henføres til hjemstedet til skyldneren i de underliggende eksponeringene med den 

høyeste andelen av de underliggende verdipapiriseringseksponeringene. 
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3)  Verdipapiriseringseksponeringer der det ikke foreligger opplysninger om underliggende verdipapiriseringseksponeringer, 

kan henføres til institusjonens hjemstat dersom institusjonen ikke kan identifisere den underliggende skyldneren basert på 

tilgjengelige eksisterende opplysninger fra interne eller eksterne kilder, eller dersom det må nedlegges en uforholdsmessig stor 

innsats for å innhente disse opplysningene. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/942 

av 4. mars 2015 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 529/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av 

vesentligheten av utvidelser og endringer av interne metoder ved beregning av kravene til ansvarlig 

kapital for markedsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 363 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014(2) fastsettes kriteriene for vurdering av vesentligheten av 

utvidelser og endringer av interne kredittvurderingsmetoder (IRB-metoder) og metoder med avansert måling (AMA-

metoder), som anvendes ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko og operasjonell risiko. Denne forordningen bør 

angi vilkårene for å vurdere vesentligheten av utvidelser og endringer av metoder med interne modeller (IMA), som 

anvendes ved beregning av krav til ansvarlig kapital for markedsrisiko. Ettersom alle relevante tilsynsspørsmål og  

-prosedyrer er ensartet for alle typer interne metoder, det vil si i forbindelse med kredittrisiko, operasjonell risiko eller 

markedsrisiko, er det viktig å sikre sammenheng mellom alle bestemmelser som regulerer utvidelser og endringer av 

interne metoder, og å gjøre det lettere for personer som er omfattet av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet 

tilgang til dem. Det er derfor nødvendig å samle alle de tekniske reguleringsstandardene som kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 575/2013 for utvidelser og endringer av interne metoder, i én enkelt rettsakt. 

2) Slik tilfellet er med IRB-metodene og AMA-metodene når det gjelder utvidelser og endringer ved anvendelsen av 

metoden med interne modeller som omfattes av en framgangsmåte for melding, angis det ikke i forordning (EU)  

nr. 575/2013 om disse endringene bør meldes før eller etter at de er gjennomført. Det er ikke nødvendig å underrette 

vedkommende myndigheter på forhånd om utvidelser eller endringer av mindre betydning, og det vil være mer effektivt 

og mindre tyngende for institusjonene å samle slike endringer av mindre betydning og melde dem regelmessig til 

vedkommende myndigheter, noe som også vil minske tilsynsbyrden for vedkommende myndigheter. Andre utvidelser 

og endringer som er underlagt en framgangsmåte for melding, bør meldes før de gjennomføres, slik at vedkommende 

myndigheter får mulighet til å undersøke om denne forordningen anvendes på en riktig måte. Derfor bør det samme 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 19.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av den interne 

kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 36).  

2022/EØS/13/42 
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skillet mellom utvidelser og endringer som er underlagt framgangsmåten for melding som fastsatt i delegert forordning 

(EU) nr. 529/2014 for IRB- og AMA-metoder, også gjelde for utvidelser og endringer av metoder med interne modeller 

som krever melding, og disse bør også deles opp ytterligere i utvidelser og endringer som skal meldes før de 

gjennomføres, og utvidelser og endringer som det ikke er nødvendig å melde før de gjennomføres. 

3) Metoder med interne modeller omfatter alle interne modeller som faller inn under tredje del avdeling IV kapittel 5 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og som vedkommende myndigheter har gitt tillatelse til å bruke ved beregning av 

kapitalkrav. 

4) Vesentligheten av utvidelser eller endringer av metoder med interne modeller avhenger av hvilken type og kategori 

utvidelse eller endring som foreslås (som bør gjenspeiles i kvalitative kriterier), og i hvilket omfang disse utvidelsene 

eller endringene kan endre kravene til ansvarlig kapital (som bør gjenspeiles i kvantitative kriterier). Visse endringer, for 

eksempel organisatoriske endringer, endringer i interne prosesser eller endringer i risikostyringsprosessen trenger ikke å 

ha direkte kvantitative virkninger. For disse endringene bør det bare være tillatt å anvende kvalitative kriterier ved 

vurdering av vesentlighet. 

5) De kvantitative terskelverdiene bør utformes slik at det tas hensyn til den samlede virkningen av en utvidelse eller 

endring av metoder med interne modeller på de risikotallene som beregnes med en intern modell som påvirkes av 

utvidelsen eller endringen, og på kapitalkravet, basert både på interne og standardiserte metoder, for å gjenspeile i 

hvilket omfang interne metoder anvendes på kravene til ansvarlig kapital for markedsrisiko. For å redusere byrden for 

institusjonene er det ved beregning av disse kvantitative terskelverdiene imidlertid hensiktsmessig, når hvert av 

risikotallene som kreves, skal beregnes i observasjonsperioden på 15 virkedager, ikke å ta hensyn til gjennomsnittet av 

relevante risikotall for metoder med interne modeller i de foregående 60 virkedagene, men derimot det seneste 

risikotallet. 

6) Vedkommende myndigheter kan når som helst treffe passende tilsynstiltak med hensyn til utvidelser og endringer av 

interne metoder som er meldt, basert på den pågående gjennomgåelsen av eksisterende tillatelser til å anvende interne 

metoder fastsatt i artikkel 101 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1). De er gitt denne myndigheten for å 

sikre at kravene fastsatt i tredje del avdeling II kapittel 3 avsnitt 6 eller i tredje del avdeling III kapittel 4 eller i tredje del 

avdeling IV kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 fortsat t blir oppfylt. Dessuten bør det fastsettes regler for forhold 

som utløser nye godkjenninger, og meldinger om utvidelser og endringer av interne metoder. Slike regler bør ikke 

påvirke undersøkelser av interne modeller for tilsynsformål eller administrative framgangsmåter nevnt i artikkel 20 nr. 8 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Tillatelsen fra vedkommende myndigheter gjelder de metodene, prosessene, kontrollene og datainnsamlings- og IT-

systemene som anvendes i forbindelse med de forskjellige metodene, og derfor bør den løpende tilpasningen av 

modellene til de datasettene som anvendes til beregning, retting av feil eller mindre justeringer som er nødvendige for 

det daglige vedlikeholdet av de interne metodene, og som skjer utelukkende innenfor rammen av allerede godkjente 

metoder, prosesser, kontroller og datainnsamlings- og IT-systemer, ikke omfattes av denne forordningen. 

8) Delegert forordning (EU) nr. 529/2014 bør derfor endres. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

10) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) nr. 529/2014 

I delegert forordning (EU) nr. 529/2014 gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes vilkårene for å vurdere vesentligheten av utvidelser og endringer av de interne kredittvur-

deringsmetodene, metodene med avansert måling og metoden med interne modeller som er tillatt i samsvar med forordning 

(EU) nr. 575/2013, herunder nærmere bestemmelser om melding av slike endringer og utvidelser.» 

2.  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Vesentligheten av endringer av anvendelsesområdet for et risikoklassifiseringssystem eller en metode med interne 

modeller for egenkapitalposisjoner eller av endringer av risikoklassifiseringssystemet eller metoden med interne modeller 

for egenkapitalposisjoner når det gjelder den interne kredittvurderingsmetoden («endringer av IRB-metoden»), eller av 

utvidelser og endringer når det gjelder metoden med avansert måling («utvidelser og endringer av AMA-metoden») eller 

vesentligheten ved utvidelser og endringer når det gjelder metoden med interne modeller («utvidelser og endringer av 

metoden med interne modeller»), skal klassifiseres i en av følgende kategorier: 

a)  Vesentlige utvidelser og endringer som i henhold til artikkel 143 nr. 3, artikkel 312 nr. 2 og artikkel 363 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 krever tillatelse fra relevante vedkommende myndigheter. 

b)  Andre utvidelser og endringer som krever melding til vedkommende myndigheter.» 

3.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Klassifiseringen av utvidelser og endringer av metoden med interne modeller skal foretas i samsvar med denne 

artikkelen og artikkel 7a og 7b.» 

b)  I nr. 2 skal bokstav c) lyde: 

«c)  For endringer som ikke har en direkte kvantitativ virkning, skal det ikke beregnes en kvantitativ virkning i henhold 

til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) for IRB-metoden eller artikkel 6 nr. 1 bokstav c) for AMA-metoden eller artikkel 7a 

nr. 1 bokstav c) for metoden med interne modeller.» 

4.  Ny artikkel 7a og 7b skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Vesentlige utvidelser og endringer av metoden med interne modeller 

1.  Utvidelser og endringer av metoden med interne modeller skal anses som vesentlige dersom de oppfyller et av 

følgende vilkår: 

a)  De omfattes av en av utvidelsene beskrevet i vedlegg III del I avsnitt 1. 

b)  De omfattes av en av endringene beskrevet i vedlegg III del II avsnitt 1.  



Nr. 13/1018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

c)  De fører til i en endring i absolutt verdi på 1 % eller mer, beregnet for første virkedag med testing av virkningen av 

utvidelsen eller endringen, av et av de relevante tallene nevnt i artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i) eller artikkel 364 nr. 1 

bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 2 bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, og i 

forbindelse med anvendelsesområdet for den relevante interne modellen som risikotallet viser til, og fører til et av 

følgende: 

i)  En endring på 5 % eller mer av summen av risikotallene nevnt i artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i), artikkel 364 nr. 1 

bokstav b) i), multiplisert med multiplikasjonsfaktorene (mc) og (ms) henholdsvis i henhold til artikkel 366 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, artikkel 364 nr. 2 bokstav b) i) og artikkel 364 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og kravene til ansvarlig kapital i henhold til kapittel 2, 3 og 4 i avdeling IV i nevnte forordning, alt 

etter hva som er relevant, beregnet på nivået for morinstitusjonen i EU eller, når det verken dreier seg om en 

morinstitusjon eller et datterforetak, på institusjonsnivå. 

ii)  En endring på 10 % eller mer av et eller flere av de relevante risikotallene nevnt i artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i) 

eller artikkel 364 nr. 1 bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 2 bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 3 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, og i forbindelse med anvendelsesområdet for den relevante interne modellen som 

risikotallet viser til. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i) og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av en eventuell utvidelse 

eller endring vurderes som den høyeste absolutte verdien i perioden nevnt i nr. 4 i denne artikkelen av et forhold beregnet 

som følger: 

a)  I telleren angis forskjellen mellom summen nevnt i nr. 1 bokstav c) i) med og uten utvidelsen eller endringen. 

b)  I nevneren angis summen nevnt i nr. 1 bokstav c) i) uten utvidelsen eller endringen. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) ii) og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal virkningen av en utvidelse eller endring 

vurderes som den høyeste absolutte verdien i perioden nevnt i nr. 4 i denne artikkelen av et forhold beregnet som følger: 

a)  I telleren angis forskjellen mellom risikotallet nevnt i artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i), artikkel 364 nr. 1 bokstav b) i), 

artikkel 364 nr. 2 bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 med og uten utvidelsen 

eller endringen. 

b)  I nevneren angis risikotallet nevnt i henholdsvis artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i) eller artikkel 364 nr. 1 bokstav b) i) eller 

artikkel 364 nr. 2 bokstav b) i) eller artikkel 364 nr. 3 bokstav a) uten utvidelsen eller endringen. 

4.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i) og nr. 1 bokstav c) ii) skal forholdene nevnt i nr. 2 og 3 beregnes for den 

korteste av periodene nevnt i bokstav a) og b): 

a)  15 sammenhengende virkedager regnet fra første virkedag med testing av virkningen av utvidelsen eller endringen. 

b)  Fram til den dagen da en daglig beregning av et av forholdene nevnt i nr. 2 og 3 fører til en like stor eller større virkning 

enn prosentsatsene nevnt i henholdsvis nr. 1 bokstav c) i) eller nr. 1 bokstav c) ii). 

Artikkel 7b 

Utvidelser og endringer av metoden med interne modeller som ikke anses som vesentlige  

Utvidelser og endringer av metoden med interne modeller som ikke er vesentlige, men som skal meldes til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 363 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal meldes på følgende måte: 

a)  Utvidelsene og endringene som omfattes av vedlegg III del I avsnitt 2 og del II avsnitt 2, skal meldes til vedkommende 

myndigheter to uker før den planlagte gjennomføringen. 

b)  Alle andre utvidelser og endringer skal meldes til vedkommende myndigheter etter gjennomføringen, minst én gang i 

året.» 
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5.  Artikkel 8 nr. 1 skal lyde: 

«1.  For utvidelser og endringer av IRB-metoden eller AMA-metoden eller metoden med interne modeller som skal 

godkjennes av vedkommende myndigheter, skal institusjonene sammen med søknaden oversende følgende dokumentasjon: 

a)  Beskrivelse av utvidelsen eller endringen, dens begrunnelse og dens mål. 

b)  Gjennomføringsdato. 

c)  Anvendelsesområdet som påvirkes av at modellen utvides eller endres, med egenskaper målt i volum. 

d)  Tekniske dokumenter og prosessdokumenter. 

e)  Rapporter om institusjonenes uavhengige gjennomgåelse eller validering, 

f)  Bekreftelse på at utvidelsen eller endringen er godkjent gjennom institusjonens godkjenningsprosesser av vedkommen-

de organer, og godkjenningsdatoen. 

g)  Dersom det er relevant, endringens eller utvidelsens kvantitative virkning på de risikovektede eksponeringsbeløpene 

eller kravene til ansvarlig kapital, eller på de relevante risikotallene eller summen av de relevante kravene til ansvarlig 

kapital og risikotallene. 

h)  Registre over institusjonens nåværende og tidligere versjonsnummer for interne modeller som skal godkjennes.» 

6.  Vedlegg III tilføyes som nytt vedlegg til forordning (EU) nr. 529/2014 som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

Utvidelser og endringer av metoden med interne modeller 

DEL I 

UTVIDELSER AV METO DEN MED INTERNE MO DELLER 

Avsnitt 1 

Utvidelser som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige utvidelser»)  

1.  Utvidelse av markedsrisikomodellen til ytterligere et etableringssted i en annen jurisdiksjon, herunder utvidelse av denne 

modellen til posisjonene i en avdeling i en annen tidssone, eller som et annet front office- eller IT-system brukes for. 

2.  Inkludering i anvendelsesområdet for en intern produktklassemodell hvis VaR, beregnet i samsvar med artikkel 364 nr. 1 

bokstav a) i) i forordning (EU) nr. 575/2013, utgjør mer enn 5 % av den VaR-verdien som er beregnet i samsvar med 

artikkel 364 nr. 1 bokstav a) i) i forordning (EU) nr. 575/2013 for den samlede porteføljen som utgjorde anvendelses-

området for nevnte metode for interne modeller før inkluderingen. 

3.  Eventuelle omvendte utvidelser, for eksempel når institusjoner vil anvende den standardiserte metoden på risikokategorier 

som de har tillatelse til å benytte en intern markedsrisikomodell på. 

Avsnitt 2 

Utvidelser som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

Inkludering i anvendelsesområdet for en intern produktklassemodell som krever andre risikomodellteknikker enn dem som 

inngår i tillatelsen til å anvende den nevnte interne modellen, som for eksempel veiavhengige (path-dependent) produkter eller 

posisjoner med flere underliggende verdier, i samsvar med artikkel 367 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

DEL II 

ENDRINGER AV METO DEN MED INTERNE MO DELLER 

Avsnitt 1 

Endringer som skal godkjennes av vedkommende myndigheter («vesentlige endringer») 

1.  Veksling mellom historisk simulert, parametrisk eller Monte Carlo-simulert VaR. 

2.  Endringer i aggregeringsordningen, for eksempel når en enkel summering av risikotall erstattes med integrerte modeller. 

Avsnitt 2 

Endringer som krever forhåndsmelding til vedkommende myndigheter 

1.  Endringer i de grunnleggende trekkene ved statistiske metoder i samsvar med artikkel 365, 374 eller 377 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, herunder, men ikke begrenset til, følgende: 

a)  Reduksjon av antallet simuleringer. 

b)  Innføring eller fjerning av metoder til reduksjon av varians. 

c)  Endringer av algoritmer som anvendes til å generere tilfeldige tall. 

d)  Endringer av den statistiske metoden som anvendes til å estimere volatilitet og korrelasjoner mellom risikofaktorer. 

e)  Endringer av antakelsene om felles distribusjon av risikofaktorer. 
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2.  Endringer i den historiske observasjonsperiodens faktiske lengde, herunder en endring av en vektingsmetode for tidsseriene 

i samsvar med artikkel 365 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Endringer av metoden som anvendes til å identifisere stressperioden for å beregne en «value-at-risk» i stressituasjoner i 

samsvar med artikkel 365 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4.  Endringer av definisjonen av markedsrisikofaktorer som benyttes i den interne VaR-modellen, herunder overgang til en 

OIS-diskonteringsramme, veksling mellom nullsatser, pari-satser eller bytteavtalesatser. 

5.  Endringer i hvordan variasjoner i markedsrisikofaktorer omsettes til endringer i porteføljeverdien, for eksempel endringer 

av verdsettingsmodeller for instrumenter — som anvendes til å beregne følsomhet for risikofaktorer eller til å omvurdere 

posisjoner ved beregning av risikotall — omstillinger fra analytiske til simuleringsbaserte prissettingsmodeller, veksling 

mellom Taylor-tilnærming og fullstendig omvurdering, eller endringer når det gjelder følsomhetsmåling, i henhold til 

artikkel 367 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

6.  Endringer av metoden for fastsettelse av tilnærmingsverdier. 

7.  Endringer av hierarkiet av kilder til kredittvurderinger som er brukt for å fastsette kredittvurderingen av en individuell 

posisjon i kapitalkravet for økt risiko (IRC). 

8.  Endringer av metoden for tapsgrad ved mislighold (LGD) eller likviditetsperiodene for IRC- eller korrelasjonshande-

lsmodellene i samsvar med avdeling IV kapittel 5 avsnitt 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

9.  Endringer av metoden som anvendes til å tilordne eksponeringer til individuelle eksponeringskategorier i IRC- eller 

korrelasjonshandelsmodellene i samsvar med avdeling IV kapittel 5 avsnitt 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

10.  Endringer av metoder som anvendes til å estimere korrelasjon mellom eksponeringer eller eiendeler i IRC- eller 

korrelasjonshandelsmodeller i samsvar med avdeling IV kapittel 5 avsnitt 4 eller 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

11.  Endringer av metoden som anvendes til å beregne det faktiske eller hypotetiske resultatet med henblikk på ettertesting, i 

samsvar med artikkel 366 nr. 3 og artikkel 369 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

12.  Endringer av metoden som anvendes til intern validering i samsvar med artikkel 369 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

13.  Strukturelle, organisatoriske eller operasjonelle endringer av sentrale prosesser innenfor risikostyrings- eller risikokontroll-

funksjoner, i samsvar med artikkel 368 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder noe av følgende: 

a)  Endringer blant ledende medarbeidere. 

b)  Rammen for fastsettelse av grenseverdier. 

c)  Rapporteringsramme. 

d)  Stresstestingsmetode. 

e)  Den nye produktprosessen. 

f)  Strategi for endring av den interne modellen. 

14.  Endringer i IT-miljøet, herunder noe av følgende: 

a)  Endringer av IT-systemet som fører til endringer i beregningen av den interne modellen. 

b)  Anvendelse av selgerens prissettingsmodeller. 

c)  Utkontraktering av sentrale datainnsamlingsfunksjoner.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1798 

av 2. juli 2015 

om retting av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i 

forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 410 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er en feil i den bulgarske, estiske, engelske, franske, latviske, litauiske, ungarske og maltesiske språkversjonen av 

tittelen på delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014(2). 

2) Det er en feil i den greske, engelske, franske, italienske, latviske, ungarske og maltesiske språkversjonen av artikkel  

1 bokstav c) i delegert forordning (EU) nr. 625/2014. 

3) I den estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, ungarske, polske, rumenske, finske og svenske 

språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 er setningsbygningen i artikkel 15 nr. 1 feil. 

4) Det er en feil i den engelske, franske, latviske og maltesiske språkversjonen av artikkel 16 nr. 3 i delegert forordning 

(EU) nr. 625/2014. 

5) I den bulgarske, spanske, tsjekkiske, tyske, estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, latviske, litauiske, 

ungarske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, finske og svenske 

språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 er setningsbygningen i artikkel 22 nr. 1 bokstav b) feil. 

6) I alle språkversjonene inneholder artikkel 23 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 625/2014 en bokstav c), som burde ha 

vært et separat nummer i nevnte artikkel. Teksten bør rettes for å gjøre det klart at det ikke er nødvendig å framlegge 

vesentlige og relevante data i alle tilfeller for hvert enkelt lån, og at det under visse omstendigheter kan anses 

tilstrekkelig å framlegge vesentlige og relevante data på samlet grunnlag. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 625/2014 bør derfor rettes. 

8) Denne forordningen bygger på det opprinnelige utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for Europakommisjonen. 

9) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) har holdt åpne offentlige høringer om det 

opprinnelige utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i 

samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 8.10.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og 

initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko (EUT L 174 av 13.6.2014, s. 16).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 625/2014 gjøres følgende rettelser: 

1)  Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, estiske, engelske, franske, latviske, litauiske, ungarske og maltesiske 

språkversjonen. 

2)  Denne rettelsen gjelder bare den greske, engelske, franske, italienske, latviske, ungarske og maltesiske språkversjonen. 

3)  Denne rettelsen gjelder bare den estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, italienske, ungarske, polske, rumenske, 

finske og svenske språkversjonen. 

4)  Denne rettelsen gjelder bare den engelske, franske, latviske og maltesiske språkversjonen. 

5)  Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, spanske, tsjekkiske, tyske, estiske, greske, engelske, franske, kroatiske, 

italienske, latviske, litauiske, ungarske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumenske, slovakiske, slovenske, 

finske og svenske språkversjonen. 

6)  I artikkel 23 nr. 2 gjøres følgende rettelser: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

Denne rettelsen gjelder bare den bulgarske, tsjekkiske, danske, estiske, engelske, franske, italienske, ungarske, 

maltesiske, nederlandske, portugisiske, rumenske og slovakiske språkversjonen. 

b) Bokstav c) erstattes med nytt nr. 2a: 

«2a. Vesentlige og relevante data om de enkelte underliggende eksponeringene skal i alminnelighet framlegges for 

hvert enkelt lån, men i visse tilfeller kan data framlagt på samlet grunnlag være tilstrekkelig. Ved vurderingen av om 

data som framlegges på samlet grunnlag, er tilstrekkelig, skal det blant annet tas hensyn til graden av størrelsesmessig 

diversifisering i den underliggende gruppen og om forvaltningen av eksponeringene i denne gruppen er basert på 

gruppen selv eller på hvert enkelt lån.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/861 

av 18. februar 2016 

om retting av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko for opsjoner i standardmetoden for 

markedsrisiko og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder når det gjelder kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å 

fastsette kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 

institusjonens risikoprofil(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 94 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(2), særlig artikkel 329 nr. 3 tredje ledd, artikkel  

352 nr. 6 tredje ledd og artikkel 358 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 329 nr. 3, artikkel 352 nr. 6 tredje ledd og artikkel 358 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) utarbeide en rekke metoder for å gjenspeile annen risiko 

enn deltarisiko i institusjoners krav til ansvarlig kapital på en måte som står i forhold til omfanget og kompleksiteten av 

institusjonenes virksomhet knyttet til opsjoner og warranter. EBA utarbeidet derfor utkast til tekniske regulerings -

standarder på dette området, som Kommisjonen godkjente og vedtok ved delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 528/2014(3). 

2) I henhold til rammene for tilsyn fastsatt ved direktiv 2013/36/EU skal alle institusjoner identifisere alle medarbeidere 

hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil. I samsvar med artikkel 94 nr. 2 i 

direktiv 2013/36/EU har EBA utarbeidet utkast til tekniske reguleringsstandarder på dette området som Kommisjonen 

godkjente og vedtok ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014(4). 

3) I delegert forordning (EU) nr. 528/2014 og delegert forordning (EU) nr. 604/2014 er det noen feil som må rettes. 

4) I henhold til delegert forordning (EU) nr. 528/2014 bør den forenklede metoden gjelde bare for institusjoner som 

utelukkende kjøper opsjoner og warranter, men de bør ikke være forpliktet til å anvende denne metoden. Derfor bør 

ordlyden korrigeres i artikkel 2 i delegert forordning (EU) nr. 528/2014, der disse institusjonene pålegges å anvende den 

forenklede metoden, og der andre institusjoner ikke hindres i også å anvende denne metoden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet t il opsjoner i forbindelse med 

standardmetoden for markedsrisiko (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 29).  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil (EUT L 167 av 6.6.2014, s. 30).  
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5) Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i delegert forordning (EU) nr. 604/2014 bør endres slik at alle medarbeidere hvis samlede 

godtgjøring gjør at de faller innenfor samme godtgjøringsramme som den øverste ledelsen og risikotakerne, anses som 

«risikotakere som påtar seg betydelig risiko», det vil si medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning 

på institusjonens risikoprofil. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som rettes ved denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

8) For å sikre at de tekniske reguleringsstandardene kan anvendes på en korrekt måte så snart som mulig, bør denne 

forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Retting av delegert forordning (EU) nr. 528/2014 

Artikkel 2 i delegert forordning (EU) nr. 528/2014 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Bare institusjoner som utelukkende kjøper opsjoner og warranter, kan anvende den forenklede metoden.» 

Artikkel 2 

Retting av delegert forordning (EU) nr. 604/2014 

I artikkel 4 nr. 1 i delegert forordning (EU) nr. 604/2014 skal bokstav c) lyde: 

«(c) Den ansatte ble i foregående år tildelt en samlet godtgjøring som er lik eller høyere enn den laveste samlede 

godtgjøringen som i samme regnskapsår ble tildelt et medlem av den øverste ledelsen, eller en ansatt som oppfyller 

et eller flere av kriteriene i nr. 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 eller 14 i artikkel 3.» 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1423/2013 

av 20. desember 2013 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til de kravene om 

offentliggjøring av ansvarlig kapital som gjelder for institusjoner i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning 

(EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 437 nr. 2 tredje ledd og 

artikkel 492 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EU) nr. 575/2013 innlemmes de 

internasjonalt avtalte standardene i det tredje settet av 

internasjonale rammeregler for banker fra Basel-

komiteen for banktilsyn(2) (heretter kalt «Basel III»). 

Derfor, og ettersom formålet med offentliggjørings-

kravene er å bidra til bedre gjennomsiktighet når det 

gjelder lovfestet kapital, bør reglene for offentliggjøring 

som gjelder for institusjoner som er underlagt tilsyn i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(3), for sammenligningsformål være i 

samsvar med de internasjonale rammereglene som 

framgår av «Composition of Capital disclosure 

requirements»(4), som er utarbeidet av Basel-komiteen 

for banktilsyn og tilpasset Unionens rammeregler og 

deres særtrekk. 

2)  Det bør finnes et sett av offentliggjøringsmaler for å 

sikre en ensartet anvendelse av forordning (EU)  

nr. 575/2013. Disse malene bør omfatte en mal for 

offentliggjøring av ansvarlig kapital, som skal gjen-

speile institusjonenes kapitalposisjon i detalj, og en mal 

for hovedtrekkene ved kapitalinstrumenter, som skal 

gjenspeile detaljnivået i offentliggjøringen når det 

gjelder hovedtrekkene ved en institusjons kapital-

instrumenter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 31.12.2013,  

s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansi-

elle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 44 av 2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 

om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om 

tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av 

direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 

2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).  

(4) http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf 

3)  Konsolideringens omfang er forskjellig for regnskaps-

formål og for tilsynsformål, og de opplysningene som 

brukes til å beregne ansvarlig kapital, er derfor 

forskjellige fra de opplysningene som brukes i 

offentliggjorte finansregnskaper, særlig med hensyn til 

poster som inngår i ansvarlig kapital. For å håndtere 

forskjellen mellom de opplysningene som brukes til 

beregning av ansvarlig kapital, og de opplysningene 

som brukes i institusjonenes finansregnskaper, er det 

også nødvendig å opplyse om hvordan poster i finans-

regnskapet som brukes til å beregne ansvarlig kapital, 

endres når konsolideringen gjøres for tilsynsformål. 

Denne forordningen bør derfor også omfatte en metode 

for balanseavstemming som gir opplysninger om 

avstemmingen mellom de postene i balansen som 

brukes til å beregne ansvarlig kapital, og de postene som 

brukes til å beregne lovfestet ansvarlig kapital. For dette 

formål bør det anvendes en balanse for tilsynsformål 

som bare omfatter ansvarlig kapital-poster. 

4)  Finansregnskapene fra visse institusjoner som er 

underlagt disse offentliggjøringskravene, er omfattende 

og komplekse. Det er nødvendig å fastsette en ensartet 

metode med klart definerte trinn for å hjelpe institu-

sjonene med å avstemme balansen. 

5)  Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet 

med hverandre, ettersom de handler om offentliggjøring 

av ansvarlig kapital-poster. For å sikre sammenheng 

mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft 

samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som 

omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og 

samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med 

offentliggjøring av ansvarlig kapital, samles i én enkelt 

forordning. 

6)  Forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en rekke 

overgangsbestemmelser som gjelder ansvarlig kapital og 

krav til ansvarlig kapital. For å gi et meningsfullt bilde 

av institusjoners solvenssituasjon bør det i over-

gangsperioden innføres en egen offentliggjøringsmal 

som gjenspeiler overgangsbestemmelsene i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

7)  Ettersom anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 575/2013 er 1. januar 2014, og ettersom institu-

sjonene vil måtte tilpasse sine systemer for å oppfylle 

kravene fastsatt i denne forordningen, bør de gis tilstrek-

kelig tid til dette.  

2022/EØS/13/45 
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8)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Europakommisjonen. 

9)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne 

offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne for-

ordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene 

og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes ensartede maler for 

offentliggjøring av opplysninger i henhold til artikkel 437 nr. 1 

bokstav a), b), d) og e) og artikkel 492 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Fullstendig avstemming mellom ansvarlig kapital-poster og 

reviderte finansregnskaper 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av en fullstendig 

avstemming mellom ansvarlig kapital-poster og reviderte 

finansregnskaper, som beskrevet i artikkel 437 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene benytte 

metoden omhandlet i vedlegg I og offentliggjøre de opplys-

ningene om avstemming av balansen som følger av anven-

delsen av den metoden. 

Artikkel 3 

Beskrivelse av hovedtrekkene ved ren kjernekapital -

instrumenter, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter 

og tilleggskapitalinstrumenter som er utstedt av 

institusjoner 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av hovedtrekkene 

ved ren kjernekapital-instrumenter, andre godkjente kjerne-

kapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter som er 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning 

nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).  

utstedt av institusjoner, som nevnt i artikkel 437 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene fylle ut 

og offentliggjøre malen for hovedtrekkene ved kapital-

instrumenter som er angitt i vedlegg II, i henhold til instruk-

sjonene i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Offentliggjøring av arten av og beløpene for spesifikke 

ansvarlig kapital-poster 

For å oppfylle kravene om offentliggjøring av spesifikke 

ansvarlig kapital-poster beskrevet i artikkel 437 nr. 1 bokstav d) 

og e) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene fylle ut 

og offentliggjøre den generelle malen for offentliggjøring av 

ansvarlig kapital som er angitt i vedlegg IV, i henhold til 

instruksjonene i vedlegg V. 

Artikkel 5 

Offentliggjøring av arten av og beløpene for spesifikke 

ansvarlig kapital-poster i overgangsperioden 

Som unntak fra artikkel 4 og for å oppfylle kravene om 

offentliggjøring av ytterligere ansvarlig kapital-poster som 

fastsatt i artikkel 492 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjonene i perioden 31. mars 2014 til 31. desember 2017 

fylle ut og offentliggjøre malen for offentliggjøring av ansvarlig 

kapital i overgangsperioden som er angitt i vedlegg VI, i 

henhold til instruksjonene i vedlegg VII, i stedet for den 

generelle malen for offentliggjøring av ansvarlig kapital som er 

angitt i vedlegg IV, i henhold til instruksjonene i vedlegg V. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 31. mars 2014. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 355 av 31.12.2013, s. 62–88.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 591/2014 

av 3. juni 2014 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor  

sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av en eksisterende sentral motpart som en 

kvalifisert sentral motpart, er det i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da 

alle sentrale motparter som institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, vil bli ansett som kvalifiserte 

sentrale motparter. 

2)  Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble også europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med 

hensyn til visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale 

motparter. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset 

periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne 

overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3)  Overgangsperiodene i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012 utløper 15. juni 2014. 

4)  Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden med seks måneder under ekstraordinære omstendigheter. Denne forlengelsen bør også 

gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5)  Ettersom prosessene med tillatelse til og anerkjennelse av sentrale motparter fremdeles pågår, bør overgangsperiodene i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i forordning (EU)  

nr. 648/2012 forlenges med seks måneder, dvs. til 15. desember 2014. 

6)  Dersom overgangsperiodene ikke forlenges, vil institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak utenfor 

Unionen) oppleve en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital for sine eksponeringer overfor de sentrale 

motpartene som ennå enten ikke har fått tillatelse eller blitt anerkjent. Selv om en slik økning bare kan være midlertidig, 

vil den kunne føre til at de trekker seg som direkte deltakere i de sentrale motpartene og dermed forårsaker forstyrrelser 

på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. 

7)  Denne forordning bør tre i kraft før 16. juni 2014 for å sikre at gjeldende overgangsperioder forlenges før de utløper. 

Senere ikrafttredelse kan føre til forstyrrelser for sentrale motparter, for markedene der de utøver virksomhet, og for 

institusjoner som har eksponeringer overfor disse sentrale motpartene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Overgangsperiodene på 15 måneder i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første og 

annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012 forlenges med seks måneder. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 602/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av  

tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2013(1), særlig artikkel 410 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør fastsettes tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til 

gjennomføringen av en ensartet metode for å vurdere institusjoners vesentlige manglende oppfyllelse av kravene på 

grunn av uaktsomhet eller unnlatelse og med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter. For å lette tilnærmingen 

av tilsynspraksis i forbindelse med anvendelsen av ytterligere risikovekter bør det fastsettes en egnet formel. Denne 

formelen bør innebære at det pålegges en forholdsmessig ytterligere risikovekt på minst 250 % som gradvis økes for 

hver etterfølgende overtredelse av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013. Det bør innføres en egnet 

faktor i formelen som gjør det mulig å anvende en lavere risikovekt i forbindelse med eksponeringer som er unntatt i 

henhold til artikkel 405 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Generelle betraktninger 

1.  Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver ytterligere risikovekt som pålegges i henhold til artikkel 407 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, anvendes på alle relevante verdipapiriseringsposisjoner som innehas av en institusjon, og som påvirkes av 

den vesentlige overtredelsen av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Dersom en institusjon korrigerer sin overtredelse av kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

skal den ytterligere risikovekten opphøre å gjelde så snart korrigeringen er meldt til vedkommende myndighet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 5.6.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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3.  Ved vurderingen av om det skal pålegges en ytterligere risikovekt, skal vedkommende myndigheter ta hensyn til både 

hvor vesentlig overtredelsen av artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 er, og dens relevans for 

risikoanalysen av verdipapiriseringsposisjonen. Vesentligheten skal vurderes både kvantitativt og kvalitativt og, der det er 

relevant, både på individuelt og konsolidert grunnlag. Ved vurdering av vesentlighet skal vedkommende myndigheter blant 

annet ta hensyn til overtredelsens varighet, størrelsen på de berørte posisjonene og om institusjonen aktivt har forsøkt å 

korrigere overtredelsen. 

4.  Ved vurderingen av om en institusjon i vesentlig grad har unnlatt å oppfylle kravene i artikkel 405 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 på grunn av uaktsomhet eller unnlatelse, skal vedkommende myndigheter ikke la seg påvirke av om 

initiativtakeren, organisatoren eller den opprinnelige långiveren i forbindelse med tidligere verdipapiriseringer har unnlatt å 

opplyse om sin forpliktelse til å beholde en vesentlig økonomisk interesse på ikke mindre enn 5 %, dersom institusjonen kan 

dokumentere at den har tatt behørig hensyn til slike omstendigheter. 

5.  I tilfelle av en vesentlig overtredelse av opplysningskravet i artikkel 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 på grunn av 

institusjonens uaktsomhet eller unnlatelse skal vedkommende myndigheter pålegge initiativtakerens, organisatorens eller den 

opprinnelige långiverens beholdte posisjoner i eller annen eksponering mot den relevante verdipapiriseringen en ytterligere 

risikovekt. 

6.  Ved vurderingen av om institusjoner på grunn av uaktsomhet eller unnlatelse i vesentlig grad har unnlatt å oppfylle 

kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 for verdipapiriseringsposisjoner som er utstedt  

1. januar 2011 eller senere og før 1. januar 2014, kan vedkommende myndigheter ta hensyn til om disse institusjonene mellom 

utstedelsesdatoen og 31. desember 2013 fortløpende oppfylte kravene i artikkel 122a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/48/EF(1) og i Den europeiske banktilsynskomités retningslinjer for artikkel 122a i direktiv 2006/48/EF(2). 

Artikkel 2 

Beregning av ytterligere risikovekt 

Dersom en institusjon ikke i vesentlig grad oppfyller de relevante kravene i artikkel 405, 406 eller 409 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, skal vedkommende myndigheter anvende følgende formel til å beregne den samlede risikovekten (samlet RW) i 

samsvar med metoden angitt i artikkel 245 nr. 6 og artikkel 337 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013: 

Samlet RW = Min[12,5; opprinnelig RW × (1 + (2,5 + 2,5 × overtredelsens varighet år) 

× (1 – unntak fra artikkel405prosentsats))] 

der 

12,5 er en faktor som representerer den største verdien som den samlede risikovekten kan nå, 

«opprinnelig RW» er den risikovekten som ville gjelde for verdipapiriseringsposisjonene dersom det ikke ble pålagt noen 

ytterligere risikovekt, 

2,5 er minstefaktoren som anvendes på den opprinnelige risikovekten for å beregne den ytterligere risikovekten, 

«overtredelsens varighetår» er overtredelsens varighet uttrykt i år og avrundet ned til nærmeste 12-månedersperiode. Denne 

variabelen er lik «0» for en overtredelse på mindre enn 12 måneder, lik «1» for en overt redelse på mer enn 12 måneder, men 

mindre enn 24 måneder, lik «2» for en overtredelse på mer enn 24 måneder, men mindre enn 36 måneder, osv. Varigheten skal 

generelt måles fra overtredelsens begynnelse for verdipapiriseringen, selv om vedkommende myndighet er, idet det tas hensyn 

til særtrekkene ved verdipapiriseringen, kan fastsette andre starttidspunkter. Med «overtredelse» menes overtredelse av ett eller 

flere av kravene i artikkel 405, 406 eller 409 som kan utløse en ytterligere risikovekt. Overtredelsen går over til å bli en 

«etterfølgende overtredelse» dersom tiden går uten at den blir korrigert, noe som medfører en gradvis økning av den ytterligere 

risikovekten, 

«Unntak fra artikkel405prosentsats» er en variabel lik 0,5 dersom artikkel 405 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 får anvendelse 

på de verdipapiriseringsposisjonene som risikovekten beregnes for, og lik 0 dersom dette unntaket ikke gjelder. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(2) http://www.eba.europa.eu/documents/10180/106202/Guidelines.pdf («CEBS Guidelines on the application of Article 122a of the Capital 

Requirements Directive (CRD)») 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 650/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, 

innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal 

offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 143 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter offentliggjøre visse opplysninger for at det indre 

bankmarked skal kunne virke på en mer effektiv måte, og for å sikre Unionens borgere tilstrekkelig gjennomsiktighet. 

De opplysningene som offentliggjøres, bør være tilstrekkelige til at det kan foretas en meningsfull sammenligning 

mellom de metodene som benyttes av vedkommende myndigheter i de forskjellige medlemsstatene. 

2) For å gjøre denne vurderingen enda lettere bør opplysningene fra alle vedkommende myndigheter offentliggjøres i et 

felles format, oppdateres regelmessig og gjøres tilgjengelige på et felles nettsted. Selv om offentliggjøringskravene i 

forbindelse med tilsyn i avdeling VIII i direktiv 2013/36/EU omfatter hele området  for tilsynsregulering, bør disse 

tekniske standardene i første omgang dreie seg om de tilsynsoppgavene som følger av nevnte direktiv og av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). 

3) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 25.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstit usjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Lover og forskrifter samt generelle retningslinjer 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om ordlyden i de lovene og forskriftene og generelle retningslinjene som er vedtatt i deres medlemsstater på tilsynsområdet, 

ved hjelp av de relevante skjemaene i del 1–8 i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Valgmuligheter og skjønn 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om hvordan valgmulighetene og mulighetene til skjønnsutøvelse som er fastsatt i unionsretten, kan utøves, ved hjelp av de 

relevante skjemaene i del 1–12 i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Generelle kriterier og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om de generelle kriteriene og metodene de benytter i forbindelse med tilsynet og evalueringen omhandlet i artikkel 97 i nevnt e 

direktiv, ved hjelp av skjemaet i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Samlede statistiske data 

Vedkommende myndigheter skal i henhold til artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2013/36/EU offentliggjøre opplysninger 

om aggregerte statistiske data om sentrale aspekter ved gjennomføringen av tilsynsregelverket, ved hjelp av skjemaene i del 1–6 

i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Årlig offentliggjøringsdato 

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre opplysningene omhandlet i artikkel 143 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU på et felles 

nettsted for første gang senest 31. juli 2014. 

Vedkommende myndigheter skal oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv senest  

31. juli hvert år på grunnlag av situasjonen per 31. desember året før. 

Vedkommende myndigheter skal regelmessig, og senest innen 31. juli hvert år, oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143  

nr. 1 bokstav a)–c) i nevnte direktiv, med mindre de offentliggjorte opplysningene er uendret. 

Artikkel 6 

Sluttbestemmelser 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 185 av 25.6.2014, s. 3–50.] 
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EURO PAPARLAMENTS- O G RÅDSFO RO RDNING (EU) 2016/1014 

av 8. juni 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak for varehandlere(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(4) unntar verdipapirforetak med en hovedvirksomhet som 

utelukkende består i å yte investeringstjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til de finansielle instrumentene som 

er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(5), og som ikke 

var omfattet av rådsdirektiv 93/22/EØF(6) 31. desember 2006 («varehandlere»), fra kravene for store eksponeringer og 

kravene til ansvarlig kapital. Disse unntakene får anvendelse inntil 31. desember 2017. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 skal Kommisjonen innen 31. desember 2015 utarbeide en rapport om en 

egnet ordning for tilsyn med varehandlere. Videre kreves det i forordningen at Kommisjonen innen samme dato skal 

utarbeide en rapport om en egnet ordning for tilsyn med verdipapirforetak generelt. Dersom det er relevant, skal 

rapportene følges av forslag til regelverk. 

3) En gjennomgåelse av den tilsynsmessige behandlingen av verdipapirforetak (heretter kalt «gjennomgåelsen av 

verdipapirforetak»), herunder varehandlere, pågår, men er ennå ikke er avsluttet. Denne gjennomgåelsen og vedtakelsen 

av nytt regelverk som kan bli nødvendig som følge av den, vil bli avsluttet først etter 31. desember 2017. 

4) I henhold til den eksisterende ordningen vil varehandlere etter 31. desember 2017 bli underlagt kravene for store 

eksponeringer og kravene til ansvarlig kapital. Dette kan tvinge dem til betydelig å øke den ansvarlige kapitalen som de 

må ha for å fortsette sin virksomhet, og vil derfor kunne øke kostnadene for å utøve slik virksomhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 153, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT C 130 av 13.4.2016, s. 1. 

(2) Uttalelse avgitt  27. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mai 2016.  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27).  
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5) En beslutning om å anvende kravene for store eksponeringer og kravene til ansvarlig kapital på varehandlere bør ikke 

treffes som følge av et unntak som har utløpt. Beslutningen bør istedet være velbegrunnet, basert på konklusjonene fra 

gjennomgåelsen av verdipapirforetak og komme klart til uttrykk i regelverket. 

6) Det er derfor nødvendig å fastsette en ny frist for hvor lenge unntakene for varehandlerne fortsatt skal gjelde. 

Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 493 nr. 1 skal annet punktum lyde: 

«Dette unntaket gjelder fram til 31. desember 2020, eller fram til ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i henhold til 

nr. 2 i denne artikkelen, alt etter hvilken dato som inntreffer først.» 

2)  I artikkel 498 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«Dette unntaket skal gjelde fram til 31. desember 2020, eller fram til ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i 

henhold til nr. 2 og 3, alt etter hvilken dato som inntreffer først.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 President Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1187/2014 

av 2. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med underliggende eiendeler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 390 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å bestemme den samlede eksponeringen mot en bestemt skyldner som følge av en institusjons eksponeringer mot en 

transaksjon med underliggende eiendeler, bør eksponeringsverdien først bestemmes separat for hver av disse 

eksponeringene. Den samlede eksponeringsverdien bør deretter bestemmes av summen av disse eksponeringene, men 

bør ikke være større enn eksponeringsverdien for den eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen i seg 

selv. 

2) Dersom andre investorers eksponeringer har samme prioritet som institusjonens eksponering, bør verdien av 

institusjonens eksponering mot en underliggende eiendel gjenspeile pro rata-fordelingen av tap på de ekspone-

ringene som har samme prioritet. Dette skyldes at dersom en misligholdshendelse har funnet sted for en 

underliggende eiendel, fordeles tapene alltid på eksponeringene med samme prioritet i samsvar med pro rata-

kvoten for hver av disse eksponeringene, og institusjonens største tap ved et fullstendig tap på en underliggende 

eiendel er begrenset til andelen (i henhold til kvoten) av institusjonens eksponering i forhold til summen av alle 

eksponeringer med samme prioritet. 

3) Det bør skilles mellom transaksjoner der alle investorer har samme prioritet, f.eks. innretninger for kollektiv 

investering, og andre transaksjoner, f.eks. verdipapiriseringer, som kan omfatte oppdeling i transjer der ekspone-

ringene kan ha forskjellig prioritet. I det første tilfellet er den resulterende eksponeringen mot en underliggende 

eiendel bare avhengig av pro rata-kvoten for investorens eksponering i forhold til alle investorers eksponeringer. I 

det siste tilfellet fordeles tapene først på visse transjer avhengig av deres prioritet, og deretter, dersom det er mer enn 

én investor i samme transje, på investorene på pro rata-grunnlag. Alle transjer i en verdipapirisering bør behandles 

likt ettersom etterstilte transjer i det verst tenkelige tilfellet kan forsvinne svært raskt. Særlig bør det største tapet for 

alle investorer i en viss transje ved et fullstendig tap på en underliggende eiendel innregnes, ettersom ingen 

reduksjon fra etterstilte transjer bør innregnes. Institusjonens eksponering mot en underliggende eiendel i en 

transaksjon bør ikke overstige den samlede eksponeringsverdien for denne transjen (ettersom en investors tap i en 

bestemt transje som følge av en misligholdt underliggende eiendel aldri kan bli høyere enn transjens samlede 

eksponeringsverdi) og eksponeringsverdien for den eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen 

(ettersom institusjonen aldri kan tape mer enn beløpet for den underliggende eiendelen). Denne begrensningen av det 

samlede tapet bør gjenspeiles ved å bruke den laveste av de to eksponeringsverdiene og deretter anvende 

framgangsmåten for innregning av pro rata-fordelingen av tap på alle eksponeringer som likestilles i denne transjen, 

dersom det er mer enn én investor i denne transjen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 7.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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4) Selv om institusjonene forventes å identifisere alle skyldnere i forbindelse med underliggende eiendeler i transaksjoner 

som de investerer i, kan det være tilfeller der dette vil medføre urimelige kostnader for institusjoner, eller der andre 

omstendigheter hindrer dem i å identifisere bestemte skyldnere. Dersom en eksponering mot en underliggende eiendel er 

så begrenset at den bare i ubetydelig grad bidrar til den samlede eksponeringen mot en motpart eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter, bør det derfor være tilstrekkelig å tilordne denne eksponeringen til transaksjonen som 

en separat motpart. Summen av slike eksponeringer mot underliggende eiendeler i samme transaksjon bør dermed 

fortsatt være begrenset av grensen for store eksponeringer for denne transaksjonen. Den underliggende eiendelens 

bidrag til den samlede eksponeringen bør antas å være ubetydelig dersom det kreves minst 100 eksponeringer mot 

underliggende eiendeler for en transaksjon for å nå grensen på 25 % av institusjonens tellende kapital. Dette vil kreve at 

eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital. 

5) For å hindre en ubegrenset samlet eksponering som følge av mangelfull informasjon vil det være nødvendig å tilordne 

eksponeringer – der eksponeringsverdien overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, og der det mangler 

informasjon om skyldneren – til en hypotetisk motpart («ukjent motpart»), som grensen for store eksponeringer på  

25 % bør gjelde for. 

6) Dersom en institusjon ikke kan skille mellom de underliggende eiendelene i en transaksjon med hensyn til deres 

beløp, er det en risiko for at transaksjonens underliggende eiendeler gjelder samme skyldner eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter. For å redusere risikoen bør det i dette tilfellet kreves at institusjonen vurderer om 

den samlede verdien av dens eksponeringer mot transaksjonen er betydelig, før den kan tilordne den til 

transaksjonen som en separat motpart i stedet for «ukjent motpart». 

7) En transaksjons struktur bør ikke utgjøre en ytterligere eksponering dersom omstendighetene ved transaksjonen 

sikrer at tap på en eksponering mot denne transaksjonen bare kan følge av misligholdshendelser i forbindelse med 

underliggende eiendeler. En ytterligere eksponering bør innregnes dersom transaksjonen medfører en betalings-

forpliktelse for en bestemt person, i tillegg til, eller i det minste før, pengestrømmene fra de underliggende 

eiendelene ettersom investorer kan bli påført ytterligere tap i tilfelle av mislighold hos denne personen selv om 

det ikke har funnet sted noen misligholdshendelse for en underliggende eiendel. En ytterligere eksponering bør 

også innregnes når omstendighetene ved transaksjonen muliggjør omdirigering av pengestrømmer til en person 

som ikke er berettiget til å motta dem, ettersom investorer kan bli påført ytterligere tap selv om det ikke har 

funnet sted noen misligholdshendelse for en underliggende eiendel. Det bør ikke innregnes noen ytterligere 

eksponering for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) som nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1) ettersom pengestrømmene ikke kan omdirigeres til en person 

som i henhold til transaksjonens vilkår ikke er berettiget til å motta dem. Dette bør også gjelde for enheter som er 

underlagt tilsvarende krav i henhold til Unionens regelverksakter eller lovgivningen i et tredjeland. 

8) Forekomsten og verdien av eksponeringer mot en motpart eller gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter som 

følger av eksponeringer mot transaksjoner, avhenger ikke av om eksponeringene mot transaksjonene inngår i eller 

utenfor handelsporteføljen. Derfor bør de vilkårene og metodene som anvendes for å identifisere eksponeringer 

mot transaksjoner med underliggende eiendeler, være de samme, uansett om disse eksponeringene inngår i eller 

utenfor handelsporteføljen. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjo nsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes vilkårene og metodene som anvendes for å fastsette en institusjons samlede eksponering mot en 

motpart eller en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter i forbindelse med eksponeringer gjennom transaksjoner med 

underliggende eiendeler, og vilkårene for at strukturen til transaksjoner med underliggende eiendeler ikke skal utgjøre en 

ytterligere eksponering. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «transaksjoner» transaksjoner nevnt i artikkel 112 bokstav m) og o) i forordning (EU) nr. 575/2013 og andre transaksjoner 

der det foreligger en eksponering mot underliggende eiendeler, 

b) «ukjent motpart» en enkelt hypotetisk motpart som institusjonen, forutsatt at artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) og artikkel  

6 nr. 3 bokstav a) i denne forordningen ikke får anvendelse, tilordner alle eksponeringer til som den ikke har identifisert 

skyldneren for. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av eksponeringer som er resultatet av transaksjoner 

1. En institusjon skal bestemme det bidraget til den samlede eksponeringen mot en bestemt motpart eller gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter som er resultatet av en viss transaksjon, i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 4, 5 og 6. 

Institusjonen skal separat for hver av de underliggende eiendelene bestemme sin eksponering mot den underliggende eiendelen 

i samsvar med artikkel 5. 

2. En institusjon skal vurdere om en bestemt transaksjon utgjør en ytterligere eksponering i samsvar med artikkel 7. 

Artikkel 4 

Underliggende eksponeringer mot transaksjoner som selv har underliggende eiendeler 

1. Når en institusjon ved anvendelsen av artikkel 5 og 6 vurderer de underliggende eksponeringene i forbindelse med en 

transaksjon (transaksjon A), som selv har en underliggende eksponering mot en annen transaksjon (transaksjon B), skal den 

behandle eksponeringen mot transaksjon B som erstattet med de eksponeringene som er underliggende for transaksjon B. 

2. Nr. 1 får anvendelse så lenge de underliggende eksponeringene er eksponeringer mot transaksjoner med underliggende 

eiendeler. 

Artikkel 5 

Beregning av eksponeringsverdien 

1. En institusjons eksponering mot en underliggende eiendel i en transaksjon er den laveste av følgende verdier: 

a) Eksponeringsverdien for den eksponeringen som følger av den underliggende eiendelen. 

b) Den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponeringer mot den underliggende eiendelen som er resultatet av 

alle institusjonens eksponeringer mot transaksjonen.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1043 

 

2. For hver eksponering som en institusjon har mot en transaksjon, skal eksponeringsverdien av den resulterende 

eksponeringen mot en underliggende eiendel, bestemmes som følger: 

a) Dersom alle investorers eksponeringer i forbindelse med denne transaksjonen har samme prioritet, skal eksponerings-

verdien for den resulterende eksponeringen mot en underliggende eiendel være pro rata-kvoten for institusjonens 

eksponering mot transaksjonen multiplisert med eksponeringsverdien av eksponeringen som utgjøres av den underliggende 

eiendelen. 

b) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), skal eksponeringsverdien av den resulterende eksponeringen mot en 

underliggende eiendel være pro rata-kvoten for institusjonens eksponering mot transaksjonen multiplisert med den laveste av 

følgende verdier: 

i) Eksponeringsverdien av eksponeringen som utgjøres av den underliggende eiendelen. 

ii)  Den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponering mot transaksjonen sammen med alle andre 

eksponeringer mot denne transaksjonen som har samme prioritet som institusjonens eksponering. 

3. Pro rata-kvoten for en institusjons eksponering mot en transaksjon skal være eksponeringsverdien av institusjonens 

eksponering dividert med den samlede eksponeringsverdien av institusjonens eksponering sammen med alle andre 

eksponeringer mot denne transaksjonen som har samme prioritet som institusjonens eksponering. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for å bestemme underliggende eksponeringers bidrag til samlede eksponeringer 

1. En institusjon skal for hver kredittrisikoeksponering der skyldneren er identifisert, ta med eksponeringsverdien av sin 

eksponering mot den relevante underliggende eiendelen ved beregning av den samlede eksponeringen mot denne skyldneren 

som en enkelt motpart eller mot den gruppen av innbyrdes tilknyttede motparter som skyldneren tilhører. 

2. Dersom en institusjon ikke har identifisert skyldneren i forbindelse med en underliggende kredittrisikoeksponering, eller 

dersom en institusjon ikke kan bekrefte at en underliggende eksponering ikke er en kreditteksponering, skal institusjonen 

tilordne denne eksponeringen som følger: 

a) Når eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, skal den tilordne denne eksponeringen til 

transaksjonen som separat motpart. 

b) Dersom eksponeringsverdien er lik eller overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, og institusjonen gjennom 

transaksjonens mandat kan sikre at de underliggende eksponeringene i transaksjonen ikke er forbundet med noen andre 

eksponeringer i dens portefølje, herunder underliggende eksponeringer fra andre transaksjoner, skal den tilordne denne 

eksponeringen til transaksjonen som separat motpart. 

c) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), skal den tilordne denne eksponeringen til den ukjente motparten. 

3. Dersom en institusjon ikke kan skille mellom de underliggende eksponeringene i en transaksjon, skal den tilordne den 

samlede eksponeringsverdien av sine eksponeringer mot transaksjonen som følger: 

a) Dersom denne samlede eksponeringsverdien ikke overstiger 0,25 % av institusjonens tellende kapital, skal den tilordne 

denne samlede eksponeringsverdien til transaksjonen som separat motpart. 

b) I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), skal den tilordne denne samlede eksponeringsverdien til den ukjente motparten. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal institusjoner regelmessig, og minst én gang i måneden, overvåke slike transaksjoner for 

mulige endringer i sammensetningen og den relative andelen av de underliggende eksponeringene. 

Artikkel 7 

Ytterligere eksponering som utgjøres av en transaksjons struktur 

1. En transaksjons struktur skal ikke utgjøre en ytterligere eksponering dersom transaksjonen oppfyller følgende to vilkår: 

a) Transaksjonens rettslige og operasjonelle struktur er utformet slik at transaksjonens forvalter eller en tredjepart hindres i å 

omdirigere pengestrømmer som er resultat av transaksjonen, til personer som i henhold til vilkårene for transaksjonen ikke 

er berettiget til å motta disse pengestrømmene. 
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b) Verken utstederen eller noen annen person kan i forbindelse med transaksjonen pålegges å betale et beløp til institusjonen i 

tillegg til, eller som en forskuddsbetaling av, pengestrømmene fra de underliggende eiendelene. 

2. Vilkåret i nr. 1 bokstav a) skal anses som oppfylt dersom transaksjonen er ett av følgende: 

a) En UCITS som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF. 

b) Et foretak som er etablert i et tredjeland, som utøver virksomhet tilsvarende den som utøves av en UCITS, og som er 

underlagt tilsyn i henhold til en unionsregelverksakt eller i henhold til lovgivningen i et tredjeland som anvender tilsyns- og 

reguleringskrav som minst tilsvarer dem som anvendes på UCITS i Unionen. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1222/2014 

av 8. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige  

institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 131 nr. 18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2013/36/EU gir medlemsstatenes vedkommende eller utpekte myndigheter myndighet til å innføre høyere krav 

til ansvarlig kapital for globalt systemviktige institusjoner for å kompensere for den økte risikoen som globalt 

systemviktige institusjoner utgjør for finanssystemet, og den potensielle innvirkningen det kan få for skattebetalerne 

dersom de rammes av en krise. Dette direktivet beskriver visse grunnleggende prinsipper for en metode for å identifisere 

globalt systemviktige institusjoner og plassere globalt systemviktige institusjoner i underkategorier etter system-

viktighet. I samsvar med denne plasseringen vil de bli pålagt et tilleggskrav til ren kjernekapital – en buffer for globalt 

systemviktige institusjoner. Denne metoden for identifisering og plassering av globalt systemviktige institusjoner 

bygger på fem kategorier som måler en banks systemviktighet for det globale finansmarkedet, og er nærmere angitt i 

denne forordningen. 

2) For å følge framgangsmåten i direktiv 2013/36/EU bør denne forordningen ta hensyn til standardene for metoden for å 

vurdere globalt systemviktige banker og for det økte kravet til tapsabsorberende evne fastsatt av Basel-komiteen for 

banktilsyn, som bygger på rammen for globalt systemviktige finansinstitusjoner fastsatt av Rådet for finansiell stabilitet 

i tilknytning til rapporten «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB 

Recommendations and Time Lines». 

3) Direktiv 2013/36/EU gjør det klart at metoden for identifisering og plassering skal harmoniseres i alle medlemsstater 

ved bruk av ensartede, klare parametrer for beregning av en enhets samlede poengtall som mål på dens systemviktighet. 

For å sikre at utvalget av banker og bankgrupper, som bør bestå av foretak fra Unionen og foretak med tillatelse i 

tredjeland, som tjener som referanse for å gjenspeile det globale finanssystemet, er ensartet i hele Unionen, bør utvalget 

fastsettes av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Utelukkelse fra og tilføyelser til utvalget bør være basert på 

en tilsynsvurdering utelukkende med sikte på å sikre at utvalget skal utgjøre en referanse, og bør ikke baseres på andre 

hensyn. 

4) Prosessen for å identifisere globalt systemviktige institusjoner bør bygge på sammenlignbare data og bør ta hensyn til at 

institusjonene trenger klarhet i hvorvidt og i hvilken utstrekning bufferkravet vil gjelde for dem; derfor bør metoden 

også omfatte frister og framgangsmåter for denne prosessen. Ettersom identifiseringen av globalt systemviktige 

institusjoner bør bygge på oppdaterte opplysninger om utvalget av store globale bankgrupper, hvorav noen har tillatelse 

i tredjeland, vil imidlertid nødvendige opplysninger ikke foreligge før i annet halvår hvert år. For at institusjonene skal 

kunne oppfylle de kravene som følger av deres status som globalt systemviktige institusjoner, bør bufferkravet tre i kraft 

cirka ett år etter at de har blitt identifisert som globalt systemviktige institusjoner. 

5) I direktiv 2013/36/EU angis fem kategorier av systemviktighet basert på kvantifiserbare indikatorer. For å redusere den 

administrative byrden for institusjoner og myndigheter skal disse kategoriene være de samme som dem som brukes av 

Basel-komiteen for banktilsyn. Ved videreutvikling av de kvantifiserbare indikatorene bør denne forordningen følge 

samme metode. Indikatorene bør velges slik at de gjenspeiler de ulike sidene av potensielle negative eksterne 

konsekvenser dersom en enhet rammes av krise, og enhetens kritiske funksjoner for finanssystemets stabilitet. 

Referansesystemet for vurdering av systemviktighet bør være de globale finansmarkedene og verdensøkonomien.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 15.11.2014, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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6) For å kunne angi en nøyaktig metode for å identifisere og klassifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 

de grunnleggende reglene fastsatt i direktiv 2013/36/EU er det viktig med en tydelig avgrensning av begrepene «berørt 

enhet», «indikatorverdi», «nevner» og «grenseverdi» ved å definere dem i henhold til denne forordningen. 

7) Den systemviktigheten hver bankgruppe har, målt ved hjelp av indikatorene på konsolidert grunnlag, bør uttrykkes som 

et individuelt samlet poengtall for et gitt år, som måler gruppens stilling i forhold til andre enheter i utvalget. Bankene 

bør identifiseres som globalt systemviktige institusjoner og plasseres på grunnlag av samlet poengtall i de under-

kategoriene som de ulike kapitalbufferkravene får anvendelse på. Ved beregning av gjennomsnittlig poengtall for hver 

kategori bør hver av de fem kategoriene vektes med 20 %. For kategorien som måler muligheten for å erstatte, bør det 

ved beregning av samlet poengtall anvendes et tak ettersom denne kategorien etter en analyse av dataene for årene til og 

med 2013 viste seg å ha en uforholdsmessig høy innvirkning på poengtallet for banker som har en dominerende stilling 

innen yting av betalingstjenester, garantistillelse og oppbevaring av eiendeler. 

8) Vedkommende myndigheter bør etter en forsvarlig tilsynsvurdering kunne flytte en globalt systemviktig institusjon fra 

en lavere underkategori til en høyere underkategori eller utpeke en enhet som globalt systemviktig institusjon selv om 

dens samlede poengtall er lavere enn grenseverdien for den laveste underkategorien. Ettersom denne identifiseringen 

etter en tilsynsvurdering har samme mål som den ordinære framgangsmåten for poengberegning, bør kriteriet som denne 

vurderingen bygger på, også være bankens systemviktighet for det globale finansmarkedet og verdensøkonomien, i 

samsvar med metoden brukt av Basel-komiteen for banktilsyn. Risikoen for at banken blir rammet av en krise, bør ikke 

være et kriterium, ettersom det allerede er tatt hensyn til denne risikoen i andre tilsynskrav, blant annet i det samlede 

risikovektede eksponeringsbeløpet og eventuelt i tilleggskrav til ansvarlig kapital, som for eksempel system-

risikobufferen. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

11) Denne forordningen bør få anvendelse fra 1. januar 2015, ettersom kravet om å opprettholde en buffer for globalt 

systemviktige institusjoner fastsatt i artikkel 131 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU får anvendelse og fases inn fra 1. januar 2016. 

Av denne grunn og for at institusjonene skal kunne informeres i god tid om hvilket bufferkrav som gjelder for dem som 

globalt systemviktige institusjoner, og gi dem tilstrekkelig tid til å skaffe til veie den kapitalen som kreves, bør 

identifiseringen av de globalt systemviktige institusjonene finne sted senest i begynnelsen av 2015. 

12) Bufferkravet for globalt systemviktige institusjoner bør fases inn i løpet av en periode på tre år i samsvar med artikkel 

162 nr. 5 i direktiv 2013/36/EU: Første del av kravet nevnt i artikkel 162 nr. 5 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU bør få 

anvendelse fra 1. januar 2016 på institusjoner som vedkommende myndigheter har identifisert som globalt system-

viktige institusjoner i begynnelsen av 2015 på grunnlag av opplysninger fra regnskapsår avsluttet før juli 2014. Andre 

del av bufferkravet for globalt systemviktige institusjoner nevnt i artikkel 162 nr. 5 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU bør 

få anvendelse fra 1. januar 2017 på institusjoner som vedkommende myndigheter har identifisert som globalt 

systemviktige institusjoner før utgangen av 2015 eller senest i begynnelsen av 2016 på grunnlag av opplysninger fra 

regnskapsår avsluttet før juli 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordningen angis den metoden en medlemsstats myndighet som nevnt i artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU 

(heretter kalt «vedkommende myndighet») skal bruke for å identifisere på konsolidert grunnlag en berørt enhet som globalt 

systemviktig institusjon, og metoden for fastsettelse av underkategorier av globalt systemviktige institusjoner og plasseringen 

av globalt systemviktige institusjoner i disse underkategoriene på grunnlag av deres systemviktighet, samt i forbindelse med 

denne metoden de fristene og opplysningene som skal brukes i forbindelse med identifiseringen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «berørt enhet» en morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU, et blandet finansielt holdingselskap i EU eller 

en institusjon som ikke er et datterforetak av en morinstitusjon i EU, et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet 

finansielt holdingselskap i EU, 

2) «indikatorverdi» den individuelle verdien for hver indikator i henhold til artikkel 6 for hver berørt enhet i utvalget, og for 

hver bank med tillatelse i et tredjeland den tilsvarende individuelle verdien offentliggjort i samsvar med internasjonalt 

avtalte standarder, 

3) «nevner», for hver indikator, samlet verdi av indikatorverdiene for de berørte enhetene og bankene med tillatelse i 

tredjeland som inngår i utvalget, 

4) «grenseverdi» en poengverdi som bestemmer den laveste grensen og grensene mellom de fem underkategoriene definert i 

artikkel 131 nr. 9 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 3 

Felles parametrer til metoden 

1. For å kunne beregne poengtallene skal EBA ved hjelp av internasjonalt avtalte standarder identifisere et utvalg av 

institusjoner eller grupper hvis indikatorverdier skal brukes som referanseverdier for å representere den globale banksektoren, 

idet det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, særlig det utvalget som brukes av Basel-komiteen for banktilsyn for 

identifisering av globalt systemviktige banker, og skal innen 31. juli hvert år underrette vedkommende myndigheter om hvilke 

berørte enheter som inngår i utvalget. 

Utvalget skal bestå av berørte enheter og banker som har tillatelse i tredjeland, og skal omfatte de 75 største av dem basert på 

samlet eksponering som definert i artikkel 6 nr. 1, samt berørte enheter som er identifisert som globalt systemviktige 

institusjoner, og banker i tredjeland, som er identifisert som globalt systemviktige i det foregående året. 

EBA skal utelukke eller legge til berørte enheter eller banker med tillatelse i tredjeland dersom og i den grad det er nødvendig 

for å sikre at referansesystemet for vurdering av systemviktighet gjenspeiler de globale finansmarkedene og verdensøkonomien 

på en tilfredsstillende måte, samtidig som det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, herunder utvalget som brukes  av 

Basel-komiteen for banktilsyn. 

2. Vedkommende myndighet skal innen 31. juli hvert år rapportere til EBA de indikatorverdiene for alle berørte enheter med 

en eksponering på over 200 milliarder euro som har tillatelse innenfor deres jurisdiksjon. Vedkommende myndighet skal sikre 

at indikatorverdiene er de samme som dem som framlegges for Basel-komiteen for banktilsyn, og dem som offentliggjøres av 

den samme berørte enheten i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014(1). Vedkommende 

myndighet skal benytte malene fastsatt i nevnte forordning. 

3. EBA skal beregne nevnerne på grunnlag av indikatorverdiene innrapportert av vedkommende myndighet i henhold til  

nr. 2, samtidig som det tas hensyn til internasjonalt avtalte standarder, særlig nevnerne offentliggjort av Basel-komiteen for 

banktilsyn for det aktuelle året, og underrette vedkommende myndigheter om dem. Nevneren for en indikator skal være samlet 

verdi av indikatorverdiene for samtlige berørte enheter og banker med tillatelse i tredjeland som utvalget består av, slik de er 

innrapportert for de berørte enhetene i samsvar med nr. 2 og offentliggjort  av bankene med tillatelse i tredjeland, per 31. juli i 

det aktuelle året.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse  av tekniske gjennom-

føringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt syst emviktige 

institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14). 
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Artikkel 4 

Prosedyre for identifisering 

1. Vedkommende myndighet skal innen 15. desember hvert år beregne poengtallene for de berørte enhetene som inngår i 

utvalget som EBA har sendt underretning om, og som har tillatelse i dens jurisdiksjon. Dersom vedkommende myndighet som 

ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering utpeker en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon i samsvar med artikkel  

131 nr. 10 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, skal vedkommende myndighet innen 15. desember hvert år sende EBA en skriftlig 

erklæring med en nærmere redegjørelse for begrunnelsen for denne vurderingen. 

2. Identifiseringen av en berørt enhet som globalt systemviktig institusjon og plasseringen av den i en underkategori får 

virkning fra 1. januar i det andre året etter det kalenderåret da nevnerne ble fastsatt i samsvar med artikkel 3. 

Artikkel 5 

Identifisering av globalt systemviktige institusjoner, fastsettelse av poengtall og plassering i underkategorier 

1. Indikatorverdiene skal baseres på data som er innrapportert for den berørte enheten ved utgangen av foregående 

regnskapsår, på konsolidert grunnlag, og for banker som har tillatelse i tredjeland, på data framlagt i samsvar med internasjonalt 

avtalte standarder. For berørte enheter hvis regnskapsår avsluttes 30. juni, kan vedkommende myndigheter bruke indika-

torverdiene basert på enhetenes stilling per 31. desember. 

2. Vedkommende myndighet skal fastsette poengtallet for hver berørt enhet i utvalget som et aritmetisk gjennomsnitt av 

poengtallene i hver kategori; kategorien som måler muligheten til å erstatte, kan imidlertid ikke ha et kategoripoengtall som er 

høyere enn 500 basispunkter. Poengtallet for hver kategori skal beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av de verdiene 

som framkommer når hver indikatorverdi i kategorien divideres med nevneren for indikatoren meldt av EBA. Poengtallene skal 

uttrykkes i basispunkter og skal avrundes til nærmeste heltall. 

3. Den laveste grenseverdien skal være 130 basispunkter. Følgende underkategorier skal anvendes: 

a) underkategori 1 skal omfatte poengtall fra 130 til 229 basispunkter, 

b) underkategori 2 skal omfatte poengtall fra 230 til 329 basispunkter, 

c) underkategori 3 skal omfatte poengtall fra 330 til 429 basispunkter, 

d) underkategori 4 skal omfatte poengtall fra 430 til 529 basispunkter, 

e) underkategori 5 skal omfatte poengtall fra 530 til 629 basispunkter. 

4. Vedkommende myndighet skal identifisere en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon dersom enhetens 

poengtall minst tilsvarer den laveste grenseverdien. En beslutning om å utpeke en berørt enhet som en globalt systemviktig 

institusjon som treffes som ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering i samsvar med artikkel 131 nr. 10 bokstav b) i direktiv 

2013/36/EU, skal bygge på en vurdering av om det vil få vesentlige negative konsekvenser for det globale finansmarkedet og 

verdensøkonomien dersom enheten rammes av en krise. 

5. Vedkommende myndighet skal plassere en globalt systemviktig institusjon i en underkategori ut fra dens poengtall. En 

beslutning om å flytte en globalt systemviktig institusjon fra en lavere underkategori til en høyere underkategori som treffes som 

ledd i en forsvarlig tilsynsvurdering i samsvar med artikkel 131 nr. 10 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, skal bygge på en vurdering 

av om det vil få større negative konsekvenser for det globale finansmarkedet og verdensøkonomien dersom enheten rammes av en 

krise. 

6. Beslutningene nevnt i nr. 4 og 5 kan støttes av supplerende indikatorer, som ikke skal være indikatorer for sannsynligheten 

for at den berørte enheten rammes av en krise. Slike beslutninger skal inneholde godt dokumenterte, verifiserbare kvantitative 

og kvalitative opplysninger.  
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Artikkel 6 

Indikatorer 

1. Kategorien som måler gruppens størrelse, skal bestå av én indikator som tilsvarer gruppens samlede eksponering som 

nærmere beskrevet i vedlegget. 

2. Kategorien som måler gruppens sammenkopling med finanssystemet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer som 

nærmere beskrevet i vedlegget: 

a) Eiendeler innenfor finanssystemet. 

b) Forpliktelser innenfor finanssystemet. 

c) Utestående verdipapirer. 

3. Kategorien som måler muligheten for å erstatte de tjenestene eller den finansielle infrastrukturen som gruppen tilbyr, skal 

bestå av samtlige av følgende indikatorer som nærmere beskrevet i vedlegget: 

a) Eiendeler som oppbevares i depot. 

b) Betalingsvirksomhet. 

c) Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. 

4. Kategorien som måler gruppens kompleksitet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer som nærmere beskrevet i 

vedlegget: 

a) Nominelt beløp for OTC-derivater. 

b) Eiendeler som tilhører hierarkiet for virkelig verdi på nivå 3, målt i samsvar med kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1255/2012(1). 

c) Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges. 

5. Kategorien som måler gruppens virksomhet over landegrensene, skal bestå av følgende indikatorer som nærmere 

beskrevet i vedlegget: 

a) Fordringer på tvers av jurisdiksjoner. 

b) Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner. 

6. For opplysninger som rapporteres i andre valutaer enn euro, skal vedkommende myndighet benytte en passende 

valutakurs og ta hensyn til gjeldende referansevekslingskurs per 31. desember offentliggjort av Den europeiske sentralbank og 

internasjonale standarder. For indikatoren som gjelder betalingsvirksomhet som nevnt i nr. 3 bokstav b), skal vedkommende 

myndighet bruke gjennomsnittlig valutakurs for det aktuelle året. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 første ledd skal EBA innen 14. januar 2015 fastsette utvalget med sikte på å identifisere en 

berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon for år 2014. Vedkommende myndigheter skal rapportere indikatorverdiene 

for de berørte enhetene i utvalget på grunnlag av opplysninger fra regnskapsår avsluttet før juli 2014, til EBA, innen  

21. januar 2015. På grunnlag av disse indikatorverdiene skal EBA innen 30. januar 2015 beregne nevnerne for år 2014. På 

grunnlag av disse nevnerne skal vedkommende myndigheter fastsette poengtallene for de berørte enhetene for år 2014. De skal 

også identifisere globalt systemviktige institusjoner og plassere dem i underkategorier. Samtidig skal vedkommende myndighet 

innen 28. februar 2015 underrette Kommisjonen, ESRB og EBA om de institusjonene som er identifisert som globalt 

systemviktige, og offentliggjøre deres navn og poengtall for år 2014. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 12, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 13 samt tolkning nr. 20 fr a Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 78).  



Nr. 13/1050 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 skal identifiseringen av en berørt enhet som en globalt systemviktig institusjon og den 

underkategori enheten skal plasseres i på grunnlag av poengtallene for år 2014, få anvendelse fra 1. januar 2016. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Ved anvendelse av artikkel 6 skal indikatorene fastsettes på følgende måte: 

1. Samlet eksponering 

Samlet eksponering skal være summen av alle poster i balansen, alle derivater og alle poster utenfor balansen, på 

konsolidert grunnlag, herunder enheter som konsolideres for regnskapsformål, men ikke for risikobaserte reguleringsformål, 

fratrukket reguleringsmessige justeringer. 

Samlet eksponering skal følge regnskapsmålet for eksponering (imidlertid med anvendelse av et bredest mulig 

konsolideringsgrunnlag) med forbehold for følgende prinsipper: 

— Balanseførte eksponeringer som ikke er derivater, inngår i eksponeringsverdien, netto etter fradrag for særlige 

avsetninger og verdsettingsjusteringer (for eksempel kredittverdijusteringer). 

— Motregning av lån og innskudd tillates ikke. 

— Fysiske eller finansielle sikkerheter eller garantier eller kredittrisikoreduksjon som er kjøpt, skal ikke anvendes for å 

redusere balanseførte eksponeringer. 

Postene i balansen skal være summen av følgende: 

a) Motpartseksponeringer for derivatkontrakter. 

b) Bruttoverdien av transaksjoner for verdipapirfinansiering. 

c) Motpartseksponeringer for verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

d) Det beløpet som er høyest av i) andre eiendeler minus verdipapirer mottatt i transaksjoner for verdipapirfinansiering 

som er innregnet som eiendeler, og ii) null. 

Postene utenfor balansen skal være summen av følgende: 

a) Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter. 

b) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 0 %, minus 100 % av kredittkort-

forpliktelser som kan sies opp uten vilkår, minus 100 % av andre forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

c) 10 % av kredittkortforpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

d) 10 % av andre forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

e) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 20 %. 

f) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 50 %. 

g) Nominell verdi av poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 100 %. 

For enheter konsolidert for regnskapsformål, men ikke for risikobaserte reguleringsformål, skal indikatorverdien økes med 

summen av følgende: 

a) Balanseførte eiendeler. 

b) Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter. 

c) 10 % av forpliktelser som kan sies opp uten vilkår. 

d) Andre forpliktelser utenfor balansen. 

e) Minus investeringsverdi i konsoliderte enheter.  
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2. Sammenkopling 

Når det gjelder indikatorene som måler sammenkopling, skal finansinstitusjoner anses å omfatte banker og andre 

innskuddsinstitusjoner, bankholdingselskaper, verdipapirforhandlere, forsikringsselskaper, verdipapirfond, hedgefond, 

pensjonsfond, investeringsbanker og sentrale motparter. Sentralbanker og andre offentlige organer (for eksempel 

multilaterale utviklingsbanker) skal ikke medregnes, mens statseide forretningsbanker skal. 

2.1. Eiendeler innenfor finanssystemet 

Samlede eiendeler innenfor finanssystemet skal være summen av midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansin-

stitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer gitt til andre finansinstitusjoner, beholdninger av verdipapirer utstedt av 

andre finansinstitusjoner, aktuell positiv nettoeksponering for verdipapirfinansieringstransaksjoner og OTC-derivater med 

andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi. 

a) Midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer 

Samlede midler satt inn eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, samt uutnyttede bevilgede kredittlinjer skal være 

summen av følgende: 

1) Midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansinstitusjoner, herunder innskuddsbevis. 

2) Uutnyttede bevilgede kredittlinjer gitt til andre finansinstitusjoner. 

b) Beholdninger av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner 

Denne posten skal gjenspeile alle beholdninger av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner. Beholdningen skal 

regnes til virkelig verdi for verdipapirer som er klassifisert som verdipapirer som innehas for handel, og som kan 

selges, mens verdipapirer som holdes til forfall, skal regnes til amortisert kost. 

Samlet beholdning av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner skal være summen av følgende: 

1) Sikrede omsettelige gjeldspapirer. 

2) Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer. 

3) Etterstilte omsettelige gjeldspapirer. 

4) Rentebærende markedspapirer. 

5) Den verdien som er høyest på aksjene, herunder nominell verdi og merverdi på ordinære aksjer og preferanse-

aksjer, fratrukket motregnede korte posisjoner i tilknytning til spesifikke aksjebeholdninger, og null. 

c) Verdipapirfinansieringstransaksjoner 

Samlede verdipapirfinansieringstransaksjoner skal være den samlede verdien av aktuell positiv nettoeksponering for 

verdipapirfinansieringstransaksjoner med andre finansinstitusjoner. 

Verdien som rapporteres, er ikke ment å skulle gjenspeile beløpene registrert i balansen. Den skal være det samlede 

skyldige beløpet for hver motregningsgruppe. Motregning skal bare brukes dersom transaksjonene er omfattet av en 

juridisk bindende motregningsavtale. Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt, er det brutto balanseført verdi som skal 

legges til grunn. Utlånstransaksjoner skal ikke medregnes. 

d) OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi 

OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig nettoverdi skal være summen av følgende: 

1) Positiv virkelig nettoverdi, herunder sikkerhet som innehas dersom dette skjer innenfor rammeavtalen om 

motregning. 

2) Potensiell framtidig eksponering.  
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2.2. Forpliktelser innenfor finanssystemet 

Samlede forpliktelser innenfor finanssystemet skal være summen av innskudd fra finansinstitusjoner, verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en negativ virkelig nettoverdi. 

a) Innskudd fra finansinstitusjoner 

Samlede innskudd fra finansinstitusjoner skal være summen av følgende: 

1) Innskudd som tilkommer depotinstitusjoner. 

2) Innskudd som tilkommer finansinstitusjoner som ikke er depotinstitusjoner. 

3) Uutnyttede bevilgede kredittlinjer bevilget av andre finansinstitusjoner. 

b) Verdipapirfinansieringstransaksjoner 

Samlede verdipapirfinansieringstransaksjoner skal være den samlede verdien av aktuell negativ nettoeksponering for 

verdipapirfinansieringstransaksjoner med andre finansinstitusjoner. 

c) OTC-derivater med andre finansinstitusjoner, som har en negativ virkelig nettoverdi 

Samlede OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en negativ virkelig nettoverdi, skal være summen av 

følgende: 

1) Negativ virkelig nettoverdi, herunder sikkerhet som stilles dersom dette skjer innenfor rammeavtalen om 

motregning. 

2) Potensiell framtidig eksponering. 

2.3. Utestående verdipapirer 

Denne indikatoren skal gjenspeile den bokførte verdien av utestående verdipapirer utstedt av den berørte enheten. Det skal 

ikke skilles mellom virksomhet innenfor finanssystemet og annen virksomhet. 

Samlede utestående verdipapirer skal være summen av følgende: 

a) Sikrede omsettelige gjeldspapirer. 

b) Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer. 

c) Etterstilte omsettelige gjeldspapirer. 

d) Rentebærende markedspapirer. 

e) Innskuddsbevis. 

f)  Kjernekapital. 

g) Preferanseaksjer og andre former for etterstilt finansiering som ikke er nevnt i bokstav c). 

3. Muligheten for å erstatte de tjenestene eller den finansielle infrastrukturen gruppen tilbyr 

3.1. Betalingsvirksomhet 

Samlet betalingsvirksomhet skal omfatte alle betalinger gjort i rapporteringsåret, unntatt gruppeinterne betalinger. 

Verdien av betalingene skal være den samlede bruttoverdien av alle kontantutbetalinger som den rapporterende gruppen 

har sendt via systemer for overføring av større beløp, sammen med bruttoverdien av alle kontantutbetalinger sendt 

gjennom en korrespondentbank (f.eks. ved å benytte en korrespondent- eller nostrokonto). Kontantbetalinger som er gjort 

på vegne av den berørte enheten og på vegne av kunder, herunder finansinstitusjoner og andre kommersielle kunder, skal 

medregnes. Betalinger som er gjort gjennom betalingssystemer for massebetaling skal ikke medregnes. Bare utgående 

betalinger skal medregnes. Verdien skal beregnes i euro. 
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3.2. Eiendeler som oppbevares i depot 

Verdien av eiendeler som oppbevares i depot, skal være verdien av alle eiendeler, herunder grensekryssende eiendeler, 

som det rapporterende gruppen har oppbevart i depot på vegne av kunder, herunder andre finansinstitusjoner enn den 

rapporterende gruppen. Eiendeler som forvaltes eller administreres på annen måte, og som ikke også er klassifisert som 

eiendeler som oppbevares i depot, skal ikke medregnes. 

3.3. Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter  

Samlede garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter skal være summen av 

garantivirksomhet for aksjer og garantivirksomhet for gjeldsinstrumenter. 

All garantivirksomhet der banken er forpliktet til å kjøpe usolgte verdipapirer, skal medregnes. Når garantivirksomheten 

skjer etter beste evne (det vil si at banken ikke er forpliktet til å kjøpe gjenværende beholdning), skal bare de verdipapirene 

som faktisk er solgt, medregnes. 

4. Gruppens kompleksitet 

4.1. Nominell verdi av OTC-derivater 

Denne indikatoren skal måle omfanget av den rapporterende gruppens engasjement i transaksjoner med OTC-derivater og 

skal omfatte alle typer risikokategorier og instrumenter. Ved rapportering av derivatenes nominelle verdier skal 

sikkerheten ikke trekkes fra. 

Samlet nominell verdi av OTC-derivater skal være summen av OTC-derivater som er clearet gjennom en sentral motpart, 

og OTC-derivater som er clearet bilateralt. 

4.2. Nivå 3-eiendeler 

Verdien av nivå 3-eiendeler skal være verdien av alle eiendeler hvis pris fastsettes periodisk på grunnlag av nivå  

3-måledata. 

4.3. Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges 

Verdien av verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges, skal være differansen mellom samlet 

verdi av verdipapirene i regnskapskategoriene verdipapirer som innehas for handel eller som kan selges, og den delen av 

verdipapirene i disse kategoriene som kan klassifiseres som likvide eiendeler av høy kvalitet. 

5. Gruppens grensekryssende virksomhet 

5.1. Fordringer på tvers av jurisdiksjoner 

Verdien av fordringer på tvers av jurisdiksjoner skal være verdien av samtlige fordringer i alle sektorer som på grunnlag av 

endelig risiko er grensekryssende fordringer, utenlandske datterforetaks lokale fordringer i utenlandsk valuta eller 

utenlandske datterforetaks lokale fordringer i lokal valuta, derivatvirksomhet ikke medregnet. Grensekryssende fordringer 

skal bestå av fordringer som et kontor i ett land har på en låntaker i et annet land. Utenlandske datterforetaks lokale 

fordringer i utenlandsk og lokal valuta skal omfatte de fordringene bankens lokale kontor har på låntakere på dette stedet. 

5.2. Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner 

Samlede forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner skal være summen av følgende, minus utenlandske forpliktelser overfor 

tilknyttede kontorer nevnt i bokstav b): 

a) Lokale forpliktelser i lokal valuta. 

b) Utenlandske forpliktelser (unntatt lokale forpliktelser i lokal valuta). 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1555 

av 28. mai 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av  

kravet om en motsyklisk kapitalbuffer i samsvar med artikkel 440(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 440 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som fastsatt i artikkel 130 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) er medlemsstatene forpliktet til å 

kreve at institusjonene opprettholder en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer. 

2) For å sikre gjennomsiktighet og sammenlignbarhet mellom institusjonene kreves det i forordning (EU) nr. 575/2013 at 

institusjonene offentliggjør de viktigste elementene i beregningen av sin motsykliske kapitalbuffer, herunder den 

geografiske fordelingen av de relevante kreditteksponeringene og det endelige beløpet for den institusjonsspesifikke 

motsykliske kapitalbufferen. 

3) Som fastsatt i artikkel 130 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU beregnes en institusjonsspesifikk motsyklisk buffer som 

produktet av institusjonens samlede risikovektede eksponeringsbeløp i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og den institusjonsspesifikke motsykliske buffersatsen. 

4) Som fastsatt i artikkel 140 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU består en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffersats av det 

vektede gjennomsnittet av de motsykliske buffersatsene som gjelder i de landene der institusjonens relevante 

kreditteksponeringer befinner seg. Fordelingen etter land av relevante kreditteksponeringer bør offentliggjøres i et 

standardformat i samsvar med bestemmelsene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014(3). For å 

oppfylle kravene i artikkel 440 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, der det ikke er fastsatt en minste 

buffersats, bør den geografiske fordelingen av relevante kreditteksponeringer offentliggjøres selv når gjeldende 

motsyklisk buffersats for et land er lik null.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 19.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til relevante kreditteksponeringer med henblikk 

på beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer (EUT L 309 av 30.10.2014, s. 5).  

2022/EØS/13/52 
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5) Med henblikk på beregning av det institusjonsspesifikke motsykliske bufferbeløpet bør de vektene som anvendes på 

motsykliske buffersatser, stå i forhold til det samlede kravet til ansvarlig kapital for kredittrisiko som gjelder de 

relevante kreditteksponeringene i hver medlemsstat og hvert tredjeland der institusjonen har eksponeringer. Derfor bør 

institusjonene offentliggjøre krav til ansvarlig kapital for alle relevante kreditteksponeringer. 

6) Som fastsatt i artikkel 433 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjoner offentliggjøre sine opplysninger i forbinde-

lse med krav til motsyklisk buffer minst én gang i året i forbindelse med datoen for offentliggjøring av finansregnskapet. 

Ettersom den motsykliske buffersatsen i henhold til artikkel 136 nr. 7 i direktiv 2013/36/EU fastsettes av de utpekte 

myndighetene hvert kvartal, bør offentliggjøringen av opplysninger om institusjonenes overholdelse av kravet om en 

institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer vise til opplysningene om den motsykliske kapitalbuffersatsen fra det 

seneste tilgjengelige kvartalet. Offentliggjøring av opplysninger i forbindelse med den motsykliske kapitalbufferen bør 

være basert på de motsykliske kapitalbuffersatsene som gjelder på tidspunktet for beregningen av den institu-

sjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen som offentliggjøringen gjelder. 

7) I henhold til artikkel 6 nr. 1, sammenholdt med artikkel 440 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør institusjonene 

offentliggjøre opplysninger om den motsykliske kapitalbufferen på individuelt grunnlag. En institusjon som enten er et 

morforetak eller et datterforetak, og en institusjon som omfattes av konsolideringen i henhold til artikkel 18 i forordning 

(EU) nr. 575, bør imidlertid ikke være forpliktet til å oppfylle offentliggjøringskravene i del åtte i nevnte forordning på 

individuelt grunnlag i henhold til artikkel 6 nr. 3 i nevnte forordning. Morinstitusjoner i EU og institusjoner som 

kontrolleres av et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU, bør 

offentliggjøre disse opplysningene på konsolidert grunnlag, mens betydelige datterforetak av morinstitusjoner i EU eller 

et finansielt morholdingselskap i EU eller et blandet finansielt morholdingselskap i EU samt datterforetak som har 

vesentlig betydning for sine lokale markeder, bør offentliggjøre disse opplysningene på individuelt eller delkonsolidert 

grunnlag, som fastsatt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

8) Kravet om å opprettholde en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer i henhold til artikkel 130 i direktiv 

2013/36/EU, får anvendelse og fases inn fra 1. januar 2016, med mindre medlemsstatene fastsetter en kortere 

overgangsperiode i henhold til artikkel 160 nr. 6 i nevnte direktiv. For å sikre at institusjonene får tilstrekkelig tid til å 

forberede offentliggjøring av opplysninger bør denne forordningen få anvendelse fra 1. januar 2016. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for Europakommisjonen. 

10) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I henhold til artikkel 440 i forordning (EU) nr. 575/2013 spesifiserer denne forordningen offentliggjøringskravene for 

institusjoner i forbindelse med deres oppfyllelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer som omhandlet i avdeling  

VII kapittel 4 i direktiv 2013/36/EU. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Offentliggjøring av den geografiske fordelingen av kreditteksponeringer 

Den geografiske fordelingen av en institusjons kreditteksponeringer som er relevante for beregningen av den motsykliske 

bufferen nevnt i artikkel 440 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal offentliggjøres i standardformatet angitt i 

tabell 1 i vedlegg I i samsvar med instruksjonene i del I og II i vedlegg II og med bestemmelsene fastsatt i delegert forordning 

(EU) nr. 1152/2014. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av beløpet for den institusjonsspesifikke motsykliske bufferen  

Beløpet for en institusjonsspesifikk motsyklisk buffer nevnt i artikkel 440 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

offentliggjøres i standardformatet angitt i tabell 2 i vedlegg I i samsvar med instruksjonene i del I og III i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse  

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

STANDARDFO RMAT FO R O FFENTLIGGJØRING AV O PPLYSNINGER O M INSTITUSJO NERS O VERHO LDELSE AV KRAVET O M EN MO TSYKLISK KAPITALBUFFER 

Tabell 1 

Geografisk fordeling av kreditteksponeringer som er relevante for beregningen av den motsykliske kapitalbufferen  
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010 Fordeling etter land             

 Land: 001             

 002             

 …             

 NNN             

020              

Tabell 2 

Beløpet for den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen  

Rad  Kolonne 

  010 

010 Samlet risikovektet eksponeringsbeløp  

020 Institusjonsspesifikk motsyklisk buffersats  

030 Krav til institusjonsspesifikk motsyklisk buffer  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1059 

 

VEDLEGG II 

INSTRUKSJO NER FO R STANDARDFO RMATER FO R O FFENTLIGGJØRING  

DEL I 

GENERELLE INSTRUKSJO NER 

Referansedata 

1.  I feltet «anvendelsesnivå» skal institusjonene angi det anvendelsesnivået som danner grunnlaget for dataene i tabell 1 og 2. 

Når institusjonene fyller ut dette feltet, skal de velge en av følgende kategorier i samsvar med artikkel 6 og 13 i forordning 

(EU) nr. 575/2013: 

a)  Konsolidert. 

b)  Individuelt. 

c)  Delkonsolidert. 

2.  For offentliggjøring på individuelt grunnlag i samsvar med første del avdeling II i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjonene fylle ut tabell 1 og 2 i disse instruksjonene på individuelt grunnlag i samsvar med første del avdeling II 

kapittel 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  For offentliggjøring på konsolidert eller delkonsolidert grunnlag i samsvar med første del avdeling II i forordning (EU)  

nr. 575/2013 skal institusjonene fylle ut tabell 1 og 2 i disse instruksjonene på konsolidert grunnlag i samsvar med første 

del avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

DEL II 

INSTRUKSJO NER FO R STANDARDFO RMAT 1  

Tabell 1 

Geografisk fordeling av kreditteksponeringer som er relevante for beregningen av den motsykliske kapitalbufferen  

Virkeområdet for tabell 1 er begrenset til kreditteksponeringer som er relevante for beregningen av den motsykliske 

kapitalbufferen i samsvar med artikkel 140 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU. 

Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Rad nr. Forklaring 

010-01X Fordeling av relevante kreditteksponeringer etter land 

Liste over land der institusjonen har kreditteksponeringer som er relevante for beregningen av den 

institusjonsspesifikke motsykliske bufferen i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1152/2014. 

Antall rader kan variere avhengig av antall land der institusjonen har de kreditteksponeringene som er 

relevante for beregningen av den motsykliske bufferen. 

I samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 kan institusjonen, dersom dens 

eksponeringer i handelsporteføljen eller kreditteksponeringer i utlandet utgjør mindre enn 2 % av dens 

samlede risikovektede eksponeringer, velge å tilordne disse eksponeringene til institusjonens etable-

ringssted. Dersom de eksponeringene som er offentliggjort for institusjonens etableringssted, omfatter 

eksponeringer fra andre land, bør dette angis tydelig i en merknad eller fotnote i tabellen. 

020 I alt 

Verdien som beskrevet i henhold til forklaringen i kolonne 010-120 i denne tabellen. 
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Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Kolonne nr. Forklaring 

010 Eksponeringsverdien for generelle kreditteksponeringer for standardmetoden  

Eksponeringsverdien for relevante kreditteksponeringer definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 bokstav 

a) i direktiv 2013/36/EU og fastsatt i samsvar med artikkel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1152/2014. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle relevante kreditteksponeringer definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 

bokstav a) i direktiv 2013/36/EU og fastsatt i samsvar med artikkel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

020 Eksponeringsverdien for generelle kreditteksponeringer for IRB-metoden 

Eksponeringsverdien for relevante kreditteksponeringer definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 bokstav 

a) i direktiv 2013/36/EU og fastsatt i samsvar med artikkel 166 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med EBA/RTS/2013/15. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle relevante kreditteksponeringer definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 

bokstav a) i direktiv 2013/36/EU og fastsatt i samsvar med artikkel 166 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

030 Summen av lange og korte posisjoner for eksponeringer i handelsporteføljen  

Summen av lange og korte posisjoner i relevante kreditteksponeringer definert i samsvar med artikkel  

140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU og beregnet som summen av lange og korte posisjoner fastsatt i 

samsvar med artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1152/2014. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle lange og korte posisjoner i relevante kreditteksponeringer definert i 

samsvar med artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU og beregnet som summen av lange og 

korte posisjoner fastsatt i samsvar med artikkel 327 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

040 Verdien av eksponeringer i handelsporteføljen for interne modeller 

Summen av følgende: 

— Virkelig verdi av kontantposisjoner som representerer relevante kreditteksponeringer som definert i 

artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med artikkel 104 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

— Nominell verdi av derivater som representerer relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar 

med artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1152/2014. 

Rad: 020 (i alt): Summen av virkelig verdi av alle kontantposisjoner som representerer relevante 

kreditteksponeringer som definert i artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar 

med artikkel 104 i forordning (EU) nr. 575/2013, og nominell verdi av alle derivater som representerer 

relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 

2013/36/EU. 

050 Eksponeringsverdien av verdipapiriseringseksponeringer for standardmetoden  

Eksponeringsverdien av relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 

bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med artikkel 246 nr. 1 bokstav a) og c) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1152/2014. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar med artikkel 140 

nr. 4 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med artikkel 246 nr. 1 bokstav a) og c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 
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Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Kolonne nr. Forklaring 

060 Eksponeringsverdien av verdipapiriseringseksponeringer for IRB-metoden 

Eksponeringsverdien av relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar med artikkel 140 nr. 4 

bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med artikkel 246 nr. 1 bokstav b) og d) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

Den geografiske fordelingen foretas i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1152/2014. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle relevante kreditteksponeringer som definert i samsvar med artikkel  

140 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med artikkel 246 nr. 1 bokstav b) og d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

070 Krav til ansvarlig kapital: generelle kreditteksponeringer 

Krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer i det aktuelle landet som definert i henhold til 

artikkel 140 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling II i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer som definert i 

henhold til artikkel 140 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling  

II i forordning (EU) nr. 575/2013. 

080 Krav til ansvarlig kapital for eksponeringer i handelsporteføljen  

Krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer i det aktuelle landet som definert i henhold til 

artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling IV kapittel 2 

i forordning (EU) nr. 575/2013 for spesifikk risiko, eller i samsvar med tredje del avdeling IV kapittel 5 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 for økt misligholds- og migrasjonsrisiko. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer som definert i 

henhold til artikkel 140 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling 

IV kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 for spesifikk risiko, eller i samsvar med tredje del avdeling  

IV kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 for økt misligholds- og migrasjonsrisiko. 

090 Krav til ansvarlig kapital: verdipapiriseringseksponeringer 

Krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer i det aktuelle landet som definert i henhold til 

artikkel 140 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling II kapittel 5 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer som definert i 

henhold til artikkel 140 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2013/36/EU, fastsatt i samsvar med tredje del avdeling  

II kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

100 Krav til ansvarlig kapital — i alt 

Summen av kolonne 070, 080 og 090. 

Rad: 020 (i alt): Summen av alle krav til ansvarlig kapital for relevante kreditteksponeringer som definert i 

henhold til artikkel 140 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU. 

110 Vekter for krav til ansvarlig kapital  

Vekten som anvendes på den motsykliske buffersatsen i hvert land, beregnet som det samlede kravet til 

ansvarlig kapital som gjelder de relevante kreditteksponeringene i det aktuelle landet (rad 01X, kolonne 

100), dividert med det samlede kravet til ansvarlig kapital som gjelder alle kreditteksponeringer som er 

relevante for beregningen av den motsykliske bufferen i samsvar med artikkel 140 nr. 4 i direktiv 

2013/36/EU (rad 020, kolonne 100). 

Denne verdien angis i absolutte tall med to desimaler. 
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Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Kolonne nr. Forklaring 

120 Motsyklisk kapitalbuffersats 

Motsyklisk kapitalbuffersats som får anvendelse i det aktuelle landet, og som fastsettes i samsvar med 

artikkel 136, 137, 138 og 139 i direktiv 2013/36/EU. Denne kolonnen omfatter ikke motsykliske kapi-

talbuffersatser som er fastsatt, men ennå ikke har fått anvendelse på tidspunktet for beregningen av den 

institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen som offentliggjøringen gjelder. 

Denne verdien skal angis i prosent med samme antall desimaler som fastsatt i samsvar med artikkel  

136, 137, 138 og 139 i direktiv 2013/36/EU. 

DEL III 

INSTRUKSJO NER FO R STANDARDFO RMAT 2  

Tabell 2 

Beløpet for den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen  

Institusjonene skal følge instruksjonene i dette avsnittet når de fyller ut tabell 2 Beløpet for den institusjonsspesifikke 

motsykliske kapitalbufferen. 

Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Rad nr. Forklaring 

010 Samlet risikovektet eksponeringsbeløp 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp beregnet i samsvar med artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

020 Institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffersats  

Institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffersats fastsatt i samsvar med artikkel 140 nr. 1 i direktiv 

2013/36/EU. 

Den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbuffersatsen beregnes som det vektede gjennomsnittet av de 

motsykliske buffersatsene som gjelder i de landene der institusjonens relevante kreditteksponeringer 

befinner seg, og rapporteres i rad 010-01X i kolonne 120 i tabell 1. 

Den vekten som får anvendelse på den motsykliske buffersatsen i hvert land, er den andelen av krav til 

ansvarlig kapital i det samlede kravet til ansvarlig kapital som gjelder relevante kreditteksponeringer på 

det aktuelle territoriet, og angis i tabell 1 kolonne 110. 

Denne verdien skal angis i prosent med to desimaler. 

030 Krav til institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer 

Krav til institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer beregnet  som den institusjonsspesifikke motsykliske 

buffersatsen, som angitt i rad 020 i denne tabellen, anvendes på det samlede risikovektede ekspone-

ringsbeløpet som angitt i rad 010 i denne tabellen. 

 

Henvisninger til rettsgrunnlag og instruksjoner 

Kolonne nr. Forklaring 

010 Verdien som beskrevet i samsvar med forklaringen til rad 010-030 i denne tabellen. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1556 

av 11. juni 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for behandling i overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i henhold  

til den interne kredittvurderingsmetoden(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 495 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å spesifisere på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan gjøre unntak fra behandlingen i henhold 

til IRB-metoden for visse kategorier av egenkapitaleksponeringer som innehas av institusjoner og EU-datterforetak av 

institusjoner i deres respektive medlemsstat 31. desember 2017. 

2) Disse vilkårene bør fastsettes på en harmonisert måte slik at de ikke får en uforholdsmessig negativ innvirkning på de 

nasjonale rettsordenenes smidige overgang fra den ordningen som ble innført ved innarbeidingen av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/48/EF(2), særlig artikkel 154 nr. 6, til den ordningen som ble innført ved forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

3) Ved fastsettelsen av disse vilkårene bør det så langt som mulig tas behørig hensyn til de berettigede forventningene til 

de institusjonene som ble gitt unntak i henhold til den tidligere ordningen, som gjaldt fram til 31. desember 2013. Derfor 

bør vedkommende myndigheter kunne gi disse institusjonene unntak. Andre institusjoner bør ikke gis unntak. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedkommende myndigheter kan gi institusjoner og EU-datterforetak av institusjoner unntak fra IRB-behandlingen nevnt i 

artikkel 495 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 bare med hensyn til de kategoriene av egenkapitaleksponeringer som per  

31. desember 2013 allerede var unntatt fra IRB-behandling. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 19.9.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/709 

av 26. januar 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for anvendelse av unntak for 

valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 419 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Basel-komiteen for banktilsyn har fastsatt internasjonale standarder for krav til likviditetsreservedekning og verktøy for 

overvåking av likviditetsrisiko(2) (Basel-komiteens standarder). 

2) For å sikre effektivt tilsyn og effektiv anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, samt effektiv overvåking av institusjonenes oppfyllelse av kravene som gjelder for slike unntak, i samsvar 

med Basel-komiteens standarder, bør institusjonene underrette vedkommende myndigheter når de har til hensikt å 

anvende disse unntakene, eller når de har til hensikt å foreta en vesentlig endring av anvendelsen av disse unntakene. 

3) Basel-komiteens standarder fastsetter veiledende prinsipper for tilsynsmyndigheter i jurisdiksjoner med utilstrekkelige 

mengder av likvide eiendeler av høy kvalitet. I tråd med prinsipp 3 i disse veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter 

bør institusjonene før de anvender noe unntak, for å vise at behovet er berettiget, så langt det er praktisk mulig treffe 

rimelige tiltak for å sikre at det brukes likvide eiendeler av høy kvalitet, og redusere deres samlede likviditetsrisiko for å 

forbedre oppfyllelsen av kravet til likviditetsreserve. 

4) I tråd med prinsipp 1 og 4 i de veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter fastsatt i Basel-komiteens standarder, er 

det nødvendig å sikre at institusjonene ikke anvender unntakene som et økonomisk valg for overskuddsmaksimering og 

velger alternative likvide eiendeler av høy kvalitet basert hovedsakelig på avkastningsmessige hensyn. I samsvar med 

disse prinsippene er det også nødvendig å innføre en ordning for å begrense bruken av unntakene for å redusere risikoen 

for mislighold av de alternative eiendelene. I henhold til Basel-komiteens standarder er det også nødvendig å fastsette 

egnede avkortinger for unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 og fastsette regler 

for gebyret i forbindelse med unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. Særlig når det gjelder 

unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, bør gebyret bestå av to deler for å sikre 

at prisen en institusjon betaler for en kredittlinje fra sentralbanken, er rimelig. Den første delen bør kompensere for den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 13.5.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Basel-komiteen for banktilsyn Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, januar 2013 . 
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økte avkastningen på eiendelene som innehas for å sikre kredittlinjen, for å sikre at prisen er fastsatt slik at den 

gjenspeiler fordelene som oppstår uavhengig av det beløpet som faktisk er utnyttet. Den andre delen bør gjenspeile det 

beløpet som er utnyttet av kredittlinjen. 

5) I tråd med prinsipp 2 i de veiledende prinsippene for tilsynsmyndigheter fastsatt i Basel-komiteens standarder, bør 

bruken av unntakene være begrenset for alle institusjoner som har eksponeringer i den aktuelle valutaen. I henhold til 

artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal unntakene som anvendes, være omvendt proporsjonale med 

tilgangen til de relevante eiendelene. Bruken av unntakene bør derfor begrenses til en viss prosentdel av en 

kredittinstitusjons utgående netto pengestrømmer i den aktuelle valutaen, tilsvarende det aktuelle underskuddet av 

likvide eiendeler i samme valuta. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

8) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 har Kommisjonen godkjent, med 

endringer, det utkastet til reguleringsstandard som EBA framla, etter å ha sendt utkastet tilbake til EBA og begrunnet 

endringene. EBA avga en formell uttalelse der de godtok disse endringene. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter vilkårene for anvendelse av unntakene nevnt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

om valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang. 

Artikkel 2 

Underretning om unntak 

1.  Kredittinstitusjonene skal underrette vedkommende myndighet at de har til hensikt å anvende et av eller begge unntakene 

fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. Underretningen skal inngis skriftlig 30 dager før den datoen 

unntaket anvendes for første gang. 

Dersom en institusjon har til hensikt å gjøre vesentlige endringer i sin anvendelse av unntaket eller unntakene i henhold til 

underretningen nevnt i første ledd, skal den underrette vedkommende myndighet om dette 30 dager før den datoen endringen 

anvendes for første gang. 

I unntakstilfeller der det på grunn av plutselige hendelser i markedet, idiosynkratiske hendelser eller andre faktorer som ligger 

utenfor institusjonens kontroll, ikke er mulig å underrette vedkommende myndigheter om en vesentlig endring 30 dager før den 

skal anvendes for første gang, skal institusjonene sende en foreløpig underretning til vedkommende myndigheter før den 

vesentlige endringen anvendes. Den foreløpige underretningen skal inneholde en beskrivelse av den vesentlige endringens art 

sammen med en angivelse av i hvilken utstrekning det planlagte unntaket kan bli anvendt, uttrykt i prosent av de likvide 

eiendelene en institusjon skal inneha for å oppfylle sine krav til likviditetsreserve. Den foreløpige underretningen skal suppleres 

med en underretning i samsvar med andre ledd, innen 30 dager etter at unntaket ble anvendt for første gang.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den  

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1067 

 

Institusjonene skal underrette vedkommende myndigheter årlig om de har til hensikt å fortsette å anvende unntaket meddelt i 

samsvar med første ledd. 

2.  Underretningen nevnt i nr. 1 første ledd skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Hvorvidt underretningen gjelder unntaket fastsatt  i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, eller 

unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i samme forordning, eller begge. 

b)  Bekreftelse på at vilkårene fastsatt i artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 og kravene i artikkel 3 i denne 

forordningen er oppfylt. 

c)  Dersom underretningen gjelder unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, en 

bekreftelse på at kravene i artikkel 4 i denne forordningen er oppfylt. 

d)  Dersom underretningen gjelder unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, en 

bekreftelse på at kravene i artikkel 5 og 6 i denne forordningen er oppfylt. 

e)  Et estimat av institusjonens framtidige anvendelse av unntak, med opplysninger om unntak som forventes anvendt, uttrykt i 

prosent, og hvordan dette vil variere over tid, samt en sammenligning av institusjonens likviditetsposisjon dersom den 

anvender unntak i henhold til artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og dens likviditetsposisjon dersom den ikke 

anvender unntaket eller unntakene i henhold til denne artikkelen. 

Artikkel 3 

Vurdering av berettigede behov 

En institusjon skal anses å ha berettigede behov for likvide eiendeler i henhold til artikkel 419 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den har gjennom forsvarlig likviditetsforvaltning redusert behovet for likvide eiendeler i alle sine virksomhetsområder. 

b)  Dens beholdninger av likvide eiendeler er forenlige med tilgangen til disse eiendelene i den relevante valutaen. 

Artikkel 4 

Anvendelse av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Institusjonen skal treffe alle rimelige tiltak for å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 før den anvender unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i nevnte forordning. 

2.  Institusjonen skal sikre at den til enhver tid driftsmessig er i stand til å identifisere hvilke likvide eiendeler som benyttes 

for å oppfylle kravet til likviditetsreserve i utenlandsk valuta, og hvilke likvide eiendeler som innehas som følge av anvendelsen 

av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Institusjonen skal sikre at dens ramme for styring av valutarisiko oppfyller følgende vilkår: 

a)  Valutaubalanse som oppstår på grunn av anvendelsen av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 575/2013, blir korrekt målt, overvåket, kontrollert og begrunnet. 

b)  Likvide eiendeler som ikke er i samsvar med utgående pengestrømmers fordeling per valuta etter fradrag av inngående 

strømmer, kan om nødvendig realiseres i valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende myndigheten. 

c)  Historisk dokumentasjon på stressperioder underbygger konklusjonen om at institusjonen er i stand til raskt å realisere 

eiendelene nevnt i bokstav b). 

4.  En institusjon som bruker likvide eiendeler i en annen valuta enn valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende 

myndigheten for å dekke likviditetsbehov i sistnevnte valuta, skal anvende en avkorting på 8 % på verdien av disse eiendelene, i 

tillegg til eventuelle avkortinger som anvendes i samsvar med artikkel 418 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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Dersom de likvide eiendelene er uttrykt i en valuta som ikke omsettes aktivt på globale valutamarkeder, skal den ytterligere 

avkortingen tilsvare det som er høyest av 8 % og den største månedlige valutakursbevegelsen mellom de to valutaene de ti sist e 

årene før den relevante referansedatoen for rapportering. 

Dersom valutaen i medlemsstaten til den berørte vedkommende myndigheten er formelt bundet til en annen valuta i henhold til 

en ordning der sentralbankene for de to valutaene er forpliktet til å støtte valutapariteten, kan institusjonen anvende en 

avkorting tilsvarende valutakursbåndets bredde. 

Artikkel 5 

Anvendelse av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013  

1.  Institusjonen skal treffe alle rimelige tiltak for å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 før den anvender unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. 

2.  Institusjonen skal for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang, sikre seg en kredittlinje fra 

sentralbanken som oppfyller følgende vilkår: 

a)  Kredittlinjen angir at institusjonen har en juridisk bindende rett til tilgang til kredittfasilitetene, og at denne rettighet en er 

fastsatt i en skriftlig avtale. 

b)  Etter at beslutningen om å innvilge en kredittlinje er tatt, kreves det ingen kredittbeslutning fra sentralbanken for å få 

tilgang til kredittfasilitetene. 

c)  Institusjonen kan trekke på kredittfasilitetene umiddelbart, men senest én dag etter å ha gitt sentralbanken varsel. 

d)  Kredittlinjen er løpende tilgjengelig i en periode på mer enn den 30-dagersperioden som er angitt for kravet til 

likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3.  Institusjonen skal stille full sikkerhet overfor sentralbanken. Denne sikkerheten skal til enhver tid, etter en eventuell 

avkorting som anvendes av sentralbanken, være lik eller større enn det høyeste beløpet som kan trekkes på kredittlinjen. 

Artikkel 6 

Gebyr for kredittlinje  

1.  Institusjonen skal betale et gebyr fastsatt av sentralbanken. Gebyret for kredittlinjen nevnt i artikkel 5 nr. 2 i denne 

forordningen, skal bestå av to deler og skal sikre at anvendelsen av unntaket fastsatt i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, ikke vil medføre noen økonomiske fordeler eller ulemper i forhold til institusjoner som ikke anvender 

unntaket. 

2.  Gebyret institusjonen skal betale for kredittlinjen, skal være summen av følgende: 

a)  Et beløp basert på det beløpet som er utnyttet av kredittlinjen. 

b)  Et beløp som er tilnærmet lik forskjellen mellom følgende: 

i)  Avkastningen på eiendelene som er brukt som sikkerhet for kredittlinjen. 

ii)  Avkastningen på en representativ portefølje av eiendeler av den typen som er angitt i artikkel 416 nr. 1 bokstav a)–d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Beløpet nevnt i første ledd bokstav b) kan justeres for å ta hensyn til eventuelle vesentlige forskjeller i kredittrisiko mellom 

eiendelstypene nevnt der. 
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Artikkel 7 

Begrensninger på bruken av unntak 

1.  Ved anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institusjonene ikke 

overskride den prosentdelen som er fastsatt for en valuta i de tekniske gjennomføringsstandardene vedtatt i henhold til artikkel 

419 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  I henhold til nr. 1 skal institusjonene ved anvendelse av unntakene fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 beregne prosentdelen som den prosentdelen X utgjør av Y dersom 

a) «X» er summen av verdien av alle likvide eiendeler som omfattes av unntaket i artikkel 419 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 575/2013, etter anvendelsen av eventuelle avkortinger, og det høyeste beløpet som kan utnyttes av en kredittlinje 

som omfattes av unntaket i artikkel 419 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b) «Y» er det beløpet i likvide eiendeler institusjonen må ha for å oppfylle kravet til likviditetsreserve i henhold til artikkel  

412 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 8 

Sluttbestemmelser 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/72 

av 23. september 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 180 nr. 3, artikkel 

181 nr. 3 og artikkel 182 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når en institusjon eller et morforetak og dets datterforetak begynner å anvende den interne kredittvurderingsmetoden 

(IRB-metoden), kan de søke vedkommende myndighet om tillatelse til å bruke data som omfatter en periode på to i 

stedet for fem år når det gjelder misligholdssannsynlighet («probability of default» – PD), egne estimater for tapsgrad 

ved mislighold («loss given default» – LGD) og egne estimater for konverteringsfaktorer for visse typer eksponeringer. 

Vilkårene som skal ligge til grunn for at vedkommende myndigheter skal kunne gi unntak fra datakravet , bør fastsettes. 

2) Vedkommende myndigheter bør kontrollere at institusjonene oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 

før de gir unntak fra datakravet. Denne forordningen innfører imidlertid ikke krav om at vedkommende myndigheter 

skal foreta en regelmessig kontroll av om institusjonene oppfyller kravene til unntak; institusjoner som ikke lenger 

oppfyller kravene i denne forordningen, omfattes følgelig av artikkel 146 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Jo kortere datahistorikken er, desto vanskeligere er det å estimere risikoparametrene. For å sikre at unntaket fra 

datakravet begrenser seg til en liten undergruppe av institusjonens eiendeler, bør det fastsettes en høyeste kvantitativ 

grense som unntak fra datakravet kan gis for, både når det gjelder eksponeringsverdi og når det gjelder risikovektet 

eksponeringsbeløp beregnet i henhold til IRB-metoden og standardmetoden. Av samme grunn bør porteføljer hvis 

sammensetning med hensyn til eksponeringstyper som klart er kjennetegnet av få eller ingen tilfeller av observert 

mislighold, uttrykkelig ikke omfattes av unntak fra datakravet. 

4) For å sikre forsvarlig beregning av kravene til ansvarlig kapital, bør vedkommende myndigheter også ta andre hensyn 

når de behandler søknader om unntak fra datakravet. Særlig bør institusjoner som søker om tillatelse til å bruke kortere 

dataserier, anvende en egnet forsiktighetsmargin. Videre bør institusjonene framlegge tilfredsstillende dokumentasjon 

for vedkommende myndigheter på at det ikke finnes nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige lengre tidsserier av 

data. Ettersom uriktige opplysninger kan få større innvirkning på kravene til ansvarlig kapital, bør institusjonene også 

anvende ytterligere prosedyrer for validering av datakvalitet som tar hensyn til at utvalgsstørrelsen er mindre.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2022/EØS/13/55 
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5) Eksponeringstyper som ikke inngår i institusjonens portefølje når institusjonen for første gang anvender IRB-metoden, 

bør ikke kunne omfattes av unntak fra datakravet. Tvert imot bør det bare gis unntak fra datakravet for 

eksponeringstyper som inngår i institusjonens portefølje når institusjonen for første gang anvender IRB-metoden, 

uavhengig av om eksponeringene umiddelbart omfattes av IRB-metoden eller først senere, i samsvar med en trinnvis 

gjennomføringsplan. 

6) Formålet med unntaket fra datakravet er at det ikke skal være nødvendig å anvende historiske data for fem år for å 

estimere IRB-parametrer for eksponeringstyper som finnes i institusjonens portefølje, når den først begynner å anvende 

IRB-metoden. Når denne metoden har vært i bruk i fem år, bør institusjonene ha samlet inn tilstrekkelig med data til at 

den ikke lenger trenger et slikt unntak. Unntak fra datakravet bør derfor ikke gis etter en periode på fem år fra den 

datoen da institusjonen først begynte å anvende IRB-metoden. 

7) Det er nødvendig å sikre at vilkårene fastsatt i denne forordningen ikke får negativ innvirkning på de risikoklassifise-

ringssystemene institusjonene allerede bruker, men at de i stedet bidrar til en smidig overgang til den nye ordningen og 

styrker rettssikkerheten for institusjonene, samtidig som ytterligere kostnader unngås. I henhold til artikkel 180, 181 og 

182 i forordning (EU) nr. 575/2013 innebærer unntaket fra datakravet en tillatelse til å bruke data for to år i stedet for 

fem år; følgelig utløper unntaket naturlig tre år etter at det ble gitt. De tekniske reguleringsstandardene bør derfor ikke 

påvirke unntak fra datakravet som vedkommende myndigheter allerede har gitt på det tidspunktet denne forordningen 

trer i kraft, ettersom dette ville være urimelig og ville være til hinder for at IRB-metoden skulle benyttes. 

Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de alle omhandler vilkårene for unntak 

fra datakravet. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det 

lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at 

alle tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 180 nr. 3, artikkel 181 nr. 3 og artikkel 182 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, samles i én enkelt forordning. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes de ufravikelige vilkårene som gjelder for at vedkommende myndigheter kan gi institusjoner 

tillatelse til å bruke data som omfatter en periode på to i stedet for fem år når det gjelder misligholdssannsynlighet («PD»), egne 

estimater for tapsgrad ved mislighold («LGD») og egne estimater for konverteringsfaktorer som angitt i artikkel 180 nr. 1 

bokstav h), artikkel 180 nr. 2 bokstav e), artikkel 181 nr. 2 og artikkel 182 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 («unntak fra 

datakravet»). 

Artikkel 2 

Eksponeringer som kan omfattes av unntaket 

1. Med mindre annet framgår av nr. 2 og 3 skal alle andre typer eksponeringer enn eksponeringer mot sentralmyndigheter, 

sentralbanker og institusjoner som angitt i artikkel 147 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 575/2013, kunne omfattes av 

unntaket fra datakravet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2. Eksponeringer mot foretak som angitt i artikkel 147 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal kunne omfattes 

av unntaket fra datakravet dersom de ikke strukturelt er kjennetegnet av få eller ingen tilfeller av observert mislighold. 

3. De typene eksponeringer som ikke inngikk i institusjonens portefølje på det tidspunktet da institusjonen begynte å 

anvende den interne kredittvurderingsmetoden (IRB-metoden), skal ikke kunne omfattes av unntaket fra datakravet. 

Artikkel 3 

Kvalitative vilkår 

1. Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak fra datakravet i tilfeller der en institusjon oppfyller følgende kvantitative 

vilkår: 

a) Samlet eksponeringsverdi for det omsøkte unntaket fra datakravet og alle unntak fra datakravet som er gitt og ikke 

tilbakekalt eller utløpt («gjeldende unntak fra datakravet»), overstiger ikke 5 % av institusjonens samlede eksponerings-

verdi. 

b) Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for det omsøkte unntaket fra datakravet og alle gjeldende unntak fra datakravet, 

overstiger ikke 5 % av institusjonens samlede risikovektede eksponeringsbeløp. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal samlet eksponeringsverdi være den samlede eksponeringsverdien for alle typer 

eksponeringer etter at det er tatt hensyn til kreditt - og forringelsesrisiko, før reduksjon av enhver spesifikk kredittrisikojustering 

eller ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 110 i forordning (EU) nr. 575/2013 og annen reduksjon av 

ansvarlig kapital. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) skal samlet risikovektet eksponeringsbeløp være det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet for alle typer eksponeringer, risikovektet for kreditt - og forringelsesrisiko i samsvar med den metoden 

institusjonen anvender. 

Artikkel 4 

Kvalitative vilkår 

Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak fra datakravet til institusjoner som framlegger solid dokumentasjon på at 

samtlige av følgende vilkår er oppfylt for alle typer eksponering: 

a) Lengre tidsserier av data finnes ikke eller egner seg ikke fordi de ikke er nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige. 

b) En egnet forsiktighetsmargin benyttes, i samsvar med artikkel 179 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, for å 

kompensere i tilstrekkelig grad for de ulike typene estimeringsfeil som kan forventes ved bruk av kortere historiske 

dataserier. 

c) Kontrollen av inndata nevnt i artikkel 174 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er styrket for korte tidsserier. 

Artikkel 5 

Tidsrom 

Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak for de første fem årene etter den datoen da en institusjon først fikk tillatelse til å 

beregne sine risikovektede eksponeringsbeløp ved hjelp av IRB-metoden i samsvar med artikkel 143 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Artikkel 6 

Overgangsbestemmelse 

Unntak fra datakravet som vedkommende myndigheter har gitt før denne forordningen trer i kraft, skal ikke være omfattet av 

denne forordningen. 
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Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/180 

av 24. oktober 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer  

for utveksling av vurderinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 78 nr. 7 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å fastsette standarder for vedkommende myndigheters vurdering av interne metoder som 

institusjonene har vedtatt for å beregne kravene til ansvarlig kapital, og fastsette nærmere prosedyrer for utveksling av 

disse vurderingene mellom vedkommende myndigheter med myndighet til å overvåke de ulike risikovektede 

eksponeringsbeløpene eller kravene til ansvarlig kapital for institusjoner med tillatelse til å anvende interne metoder for 

beregning av disse beløpene eller kravene til ansvarlig kapital. 

2) Ved å vurdere kvaliteten på de avanserte metodene institusjonene bruker, kan det foret as en sammenligning på 

unionsplan av de interne metodene slik at Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) kan bistå vedkommende 

myndigheter i deres vurdering av en potensiell undervurdering av kravene til ansvarlig kapital. Reglene for utveksling 

av vurderinger bør omfatte egnede bestemmelser om tidspunkter for utveksling av vurderinger med de berørte 

vedkommende myndighetene og EBA. 

3) Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med institusjoner som tilhører en gruppe underlagt konsolidert 

tilsyn, har en berettiget interesse i kvaliteten på de interne metodene som disse institusjonene anvender, ettersom de skal 

bidra til den felles beslutningen om godkjenning av interne metoder som treffes i utgangspunktet, i henhold til artikkel 

20 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2). Reglene for utveksling av vurderinger i samsvar med 

artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU bør også angi hvordan det generelle samarbeidet og informasjonsutvekslingen i 

kollegiene skal foregå, særlig i forbindelse med referansemålingen. 

4) For å sikre en effektiv og praktisk utveksling av vurderingene som gjøres i samsvar med artikkel 78 nr. 3 i direktiv 

2013/36/EU, bør vedkommende myndigheter opplyse om sitt estimat eller sine synspunkter når det gjelder omfanget av 

den potensielle undervurderingen av kravene til ansvarlig kapital på grunnlag av de interne metodene institusjonene 

anvender, og om begrunnelsen for konklusjonene i sin vurdering. I tillegg er vedkommende myndigheters faktiske eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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planlagte korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 78 nr. 4 i nevnte direktiv også relevante for alle øvrige 

vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med institusjoner som tilhører en gruppe som er underlagt 

konsolidert tilsyn, ettersom de har en berettiget interesse i at kvaliteten på de interne metodene disse institusjonene 

anvender, opprettholdes. Videre bør vedkommende myndigheters faktiske eller planlagte korrigerende tiltak også 

meddeles EBA i samsvar med artikkel 107 nr. 1 i nevnte direktiv, ettersom de er nødvendige for at EBA skal kunne 

utføre sine oppgaver. 

5) EBAs rapport, som er utarbeidet for å bistå vedkommende myndigheter når de skal vurdere kvaliteten på de interne 

metodene, er en hjørnestein i referansemålingen ettersom denne rapporten inneholder resultatene av sammenligningen 

av berørte institusjoner med tilsvarende institusjoner på unionsplan. Derfor bør opplysningene i EBAs rapport utgjøre 

grunnlaget for vedkommende myndigheters beslutning om hvilke foretak og porteføljer som bør vurderes «særlig» i 

henhold til artikkel 78 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU. 

6) Resultatene av vurderingen av kvaliteten på interne metoder avhenger av kvaliteten på dataene som berørte institusjoner 

har rapportert i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(1), som også må være 

sammenhengende og sammenlignbare. Vedkommende myndigheter bør derfor pålegges å bekrefte at institusjonene 

anvender nevnte gjennomføringsforordning korrekt, særlig når det gjelder den muligheten institusjonene har til å avstå 

fra å rapportere visse individuelle porteføljer. 

7) Dersom vedkommende myndigheter benytter standardmetoden for å beregne referanseverdiene, bør kravene til 

ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av anvendelsen av standardmetoden, justeres av forsiktighetshensyn. 

Justeringen bør fastsettes til det nivået som anvendes ved beregning av Basel I-gulvet i overgangsperioden i henhold til 

artikkel 500 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

8) For markedsrisiko anses det for tiden ikke som hensiktsmessig å beregne referanseverdier på grunnlag av 

standardmetoden, ettersom dette kan medføre konkurransevridning. På grunn av store metodologiske forskjeller i 

beregningen av krav til ansvarlig kapital etter standardmetoden og interne metoder, hovedsakelig på grunn av de store 

forskjellene i aggregeringen eller diversifiseringen av individuelle posisjoner, vil en sammenligning mellom de to 

parametrene for markedsrisiko i forbindelse med små porteføljer ikke gi noe klart bilde av en potensiell undervurdering 

av kravene til ansvarlig kapital. Dersom beregninger etter standardmetoden inngår i vurderingen av kredittrisiko-

modeller, bør de utelukkende brukes som referanseverdier for vurderingen, og ikke som gulv. 

9) Ved vurdering av kvaliteten samlet sett på institusjonenes interne metoder og graden av variabilitet som observeres for 

enkelte metoder, bør vedkommende myndigheter ikke fokusere utelukkende på resultater, men ta sikte på å fastslå de 

viktigste årsakene til variabilitet og trekke konklusjoner på grunnlag av de ulike modelleringsmetodene. Vedkommende 

myndigheter bør derfor være forpliktet til å ta hensyn til resultatene av alternative beregninger av «value-at-risk» (VaR) 

og «value-at-risk» i stressituasjoner (sVaR) basert på tidsseriene for gevinst og tap. 

10) Ettersom vedkommende myndigheter spiller en vesentlig rolle når det gjelder å undersøke og bekrefte kvaliteten på de 

interne metodene, i tillegg til opplysningene som rapporteres av institusjonene i samsvar med gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/2070, bør vedkommende myndigheter utøve den myndigheten de har i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013, til å godkjenne og kontrollere de interne metodene på en proaktiv måte ved å framskaffe alle ytterligere 

opplysninger som kan være til nytte i den løpende vurderingen av kvaliteten på de interne metodene. 

11) Ved vurdering av markedsrisiko er det allerede et krav at det daglig utføres etterkontroll på grunnlag av både 

hypotetiske og faktiske endringer i porteføljeverdi for alle posisjoner i porteføljen ved dagens slutt, som fastsatt i 

artikkel 366 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. Antallet overskridelser må meldes til vedkommende myndigheter og 

brukes regelmessig for å vurdere modellens ytelse og fastsette tilleggsfaktorer for multiplikatorene for VaR og sVaR. 

Følgelig er det ikke nødvendig å utføre eller vurdere noen ytterligere etterkontroll av porteføljene med hensyn til interne 

metoder for beregning av markedsrisiko. 

12) Selv om referansemålingen for en individuell portefølje skulle gi en ekstrem verdi, eller EBA angir i sin rapport at 

vedkommende myndigheter må kontrollere resultatet, innebærer ikke dette nødvendigvis at modellen institusjonen 

anvender, er ufullstendig eller feilaktig. I den forbindelse bør vurderingene vedkommende myndigheter foretar, brukes 

som et verktøy for å få mer inngående kunnskap om institusjonenes modeller og modellantakelser. Dessuten bør 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 328 av 2.12.2016, 

s. 1) 
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vedkommende myndigheter bruke analysen av potensielle forskjeller mellom kravene til ansvarlig kapital for 

kredittrisiko slik de er rapportert av institusjonene i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070, og kravene 

til ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av bruken av historiske risikoparametrer («historiske utfall»), som en 

indirekte indikator på en betydelig og systematisk undervurdering av kravene til ansvarlig kapital, men den bør aldri 

erstatte en fullstendig validering av den interne metoden. 

13) Ved bruk av resultatene av referansemålingen bør vedkommende myndigheter vurdere mulige databegrensninger og ta 

hensyn til dette i sin vurdering i den grad dette anses som hensiktsmessig. Ytterligere parametrer basert på historiske 

utfall bør beregnes av EBA på grunnlag av innsamlede opplysninger og vil bidra ytterligere til analysen. Ettersom 

kravene til ansvarlig kapital beregnet ved bruk av modeller for markedsrisiko er porteføljeavhengige og enhver 

konklusjon på et disaggregert nivå ikke ukritisk kan ekstrapoleres til virkelige porteføljer som innehas av institusjoner, 

bør det tas et visst forbehold når det gjelder foreløpige konklusjoner som utelukkende baserer seg på samlet kapitalnivå 

for aggregerte porteføljer. Ved vurdering av resultatene bør vedkommende myndigheter ta hensyn til at til og med de 

aggregerte porteføljene som inneholder det største antallet instrumenter, fremdeles vil være svært annerledes enn 

virkelige porteføljer med hensyn til størrelse og struktur. Ettersom de fleste institusjoner ikke vil kunne modellere 

samtlige ikke-aggregerte porteføljer, vil resultatene kanskje heller ikke i alle tilfeller kunne sammenlignes. Det bør 

videre påpekes at opplysningene ikke vil gjenspeile alle tiltak som berører den ansvarlige kapitalen, som begrensninger 

på diversifiseringsfordeler eller kapitalkravtillegg som er innført for å bøte på kjente svakheter ved modellen eller 

manglende risikofaktorer. 

14) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

15) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Prosedyrer for utveksling av vurderinger 

1. Vedkommende myndigheter som gjennomfører årlige vurderinger av kvaliteten på institusjonenes interne metoder i 

samsvar med artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal dele slike vurderinger med alle øvrige berørte vedkommende 

myndigheter og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) senest tre måneder etter at rapporten utarbeidet av EBA nevnt i 

artikkel 78 nr. 3 andre ledd i nevnte direktiv, ble sendt ut. 

2. Ved mottak av vurderingene nevnt i nr. 1 skal EBA dele dem med berørte vedkommende myndigheter med ansvar for 

tilsyn med institusjoner som tilhører en gruppe som er underlagt konsolidert tilsyn, dersom de vedkommende myndighetene 

som utarbeidet disse vurderingene, ikke allerede har gjort det. 

Artikkel 2 

Prosedyrer for utveksling av opplysninger med øvrige vedkommende myndigheter og EBA 

Ved utveksling av vurderinger i samsvar med artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter 

framlegge følgende opplysninger: 

a) Konklusjonene og begrunnelsen for sin vurdering, på grunnlag av anvendelsen av vurderingsstandardene nevnt i  

artikkel 3–11.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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b) Sine synspunkter på omfanget av den potensielle undervurderingen av kravene til ansvarlig kapital på grunnlag av de 

interne metodene institusjonene anvender. 

Artikkel 3 

Oversikt 

1. Når vedkommende myndigheter foretar vurderingen nevnt i artikkel 78 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU, skal de 

fastslå hvilke interne metoder som krever særlig vurdering, på en måte som står i forhold til arten, omfanget og kompleksitet en 

av de iboende risikoene ved forretningsmodellen og relevansen for institusjonen av de porteføljene som omfattes av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070, sett i forhold til institusjonens risikoprofil. De skal også ta hensyn til analysen 

framlagt i EBAs rapport nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 2013/36/EU som følger: 

a) De skal behandle verdiene beregnet ved hjelp av modellene, som i EBAs rapport anses som ekstreme, som en indikasjon på 

betydelige forskjeller i kravene til ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 78 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU. 

b) De skal behandle verdiene beregnet ved hjelp av modellene, og standardavviket for disse verdiene for eksponeringer i 

samme referanseportefølje eller lignende referanseporteføljer identifisert i EBAs rapport, som en foreløpig indikasjon på 

betydelige forskjeller og små eller store forskjeller, alt etter hva som er relevant, i kravene til ansvarlig kapital i samsvar 

med artikkel 78 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU. 

c) De skal behandle alle potensielle forskjeller beregnet i samsvar med artikkel 4 i denne forordningen som en foreløpig 

indikasjon på en betydelig og systematisk undervurdering av kravene til ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 78 nr. 3 

første ledd i direktiv 2013/36/EU. 

d) De skal behandle potensielle forskjeller mellom estimerte risikoparametrer slik de er rapportert av institusjonene i henhold 

til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070, og historiske risikoparametrer («historiske utfall») som rapportert av 

institusjonene i samsvar med nevnte gjennomføringsforordning, som en foreløp ig indikasjon på betydelige forskjeller i 

kravene til ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 78 nr. 3 første ledd i direktiv 2013/36/EU. 

e) De skal behandle potensielle forskjeller mellom kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko slik de er rapport ert av 

institusjonene i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070, og kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko som 

følger av institusjonenes bruk av historiske utfall i samsvar med nevnte gjennomføringsforordning, eller som EBA har 

beregnet i sin rapport nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 2013/36/EU, som en foreløpig indikasjon på en betydelig 

og systematisk undervurdering av kravene til ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 78 nr. 3 første ledd i nevnte direktiv.  

Ved bruk av rapporten fra EBA kan vedkommende myndigheter ta hensyn til eventuelle databegrensninger og ta dette i 

betraktning i sin vurdering, i den grad dette anses som hensiktsmessig. 

2. Når vedkommende myndigheter foretar vurderingen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, skal de anvende vurderings-

standardene nevnt i artikkel 6–11. 

Artikkel 4 

Beregning av potensielle forskjeller i kredittrisiko ved bruk av standardmetoden 

1. Vedkommende myndigheter skal beregne de potensielle forskjellene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) ved å trekke 

kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko slik de er rapportert av institusjonene i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2070, fra kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av anvendelse av standardmetoden. De skal dessuten 

beregne referansestatistikken for disse forskjellene som følger: 

a) For porteføljer med lav misligholdsgrad («low-default portfolio», «LDP»), på porteføljenivå, med unntak av eksponeringer 

mot medlemsstatenes sentralmyndigheter eller sentralbanker som lyder på og er finansiert i den nasjonale valutaen som 

nevnt i artikkel 114 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b) For porteføljer med høy misligholdsgrad («high-default portfolio», «HDP»), på porteføljenivå.  



Nr. 13/1078 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

2. Ved beregning av referansestatistikken nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, skal vedkommende myndigheter anvende kravene 

til ansvarlig kapital for kredittrisiko justert til det nivået som er anvendt ved beregning av Basel I-gulvet i overgangsperioden i 

henhold til artikkel 500 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 5 

Beregning av potensielle forskjeller i kredittrisiko ved bruk av historiske utfall  

Ved anvendelse av artikkel 3 nr. 1 bokstav d) og e) skal vedkommende myndigheter beregne forskjellene ved hjelp av både 

ettårs- og femårsgjennomsnitt av historiske utfall. 

Artikkel 6 

Vurderingsstandarder 

1. Når vedkommende myndigheter foretar vurderingen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordningen, skal de vurdere i hvilken 

grad institusjoner som har benyttet muligheten i artikkel 3 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 til å sende inn mer 

begrensede opplysninger i henhold til nevnte gjennomføringsforordning, har oppfylt kravene i nevnte gjennom-

føringsforordning. Dette gjøres ved å bekrefte begrunnelsen for eventuelle begrensninger i opplysningene som disse 

institusjonene har rapportert i henhold til nevnte gjennomføringsforordning. 

2. Når vedkommende myndigheter foretar vurderingen nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal de undersøke årsakene til den betydelige 

og systematiske undervurderingen og til de store eller små forskjellene i kravene til ansvarlig kapital nevnt i samme nummer, 

som følger: 

a) For vurderinger av interne metoder for beregning av kredittrisiko, ved anvendelse av standardene nevnt i artikkel 7 og 8. 

b) For vurderinger av interne metoder for beregning av markedsrisiko, ved anvendelse av standardene nevnt i artikkel 9–11. 

Artikkel 7 

Generelle standarder for vurdering av interne metoder for beregning av kredittrisiko 

1. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1 av interne metoder for beregning av 

kredittrisiko, skal de i relevante tilfeller minst bruke opplysningene om interne metoder som anvendes på tilsynsmessige 

referanseporteføljer fastsatt i følgende dokumenter: 

a) EBAs rapport nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 2013/36/EU. 

b) Institusjonens regelmessige valideringsrapporter. 

c) Dokumentasjon i tilknytning til modellen, herunder håndbøker, dokumentasjon om utvikling og kalibrering av modellen og 

metode for de interne metodene. 

d) Rapporter fra stedlige besøk. 

2. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1 av interne metoder for beregning av 

kredittrisiko, skal de i relevante tilfeller ta hensyn til følgende punkter: 

a) Hvorvidt institusjonen benytter egne estimater for tapsgrad ved mislighold («loss given default», «LGD») og 

konverteringsfaktorer i samsvar med artikkel 143 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b) Modellens anvendelsesområde og referanseporteføljenes representativitet.  
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c) Hovedtrekk ved modellene, for eksempel om de er utformet og kalibrert på overordnet nivå i gruppen (global modell) eller 

utformet og kalibrert bare på vertsstatens nivå (lokal modell), om de er innkjøpt fra en tredjepart eller utarbeidet av 

institusjonen, eller om de er utviklet og kalibrert ved bruk av interne data eller utviklet og kalibrert ved bruk av eksterne 

data. 

d) Dato for godkjenning av modellen og dato for utvikling av modellen. 

e) Sammenligning mellom predikerte og observerte misligholdsrater over et relevant tidsrom. 

f) Sammenligning mellom predikerte LGD-verdier for økonomiske nedgangstider og observerte LGD-verdier. 

g) Sammenligning mellom beregnet og observert eksponering ved mislighold. 

h) Lengden på tidsseriene som brukes, og dersom det er relevant, om kritiske år er inkludert, eller arten og omfanget av 

eventuelle justeringer for økonomiske nedgangstider og tillegg av sikkerhetsmarginer i kalibreringen av modellene. 

i) Nylige endringer i sammensetningen av porteføljen for den institusjonen som den interne metoden anvendes på. 

j) Den mikro- og makroøkonomiske situasjonen for institusjonens portefølje, risiko- og forretningsstrategi og interne 

prosesser, som prosedyrer for inndrivelse av misligholdte engasjementer («prosedyrer for omstrukturering av gjeld»). 

k) Gjeldende fase i konjunktursyklusen, valg av tilnærming for kredittvurderingen mellom «point -in-time» (PIT) eller 

«through-the-cycle» (TTC) og modellens observerte syklikalitet. 

l) Antall risikoklasser og mål som institusjonene bruker i modellene for å beregne misligholdssannsynlighet (PD), tapsgrad 

ved mislighold (LGD) og konverteringsfaktorer. 

m) Definisjonene av misligholds- og tilfriskningsgrad som institusjonen anvender. 

n) Hvorvidt åpne prosedyrer for omstrukturering er tatt med eller ikke i tidsserien som brukes til kalibrering av LGD-

modeller, dersom det er relevant. 

3. Dersom vedkommende myndigheter anser at opplysningene nevnt i nr. 1 ikke er tilstrekkelige til at de kan trekke 

konklusjoner med hensyn til punktene angitt i nr. 2, skal de omgående be institusjonene om de tilleggsopplysningene de anser 

som nødvendige for å ferdigstille sin vurdering. 

Når vedkommende myndigheter skal bestemme hvilke tilleggsopplysninger de skal innhente, skal de ta hensyn til omfanget og 

relevansen av avvikene i institusjonens parametrer og krav til ansvarlig kapital. Vedkommende myndigheter skal samle inn 

tilleggsopplysningene på den måten de anser som mest hensiktsmessig, herunder gjennom spørreskjemaer, intervjuer og 

ytterligere besøk på stedet. 

Artikkel 8 

Standarder for vurdering av interne metoder for beregning av kredittrisiko for porteføljen med lav misligholdsgrad 

(LDP) 

1. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1 av motpartene i porteføljen med lav 

misligholdsgrad (LDP) fastsatt i mal 101 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070, skal de vurdere om 

forskjellene mellom kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko for en institusjon og tilsvarende institusjoner har følgende 

årsaker: 

a) En annen rangering av motpartene i utvalget av LDP-porteføljer eller tildeling av andre PD-nivåer til hver klasse. 

b) Bestemte typer fasiliteter, sikringsinstrumenter eller en bestemt beliggenhet for motpartene. 

c) Uensartethet med hensyn til misligholdssannsynlighet («probability of default», «PD»), tapsgrad ved mislighold (LGD), 

løpetid eller konverteringsfaktorer. 

d) Sikringspraksis. 

e) Grad av uavhengighet fra eksterne kredittvurderinger og oppdateringshyppighet for interne kredittvurderinger.  
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2. Dersom en institusjon klassifiserer en motpart som «misligholdende», mens andre institusjoner klassifiserer den samme 

som «ikke-misligholdende» eller omvendt, skal vedkommende myndigheter anvende metoden nevnt i nr. 1 på vedkommende 

motpart. 

Artikkel 9 

Generelle standarder for vurdering av interne metoder for beregning av markedsrisiko 

1. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal de i relevante tilfeller minst bruke 

opplysningene om interne metoder som anvendes på tilsynsmessige referanseporteføljer fastsatt i følgende dokumenter: 

a) EBAs rapport nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 2013/36/EU. 

b) Institusjonens valideringsrapporter, utarbeidet av kvalifiserte uavhengige parter på det tidspunktet da den interne modellen 

opprinnelig ble utviklet, og hver gang det gjøres betydelige endringer i den interne modellen. Disse rapportene skal blant 

annet bekrefte at det er gjennomført kontroller for å vise at alle hypoteser i de interne metodene er relevante og verken 

undervurderer eller overvurderer risikoen, særlige etterkontroller utformet med hensyn til porteføljenes risiko og 

sammensetning og bruk av hypotetiske porteføljer for å sikre at de interne metodene kan ta hensyn til særlige strukturelle 

faktorer som kan oppstå, for eksempel vesentlig basisrisiko og konsentrasjonsrisiko. 

c) Meldinger om antall og begrunnelse for overskridelser ved daglig etterkontroll observert i løpet av foregående år, på 

grunnlag av etterkontroll av hypotetiske og faktiske endringer i porteføljeverdien. 

d) Dokumentasjon i tilknytning til modellen, herunder håndbøker, dokumentasjon om utvikling og kalibrering av modellen og 

metode for de interne metodene. 

e) Rapporter fra stedlige besøk. 

2. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal de i relevante tilfeller ta hensyn til 

følgende punkter: 

a) Valg av VaR-metode som institusjonen anvender. 

b) Modellens anvendelsesområde og referanseporteføljenes representativitet. 

c) Begrunnelsen for eventuell utelatelse av en risikofaktor i institusjonens risikomålingsmodell mens den er medtatt i 

prissettingsmodellen. 

d) En rekke risikofaktorer som tilsvarer rentesatsene i hver valuta som institusjonen har rentefølsomme posisjoner i, både i og 

utenfor balansen. 

e) Antall forfallskategorier som hver avkastningskurve er inndelt i. 

f) Metoden som anvendes for å fange opp bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom ulike avkastningskurver. 

g) Alle risikofaktorer som er medtatt i modellen, og som svarer til gull og til de enkelte utenlandske valutaene som 

institusjonens posisjoner er angitt i. 

h) Antall risikofaktorer som brukes til å fange opp egenkapitalrisiko. 

i) Metoden som er anvendt for å vurdere risiko som oppstår som følge av mindre likvide posisjoner og posisjoner med 

begrenset prisinnsyn i realistiske markedsscenarioer. 

j) Resultater som er oppnådd for tilnærmingsverdiene som brukes i modellen, samt en vurdering av deres innvirkning på 

risikoparametrene. 

k) Lengde på tidsseriene som brukes til VaR. 

l) Metode som er anvendt for å bestemme stressperioden for sVaR, og begrunnelse for at den valgte stressperioden er 

tilstrekkelig for referanseporteføljene. 

m) Metodene som anvendes i risikomålingsmodellen for å fange opp ikke-lineære egenskaper ved opsjoner og andre 

produkter, særlig i tilfeller der institusjonen anvender en metode med Taylor-rekker i stedet for en fullstendig ny vurdering, 

og for å fange opp korrelasjonsrisiko og basisrisiko.  
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n) Metodene som anvendes for å fange opp navnrelatert basisrisiko, og om disse er følsomme overfor vesentlige 

idiosynkratiske differanser mellom lignende, men ikke identiske posisjoner. 

o) Metodene som anvendes for å fange opp hendelsesrisiko. 

p) For den interne modellen for økt misligholds- og migrasjonsrisiko («incremental default and migration risk», «IRC»), de 

metodene som anvendes for å fastsette likviditetsperioder for hver posisjon, samt PD-verdier, LGD-verdier og 

overgangsmatriser brukt ved simuleringen nevnt i artikkel 374 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

q) For den interne metoden for beregning av korrelasjonshandel, de metodene som anvendes for å fange opp risikoene fastsatt 

i artikkel 377 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, samt antakelsene med hensyn til korrelasjon mellom relevante 

modellerte risikofaktorer. 

3. Dersom vedkommende myndigheter anser at opplysningene nevnt i nr. 1 ikke er tilstrekkelige til at de kan trekke 

konklusjoner med hensyn til punktene angitt i nr. 2, skal de omgående be institusjonene om de tilleggsopplysningene de anser 

som nødvendige for å ferdigstille sin vurdering. 

Når vedkommende myndigheter skal bestemme hvilke tilleggsopplysninger de skal innhente, skal de ta hensyn til omfanget og 

relevansen av avvikene i institusjonens parametrer og krav til ansvarlig kapital. Vedkommende myndigheter skal samle inn 

tilleggsopplysningene på den måten de anser som mest hensiktsmessig, herunder gjennom spørreskjemaer, intervjuer og 

ytterligere besøk på stedet. 

Artikkel 10 

Vurdering av forskjeller i resultatene for interne metoder for beregning av markedsrisiko 

1. Når vedkommende myndigheter foretar en vurdering som nevnt i artikkel 3 nr. 1 av metoder for beregning av 

markedsrisiko, skal de anvende standardene fastsatt i nr. 2–8 i denne artikkelen. 

2. Når vedkommende myndigheter vurderer årsakene til forskjellene i VaR-verdier, skal de ta følgende to forhold i 

betraktning: 

a) Eventuelle alternative homogeniserte VaR-beregninger som EBA måtte framlegge i rapporten nevnt i artikkel 78 nr. 3 

andre ledd i direktiv 2013/36/EU, på grunnlag av tilgjengelige opplysninger om gevinst og tap. 

b) Observert spredning i VaR-parameter framlagt av institusjonene i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070. 

3. For institusjoner som benytter historisk simulering, skal vedkommende myndigheter vurdere variabiliteten observert i 

både alternative homogeniserte VaR-beregninger og VaR-data som rapporteres av institusjonene nevnt i nr. 2, for å bestemme 

virkningen av de ulike alternativene disse institusjonene anvender i sin historiske simulering. 

4. Vedkommende myndigheter skal vurdere spredningen mellom institusjonene med hensyn til særlige risikofaktorer som 

inngår i hver av de ikke-aggregerte referanseporteføljene, ved hjelp av observert volatilitet og observert korrelasjon i vektoren 

for gevinst og tap framlagt av institusjoner som anvender historisk simulering for ikke-aggregerte porteføljer. 

5. Vedkommende myndigheter skal analysere institusjonens VaR-modeller for porteføljer som viser en tidsserie for gevinst 

og tap som skiller seg vesentlig fra tidsseriene for gevinst og tap for tilsvarende institusjoner, som angitt i EBA-rapporten nevnt 

i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 2013/36/EU, også dersom det endelige kravet til ansvarlig kapital for den aktuelle 

porteføljen ligner på det som tilsvarende institusjoner har framlagt i absolutte tall. 

6. For VaR, stresset VaR, IRC og modeller som benyttes for korrelasjonshandel, skal vedkommende myndigheter vurdere 

innvirkningen av regulatoriske tiltak på variabilitet ved hjelp av opplysningene i EBA-rapporten nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre 

ledd i direktiv 2013/36/EU, ved å gruppere resultatene etter ulike modelleringsalternativ. 

7. Når årsakene til variabilitet knyttet til de ulike regulatoriske alternativene er vurdert, skal vedkommende myndigheter 

vurdere om restvariabilitet og undervurdering av kravene til ansvarlig kapital skyldes en eller flere av følgende faktorer: 

a) Misforståelser når det gjelder relevante posisjoner eller risikofaktorer. 
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b) Ufullstendig gjennomføring av modellen. 

c) Risikofaktorer som er utelatt. 

d) Forskjeller i kalibrering eller dataserier som er brukt i modellsimuleringene. 

e) Andre risikofaktorer som er lagt inn i modellen. 

f) Alternative modellantakelser som er lagt til grunn. 

g) Forskjeller som kan tilskrives den metoden institusjonen anvender. 

8. Vedkommende myndigheter skal foreta en sammenligning av resultatene som oppnås for porteføljer der eneste forskjell er 

en konkret risikofaktor, for å bestemme om institusjonene har innført en slik risikofaktor i sine interne modeller i likhet med 

tilsvarende institusjoner. 

Artikkel 11 

Vurdering av nivået på ansvarlig kapital for interne metoder for beregning av markedsrisiko 

1. Når vedkommende myndigheter vurderer nivået på ansvarlig kapital for den enkelte institusjonen, skal de ta følgende to 

forhold i betraktning: 

a) Nivået på ansvarlig kapital for hver ikke-aggregert portefølje. 

b) Virkningen av diversifiseringsfordeler som den enkelte institusjonen har lagt til grunn for aggregerte porteføljer, ved å 

sammenligne summen av ansvarlig kapital i de ikke-aggregerte porteføljene nevnt i bokstav a) i dette nummeret, og nivået 

på ansvarlig kapital for den aggregerte porteføljen i henhold til EBA-rapporten nevnt i artikkel 78 nr. 3 andre ledd i direktiv 

2013/36/EU. 

2. Når vedkommende myndigheter vurderer nivået på ansvarlig kapital for hver institusjon, skal de ta følgende to forhold i 

betraktning: 

a) Virkningen av tilsynsmessige kapitalkravtillegg. 

b) Virkningen av tilsynstiltak som ikke var vurdert i opplysningene innsamlet av EBA. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/208 

av 31. oktober 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhet som 

følge av virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens derivattransaksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 423 nr. 3 fjerde ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 423 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene legge til en ytterligere utgående strøm 

som tilsvarer det behovet for sikkerhet som vil oppstå som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på 

institusjonens derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner og andre kontrakter, dersom de er vesentlige. Når det 

gjelder vurderingen av begrepet «vesentlige», haster det å spesifisere en ytterligere utgående strøm som tilsvarer det 

behovet for sikkerhet som vil oppstå som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens 

derivattransaksjoner, mens vurderingen av vesentlighet ved behovet for sikkerhet som vil oppstå som følge av 

virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens finansieringstransaksjoner og andre kontrakter, kan gjøres i 

et senere trinn. 

2) Ettersom artikkel 423 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 viser til behovet for sikkerhet, bør reglene som skal innføres, 

begrense seg til derivattransaksjoner som det er stilt sikkerhet for, herunder de som forfaller innen 30 dager. 

3) For å sikre like konkurransevilkår for institusjoner og derivatmarkeder bør ytterligere utgående strømmer knyttet til 

sikkerhet beregnes i henhold til den retrospektive metoden basert på historiske opplysninger («Historical Look Back 

Approach») om endringer i verdsettinger til markedsverdi utviklet av Basel-komiteen for banktilsyn («Basel-komiteen») 

for å fastsette disse ytterligere utgående strømmene av sikkerheter, som for dette formålet baserer seg på største 

akkumulerte netto utgående eller inngående realiserte strømmer av sikkerheter, per utgangen av alle 30-dagersperioder i 

de foregående 24 månedene, på porteføljenivå. 

4) Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har framlagt et utkast til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen. 

I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2) har 

Kommisjonen underrettet EBA om at den ikke har til hensikt å godkjenne utkastet til tekniske reguleringsstandarder, 

med en begrunnelse for hvorfor den ikke godkjenner det. EBA sendte utkastet til tekniske reguleringsstandarder inn på 

nytt, i form av en formell uttalelse, og godtok der Kommisjonens forslag til metode som utelukkende tar utgangspunkt i 

Basel-komiteens retrospektive metode basert på historiske opplysninger. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

6) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 8.2.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/13/57 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

En institusjons vesentlige derivattransaksjoner 

1. En institusjons derivattransaksjoner skal anses som vesentlige i henhold til artikkel 423 nr. 3 første ledd i forordning (EU) 

nr. 575/2013 dersom samlet nominelt beløp for slike transaksjoner på noe tidspunkt i de to foregående årene har overskredet 

10 % av utgående netto pengestrømmer som nevnt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal utgående netto pengestrømmer beregnes uten at det tas hensyn til de ytterligere utgående 

strømmene nevnt i artikkel 423 nr. 3 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 2 

Beregning av en ytterligere utgående strøm som tilsvarer behovet for sikkerhet som følge av virkningen av et negativt 

markedsscenario på en institusjons derivattransaksjoner 

1. Den ytterligere utgående strømmen som tilsvarer behovet for sikkerhet som følge av virkningen av et negativt 

markedsscenario på en institusjons derivattransaksjoner som anses som vesentlige i henhold til artikkel 1 i denne forordningen, 

skal være største absolutte netto 30-dagers realiserte strøm av sikkerheter de siste 24 månedene før datoen for beregning av 

kravet til likviditetsreserve nevnt i artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2. Institusjonene kan bare behandle inngående og utgående strømmer av transaksjoner på nettogrunnlag når de utføres i 

henhold til samme hovedavtale om motregning. Absolutt nettostrøm av sikkerheter skal baseres på både utgående og inngående 

realiserte strømmer, og motregningen skal beregnes på porteføljenivå i institusjonen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 945/2014 

av 4. september 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte  

indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 344 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 344 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan det ses bort fra den spesifikke risikoen ved en 

aksjeindeksfuturekontrakt som ville bli behandlet som et enkeltstående egenkapitalinstrument i samsvar med nevnte 

artikkel dersom den aktuelle aksjeindeksen omsettes på børs og representerer en relevant tilstrekkelig diversifisert 

indeks. 

2) Dersom en børsomsatt aksjeindeksfuturekontrakt er tilstrekkelig diversifisert, kan det antas at en slik aksjeindeks ikke 

utgjør noen spesifikk risiko. Dette anses å være tilfellet dersom indeksen inneholder minst 20 egenkapitalinstrumenter, 

ingen av enhetene som inngår i dem, utgjør mer enn 25 % av den samlede indeksen, og 10 % av de største 

egenkapitalinstrumentene (antallet egenkapitalinstrumenter rundes opp til nærmeste heltall) utgjør mindre enn 60 % av 

den samlede indeksen. Dessuten må indeksen omfatte egenkapitalinstrumenter fra minst ett nasjonalt marked og 

egenkapitalinstrumenter fra minst fire av følgende sektorer: olje og gass, råvarer, industrivarer, forbruksvarer, 

helsetjenester, forbrukertjenester, telekommunikasjon, forsyningstjenester, finans og teknologi. 

3) Ettersom artikkel 344 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 viser til «relevante» godtakbare indekser, er bare de 

aksjeindeksene som er relevante for finansinstitusjoner i Unionen, blitt vurdert i henhold til kriteriene for identifisering 

av godtakbare aksjeindekser. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Aksjeindekser ved anvendelse av artikkel 344 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Listen over aksjeindekser som kan behandles i henhold til artikkel 344 nr. 4 annet punktum i forordning (EU) nr. 575/2013, er 

angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 5.9.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

2022/EØS/13/58 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Aksjeindekser som oppfyller kravene i artikkel 344 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Indeks Land 

1. S&P All Ords Australia 

2. ATX Østerrike 

3. BEL20 Belgia 

4. SaoPaulo – Bovespa Brasil 

5. TSE35 Canada 

6. FTSE China A50 Index Kina 

7. CROBEX Kroatia 

8. OMX Copenhagen 20 CAP Danmark 

9. DJ Euro STOXX 50 Europa 

10. FTSE Eurofirst 100 Europa 

11. FTSE Eurofirst 80 Europa 

12. FTSE Eurotop 100 index Europa 

13. MSCI Euro index Europa 

14. STOXX Europe 50 Europa 

15. STOXX Europe 600 Europa 

16. STOXX Europe Lrg 200 Europa 

17. STOXX Europe Mid 200 Europa 

18. STOXX Europe Small 200 Europa 

19. STOXX Select Dividend 30 Europa 

20. CAC40 Frankrike 

21. SBF 120 Frankrike 

22. DAX Tyskland 

23. HDAX Tyskland 

24. MDAX Tyskland 

25. SDAX Tyskland 

26. Athens General Hellas 
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Indeks Land 

27. Hang Seng Hongkong 

28. Hang Seng China Enterprises Hongkong 

29. NIFTY India 

30. FTSE MIB Italia 

31. FTSE Bursa Malaysia Malaysia 

32. MSE Share Index Malta 

33. Nikkei225 Japan 

34. Nikkei300 Japan 

35. IPC Index Mexico 

36. AEX Nederland 

37. AMX Nederland 

38. WIG20 Polen 

39. PSI 20 Portugal 

40. Straits Times Index Singapore 

41. IBEX35 Spania 

42. OMX Stockholm 30 Sverige 

43. SMI Sveits 

44. FTSE nasdaq Dubai 20 UAE 

45. FTSE 100 Det forente kongerike 

46. FTSE mid-250 Det forente kongerike 

47. S&P 500 USA 

48. Dow Jones Ind. Av. USA 

49. NASDAQ 100 USA 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1030/2014 

av 29. september 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for 

offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 441 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å bidra til å sikre global samkjøring med hensyn til offentliggjøring og gjennomsiktighet i prosessen med å 

identifisere globalt systemviktige institusjoner skal disse institusjonene legge fram indikatorverdiene som brukes i 

prosessen. 

2) De malene for offentliggjøring som brukes av institusjoner som er identifisert som globalt systemviktige institusjoner i 

samsvar med artikkel 131 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), bør ta hensyn til internasjonale 

standarder, særlig slike som er utstedt av Basel-komiteen for banktilsyn. 

3) For å sikre at de innsamlede opplysningene er enhetlige og sammenlignbare, bør referansedatoen for innberetning settes 

slik at den faller sammen med utgangen av institusjonens foregående regnskapsår eller en annen dato som er avtalt med 

institusjonens berørte myndighet. 

4) For å lette offentlighetens tilgang til de offentliggjorte opply sningene, og tatt i betraktning at data fra alle 

medlemsstatene er nødvendige for å gjennomføre identifiseringsprosessen, bør Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) samle inn hver institusjons opplysninger og offentliggjøre dem på sitt nettsted. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

6) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ensartet format 

Globalt systemviktige institusjoner skal fylle ut malen angitt i vedlegget til denne forordningen i elektronisk format på 

nettstedet til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Ved å bruke den malen vil globalt systemviktige institusjoner 

offentliggjøre de indikatorverdiene som brukes til å fastsette institusjonenes poengtall i samsvar med identifiseringsmetoden 

nevnt i artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU. 

Globalt systemviktige institusjoner skal ikke være forpliktet til å offentliggjøre supplerende data og supplerende indikatorer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/13/59 
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Artikkel 2 

Dato for offentliggjøring 

Globalt systemviktige institusjoner skal offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 1 som gjelder for utgangen av 

regnskapsåret, senest fire måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. 

Berørte myndigheter kan tillate at institusjoner med regnskapsår som avsluttes 30. juni, innberetter indikatorverdier basert på 

sin finansielle stilling 31. desember. Under alle omstendigheter skal opplysningene offentliggjøres senest 31. juli. 

Artikkel 3 

Sted for offentliggjøring 

Institusjonene kan offentliggjøre indikatorverdiene angitt i malen i vedlegget til denne forordningen i det mediet de har valgt til 

offentliggjøring av opplysningene som kreves i henhold til åttende del i forordning (EU) nr. 575/2013, i samsvar med artikkel 

434 i nevnte forordning. 

Dersom offentliggjøringen av indikatorverdiene ikke skjer i mediet nevnt i første ledd, skal den globalt systemviktig 

institusjonen på sitt nettsted legge en direkte henvisning til offentliggjøringen eller til mediet der den er gjort tilgjengelig. 

Etter at den globalt systemviktige institusjonen har offentliggjort disse opplysningene, skal berørte myndigheter uten unødig 

opphold oversende de utfylte malene til EBA slik at de kan offentliggjøres samlet på EBAs nettsted. 

Artikkel 4 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Opplysninger som kreves for å identifisere globalt systemviktige institusjoner 

Generelle bankopplysninger 

Avsnitt 1: Generelle opplysninger Svar 

a. Generelle opplysninger framlagt av den nasjonale tilsynsmyndigheten:  

1) Landkode  

2) Bankens navn  

3) Oversendelsesdato (åååå-mm-dd)  

b. Generelle opplysninger framlagt av den rapporterende institusjonen:  

1) Rapporteringstidspunkt (åååå-mm-dd)  

2) Rapporteringsvaluta  

3) Euro-omregningskurs  

4) Rapporterende enhet  

5) Regnskapsstandard  

6) Sted for offentliggjøring  

Indikator for størrelse  

Avsnitt 2: Samlede eksponeringer Beløp 

a. Motpartseksponering for derivatkontrakter (metode 1)  

b. Bruttoverdi av verdipapirfinansieringstransaksjoner  

c. Motpartseksponering for verdipapirfinansieringstransaksjoner  

d. Andre eiendeler  

1) Verdipapirer mottatt i verdipapirfinansieringstransaksjoner og innregnet som 

eiendeler 

 

e. Samlede balanseførte poster (summen av 2.a, 2.b, 2.c og 2.d, minus 2.d nr. 1)  

f. Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter (metode 1)  

g. Nominelt beløp for poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 

0 % 

 

1) Kredittkortforpliktelser som kan sies opp uten vilkår  

2) Andre forpliktelser som kan sies opp uten vilkår  

h. Nominelt beløp for poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 

20 % 
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Avsnitt 2: Samlede eksponeringer Beløp 

i. Nominelt beløp for poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 

50 % 

 

j. Nominelt beløp for poster utenfor balansen med en kredittkonverteringsfaktor på 

100 % 

 

k. Samlede poster utenfor balansen (summen av 2.f, 2.g og 2.h–2.j, minus 0,9 ganger 

summen av 2.g nr. 1 og 2.g nr. 2) 

 

l. Foretak konsolidert for regnskapsformål, men ikke for risikobaserte regulerings-

formål: 

 

1) Balanseførte eiendeler  

2) Potensiell framtidig eksponering for derivatkontrakter  

3) Forpliktelser som kan sies opp uten vilkår  

4) Andre forpliktelser utenfor balansen  

5) Investeringsverdi i de konsoliderte foretakene  

m. Reguleringsmessige justeringer  

n. Supplerende data:  

1) Fordringer knyttet til kontantsikkerhet stilt i derivattransaksjoner  

2) Netto nominelt beløp for kredittderivater  

3) Netto nominelt beløp for kredittderivater for foretak i 2.l  

4) Eksponeringer i og utenfor balansen mellom foretak omfattet av 2.l  

5) Eksponeringer i og utenfor balansen for foretak omfattet av 2.l mot foretak 

konsolidert for risikobaserte reguleringsformål 

 

6) Eksponeringer i og utenfor balansen for foretak konsolidert for risikobaserte 

reguleringsformål mot foretak omfattet av 2.l 

 

7) Samlede eksponeringer for beregning av uvektet kapitalandel (definisjonen 

fra januar 2014) 

 

o. Indikator for samlede eksponeringer (summen av 2.e, 2.k, 2.l nr. 1, 2.l nr. 2, 0,1 

ganger 2.l nr. 3 og 2.l nr. 4, minus summen av 2.l nr. 5 og 2.m) 

 

Indikatorer for sammenkopling 

Avsnitt 3: Eiendeler innenfor finanssystemet Beløp 

a. Midler satt inn hos eller lånt ut til andre finansinstitusjoner  

1) Innskuddsbevis  

b. Uutnyttede bevilgede kredittlinjer gitt til andre finansinstitusjoner  
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Avsnitt 3: Eiendeler innenfor finanssystemet Beløp 

c. Beholdninger av verdipapirer utstedt av andre finansinstitusjoner:  

1) Sikrede omsettelige gjeldspapirer  

2) Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer  

3) Etterstilte omsettelige gjeldspapirer  

4) Rentebærende markedspapirer  

5) Aksjer (herunder nominell verdi og merverdi på ordinære aksjer og 

preferanseaksjer) 

 

6) Motregnede korte posisjoner i tilknytning til spesifikke aksjebeholdninger 

omfattet av 3.c nr. 5 

 

d. Aktuell positiv nettoeksponering for verdipapirfinansieringstransaksjoner med 

andre finansinstitusjoner 

 

e. OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en positiv virkelig 

nettoverdi: 

 

1) Positiv virkelig nettoverdi (herunder sikkerhet som innehas dersom dette 

skjer innenfor rammeavtalen om motregning) 

 

2) Potensiell framtidig eksponering  

f. Indikator for eiendeler innenfor finanssystemet (summen av 3.a, 3.b–3.c nr. 5, 3.d, 

3.e nr. 1 og 3.e nr. 2, minus 3.c nr. 6) 

 

 

Avsnitt 4: Forpliktelser innenfor finanssystemet Beløp 

a. Innskudd som tilkommer depotinstitusjoner  

b. Innskudd som tilkommer finansinstitusjoner som ikke er depotinstitusjoner  

c. Uutnyttede bevilgede kredittlinjer bevilget av andre finansinstitusjoner  

d. Aktuell negativ nettoeksponering for verdipapirfinansieringstransaksjoner med 

andre finansinstitusjoner 

 

e. OTC-derivater med andre finansinstitusjoner som har en negativ virkelig 

nettoverdi: 

 

1) Negativ virkelig nettoverdi (herunder sikkerhet som stilles dersom dette skjer 

innenfor rammeavtalen om motregning) 

 

2) Potensiell framtidig eksponering  

f. Supplerende data:  

1) Midler lånt fra andre finansinstitusjoner  

2) Innskuddsbevis omfattet av 4.a og 4.b  

g. Indikator for forpliktelser innenfor finanssystemet (summen av 4.a–4.e nr. 2)  
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Avsnitt 5: Utestående verdipapirer Beløp 

a. Sikrede omsettelige gjeldspapirer  

b. Prioriterte usikrede omsettelige gjeldspapirer  

c. Etterstilte omsettelige gjeldspapirer  

d. Rentebærende markedspapirer  

e. Innskuddsbevis  

f. Kjernekapital  

g. Preferanseaksjer og andre former for etterstilt finansiering som ikke er omfattet av 

5.c 

 

h. Supplerende data:  

1) Bokført verdi av aksjer som det ikke er tilgjengelig en markedspris for  

i. Indikator for utestående verdipapirer (summen av 5.a–5.g)  

Indikatorer for muligheten til å erstatte de tjenestene / den infrastrukturen finansinstitusjonen tilbyr  

Avsnitt 6: Betalinger gjort i  rapporteringsåret (unntatt 

konserninterne betalinger) 
Innberettet i  Beløp i angitt valuta Beløp 

a. Australsk dollar AUD   

b. Brasiliansk real BRL   

c. Kanadisk dollar CAD   

d. Sveitsisk franc CHF   

e. Kinesisk yuan CNY   

f. Euro EUR   

g. Britisk pund GBP   

h. Hongkong-dollar HKD   

i. Indisk rupi INR   

j. Japansk yen JPY   

k. Svensk krone SEK   

l. Amerikansk dollar USD   

m. Supplerende data: 

1) Meksikansk peso MXN   
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Avsnitt 6: Betalinger gjort i  rapporteringsåret (unntatt 

konserninterne betalinger) 
Innberettet i  Beløp i angitt valuta Beløp 

2) Newzealandsk dollar NZD   

3) Russisk rubel RUB   

n. Indikator for betalingsvirksomhet (summen av 6.a–6.l) 

 

Avsnitt 7: Eiendeler som oppbevares i  depot Beløp 

a. Indikator for eiendeler som oppbevares i depot  

 

Avsnitt 8: Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og 

egenkapitalinstrumenter 

Beløp 

a. Garantivirksomhet for aksjer  

b. Garantivirksomhet for gjeldsinstrumenter  

c. Indikator for garantivirksomhet (summen av 8.a og 8.b)  

Indikatorer for kompleksitet 

Avsnitt 9: Nominelle beløp for OTC-derivater Beløp 

a. OTC-derivater clearet gjennom en sentral motpart  

b. OTC-derivater gjort opp bilateralt  

c. Indikator for OTC-derivater (summen av 9.a og 9.b)  

 

Avsnitt 10: Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges  Beløp 

a. Verdipapirer som innehas for handel  

b. Verdipapirer som kan selges  

c. Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges, som oppfyller 

definisjonen av nivå 1-eiendeler 

 

d. Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges, som oppfyller 

definisjonen av nivå 2-eiendeler, med avkortinger 

 

e. Supplerende data:  

1) Verdipapirer som holdes til forfall  

f. Indikator for verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges 

(summen av 10.a og 10.b, minus summen av 10.c og 10.d) 

 

 

Avsnitt 11: Nivå 3-eiendeler Beløp 

a. Indikator for nivå 3-eiendeler  
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Indikatorer for virksomhet på tvers av jurisdiksjoner 

Avsnitt 12: Fordringer på tvers av jurisdiksjoner Beløp 

a. Utenlandske fordringer på grunnlag av endelig risiko (unntatt derivatvirksomhet)  

b. Supplerende data:  

1) Utenlandske derivatfordringer på grunnlag av endelig risiko  

c. Indikator for fordringer på tvers av jurisdiksjoner (12.a)  

 

Avsnitt 13: Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner Beløp 

a. Utenlandske forpliktelser (unntatt derivater og lokale forpliktelser i lokal valuta)  

1) Alle utenlandske forpliktelser overfor tilknyttede kontorer som omfattes av 13.a  

b. Lokale forpliktelser i lokal valuta (unntatt derivatvirksomhet)  

c. Supplerende data:  

1) Utenlandske derivative forpliktelser på grunnlag av endelig risiko  

d. Indikator for forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner (summen av 13.a og 13.b, minus 

13.a nr. 1) 

 

Ytterligere indikatorer 

Avsnitt 14: Supplerende indikatorer Beløp 

a. Samlede forpliktelser  

b. Finansiering gjennom innlåning fra allmennheten  

c. Grad av avhengighet av finansiering fra kapitalmarkedet (differansen mellom 14.a og 

14.b, dividert med 14.a) 

 

d. Utenlandsk nettoinntekt  

e. Samlet nettoinntekt  

f. Samlet bruttoinntekt  

g. Bruttoverdi av utlånte kontanter og virkelig bruttoverdi av verdipapirer utlånt i 

verdipapirfinansieringstransaksjoner 

 

h. Bruttoverdi av lånte kontanter og virkelig bruttoverdi av verdipapirer lånt i 

verdipapirfinansieringstransaksjoner 

 

i. Positiv virkelig bruttoverdi av OTC-derivattransaksjoner  

j. Negativ virkelig bruttoverdi av OTC-derivattransaksjoner  

 Antall enheter 

k. Antall jurisdiksjoner  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/233 

av 13. februar 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens 

kriterier for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 416 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 416 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene rapportere eiendeler som likvide 

eiendeler dersom de oppfyller visse vilkår. I henhold til tredje ledd i nevnte artikkel kan vilkåret om at eiendelene skal 

være godtakbar sikkerhet for en sentralbanks ordinære likviditetsoperasjoner i en medlemsstat eller sentralbanken i et 

tredjeland, fravikes for likvide eiendeler som innehas for å dekke utgående pengestrømmer i en valuta der 

sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er definert svært snevert. 

2) I betraktning av den betydningen som forordning (EU) nr. 575/2013 tillegger at eiendeler er godtatt som sikkerhet av 

sentralbanken for at de skal anses som likvide eiendeler, bør listen over valutaer der sentralbankens kriterier for å godta 

sikkerhet er svært snevert definert, begrenses til de valutaene der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er 

begrenset til gjeldsinstrumenter utstedt av sentralmyndigheter og gjeldsinstrumenter utstedt av sentralbanken, og ikke 

utvides til å gjelde andre eiendeler som omfatter likvide eiendeler i samsvar med ytterligere krav fastsatt i artikkel  

416 og 417 i nevnte forordning. 

3) Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har på grunnlag av den beste tilgjengelige kunnskapen framlagt av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter foretatt en vurdering av sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet i en 

bestemt valuta. Når det gjelder Bulgaria, viste vurderingen at sentralbanken bare yter likviditet til institusjoner under 

ekstreme omstendigheter. Dersom det oppstår en likviditetsrisiko som kan påvirke banksystemets stabilitet, kan den 

bulgarske nasjonalbanken yte solvente banker kreditter angitt i lev med en løpetid på høyst tre måneder, forutsatt at det 

er stilt full sikkerhet i gull, utenlandsk valuta eller andre slike svært likvide eiendeler. Bulgarsk lev bør derfor anses som 

en valuta der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er svært snevert definert. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for 

Kommisjonen. 

5) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 14.2.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/13/60 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

De valutaene der sentralbankens kriterier for å godta sikkerhet er svært snevert definert, og som oppfyller vilkårene nevnt i 

tredje ledd i artikkel 416 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, er fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

VEDLEGG 

Bulgarsk lev (BGN) 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2197 

av 27. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert,  

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 354 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til standardmetoden for markedsrisiko kan institusjonene ha lavere krav til ansvarlig kapital for valutarisiko 

mot sammenstilte posisjoner i to valutaer der disse betraktes som «nært korrelert» i samsvar med metoden fastsatt i 

artikkel 354 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Ved utarbeiding av lister over nært korrelerte valutaer bør standard markedspraksis med å omregne det største tapet over 

ti dager til et største tap per dag ved å dividere den største valutabevegelsen på 4 % med kvadratroten av 10, anvendes. 

Derfor bør terskelen for den største daglige verdiendringen innenfor et valutapar fastsettes til 1,265 %. 

3) Daglige valutabevegelser i prosent bør bestemmes som differansen mellom Napiers logaritmer av valutaparenes verdi 

som observert to dager på rad. 

4) Den absolutte verdien av den resulterende prosentsatsen bør sammenlignes med terskelen for den høyeste daglige 

verdiendringen innenfor et valutapar på 1,265 %. Alle verdier som overstiger denne terskelen, bør anses som en 

overskridelse av det største tapet over ti dager på 4 %. 

5) Det er nødvendig å fastsette et høyeste antall tap som kan aksepteres, slik at valutapar som overstiger en slik grense, 

ikke vil kunne anses som korrelert i samsvar med artikkel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013. Videre bør det ved 

beregningen av et høyeste antall tap som kan aksepteres, tas hensyn til både lange og korte posisjoner i den utenlandske 

valutaen. Antallet tillatte overskridelser bør avrundes nedover, og det største antallet overskridelser bør følgelig 

fastsettes til sju overskridelser av det største tapet i de foregående tre årene og 65 overskridelser av det største tapet i de 

foregående fem årene. 

6) Artikkel 354 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 tillater bare lavere krav til ansvarlig kapital for posisjoner i «relevante 

nært korrelerte valutaer». Følgelig bør bare de valutaparene som er dannet gjennom en kombinasjon av en medlemsstats 

valuta og en valuta som står på listen over valutaer fra tredjeland som er relevante for finansinstitusjoner i Unionen, 

vurderes i henhold til kriteriene for identifisering av nært korrelerte valutaer. 

7) Visse andre valutapar, som utelukkende omfatter valutaer fra tredjeland, bør også inngå i vurderingen på bakgrunn av 

deres betydning for institusjonenes porteføljer i Unionen. Med tanke på kravene i artikkel 354 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til de relevante observasjonsperiodene, bør bare valutaer som det finnes daglige dataserier for 

fra en pålitelig kilde over en femårsperiode, tas i betraktning ved vurdering av valutaer som skal inngå i vurderingen. 

8) I artikkel 354 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes en særlig behandling for valutapar som valutaene fra 

medlemsstatene som deltar i andre fase av Den økonomiske og monetære union (heretter kalt «ERM II»), danner med 

euroen, og seg imellom. Valutapar som omfatter disse valutaene, bør derfor ikke anses som «relevante». Derimot bør 

valutapar dannet av en ERM II-valuta på den ene side og en annen valuta enn euro, eller en annen ERM II-valuta, på 

den annen side, anses som «relevante». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28 .11.2015, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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9) Derfor bør det foretas en vurdering av korrelasjonen mellom hvert valutapar som dannes ved en kombinasjon av de 

valutaene som er angitt i vedlegget til denne forordningen. 

10) For å skape rettssikkerhet når det gjelder bruken av listen over nært korrelerte valutaer, bør listen gjennomgås i samsvar 

med artikkel 29 nr. 1 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). Av samme grunn bør 

denne gjennomgåelsen foretas regelmessig og på eller omkring samme dato på årsbasis, med mindre markedsutviklin-

gen krever at en slik gjennomgåelse i unntakstilfeller foretas på andre tidspunkter. 

11) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

12) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

De valutaparene som oppfyller kravene i artikkel 354 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, er fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 20 09/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDLEGG 

Liste over nært korrelerte valutaer 

Del 1 — Liste over nært korrelerte valutaer mot euro (EUR) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), britisk pund 

(GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON). 

Del 2 — Liste over nært korrelerte valutaer mot De forente arabiske emiraters dirham (AED) 

Angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), 

libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), 

thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 3 — Liste over nært korrelerte valutaer mot albansk lek (ALL) 

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk 

kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), euro (EUR). 

Del 4 — Liste over nært korrelerte valutaer mot angolansk kwanza (AOA) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), macaoisk 

pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk 

dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 5 — Liste over nært korrelerte valutaer mot bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM) 

Albansk lek (ALL), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna 

(HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), euro (EUR). 

Del 6 — Liste over nært korrelerte valutaer mot bulgarsk lev (BGN) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund 

(GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), euro (EUR). 

Del 7 — Liste over nært korrelerte valutaer mot kanadisk dollar (CAD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), Hongkong-dollar (HKD), macaoisk pataca (MOP), singaporsk dollar (SGD), 

taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 8 — Liste over nært korrelerte valutaer mot kinesisk yuan (CNY) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), britisk pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), 

libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), 

thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 9 — liste over nært korrelerte valutaer mot tsjekkisk koruna (CZK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk kuna 

(HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), euro (EUR). 

Del 10 — liste over nært korrelerte valutaer mot dansk krone (DKK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), britisk pund 

(GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), singaporsk dollar (SGD).  
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Del 11 — liste over nært korrelerte valutaer mot britisk pund (GBP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), kinesisk 

yuan (CNY), dansk krone (DKK), Hongkong-dollar (HKD), kroatisk kuna (HRK), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham 

(MAD), macaoisk pataca (MOP), singaporsk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD), euro (EUR). 

Del 12 — liste over nært korrelerte valutaer mot Hongkong-dollar (HKD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk 

pund (GBP), libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk 

dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 13 — liste over nært korrelerte valutaer mot kroatisk kuna (HRK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), britisk pund (GBP), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), singaporsk dollar (SGD), euro (EUR). 

Del 14 — liste over nært korrelerte valutaer mot sør-koreansk won (KRW) 

Peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD). 

Del 15 — liste over nært korrelerte valutaer mot libanesisk pund (LBP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), Hongkong-

dollar (HKD), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk 

baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 16 — liste over nært korrelerte valutaer mot marokkansk dirham (MAD) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), rumensk leu (RON), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), 

taiwansk dollar (TWD), euro (EUR). 

Del 17 — liste over nært korrelerte valutaer mot macaoisk pataca (MOP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk 

pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk 

dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 18 — liste over nært korrelerte valutaer mot peruansk nuevo sol (PEN) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), sør-

koreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), 

thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 19 — liste over nært korrelerte valutaer mot filippinsk peso (PHP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), sør-

koreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), 

singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 20 — liste over nært korrelerte valutaer mot rumensk leu (RON) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), euro (EUR). 
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Del 21 — liste over nært korrelerte valutaer mot singaporsk dollar (SGD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), dansk 

krone (DKK), britisk pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), kroatisk kuna (HRK), sør-koreansk won (KRW), libanesisk pund 

(LBP), marokkansk dirham (MAD), macaoisk pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk 

peso (PHP), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 22 — liste over nært korrelerte valutaer mot thailandsk baht (THB) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), 

libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), 

singaporsk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 23 — liste over nært korrelerte valutaer mot taiwansk dollar (TWD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk 

pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), sør-koreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), 

macaoisk pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), 

thailandsk baht (THB), amerikansk dollar (USD). 

Del 24 — liste over nært korrelerte valutaer mot amerikansk dollar (USD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kanadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk 

pund (GBP), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), macaoisk pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk 

peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD). 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2344 

av 15. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der likvide eiendeler er 

tilgjengelige i et begrenset omfang, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 419 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 412 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det et krav til likviditetsreserve som innebærer at 

institusjoner skal ha tilstrekkelige likvide eiendeler til å sikre at de opprettholder likviditetsbuffere som er tilstrekkelige 

til å dekke eventuell ubalanse mellom inngående og utgående pengestrømmer. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2), som er vedtatt i henhold til artikkel 460 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, beskrives kravet til likviditetsreserve i detalj. 

3) Dersom det berettigede behovet for likvide eiendeler i lys av kravet til likviditetsreserve overstiger de tilgjengelige 

likvide eiendelene i en valuta, skal et eller flere unntak gjelde for denne valutaen som fastsatt i artikkel 419 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

4) Det er derfor nødvendig å identifisere de valutaene som bør omfattes av unntak, og fastsette i hvilket omfang et slikt 

unntak bør gis. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighetens (EBA) vurdering av de berettigede behovene var basert på de beste 

tilgjengelige dataene fra vedkommende myndigheter om likvide eiendeler i en valuta og beløpet for de likvide 

eiendelene som kreves av andre investorer, og som derfor ikke er tilgjengelige for å dekke institusjonenes behov for 

likvide eiendeler. 

6) EBA har identifisert den norske kronen (NOK) som en valuta der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset 

omfang. Dette skjedde før delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 trådte i kraft, og EBA støttet seg i sin 

vurdering på tilgjengeligheten av likvide eiendeler i samsvar med internasjonale standarder vedtatt av Basel-komiteen 

for banktilsyn. Ved vurderingen undersøkte EBA de beløpene av likvide eiendeler som ikke kreves av foretak som ikke 

omfattes av forordning (EU) nr. 575/2013, og sammenlignet dette med institusjonenes behov på grunnlag av deres 

estimerte vektede netto utgående pengestrømmer i de følgende 30 dagene, idet det ble tatt hensyn til den øvre grensen 

for inngående strømmer, faktorer som kan påvirke mangelen på likvide eiendeler i en periode på tre til fem år, og et mål 

på 110 % for kravet til likviditetsreserve. 

7) Resultatet av EBAs vurdering var at det berettigede behovet for likvide eiendeler oversteg de tilgjengelige likvide 

eiendelene i NOK. Statspapirer er en av de mest likvide eiendelene, men i Norges tilfelle er tilgangen til den norske 

statsgjelden relativt begrenset på grunn av den gunstige budsjet tsituasjonen. Mens internasjonale institusjoner og 

multinasjonale utviklingsbanker også har utstedt et stort antall obligasjoner i NOK, dreier det seg først og fremst om 

private plasseringer som innehas av utenlandske investorer, og som EBA derfor ikke anser som likvide og tilgjengelige 

for institusjoner som faller inn under virkeområdet for forordning (EU) nr. 575/2013. Endelig var EBAs vurdering 

basert på de internasjonale likviditetsstandardene som er vedtatt av Baselkomiteen for banktilsyn, mens vurderingen av 

hvorvidt det berettigede behovet for likvide eiendeler i betydelig grad overstiger de tilgjengelige likvide eiendelene i en 

valuta, bør baseres på den endelige listen over likvide eiendeler som er fastsatt ved delegert forordning (EU) 2015/61.  

I den listen er det fastsatt et bredere spekter av likvide eiendeler, særlig i forbindelse med obligasjoner med fortrinnsrett. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1).  
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Denne forskjellen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å endre EBAs konklusjon om at det berettigede behovet for likvide 

eiendeler overstiger de tilgjengelige likvide eiendelene i NOK. 

8) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010.  

I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1) har 

Kommisjonen godkjent, med endringer, det utkastet til teknisk gjennomføringsstandard som EBA framla, etter å ha 

sendt utkastet tilbake til EBA og begrunnet endringene. EBA avga en formell uttalelse der de godtok disse endringene 

og bekreftet at det beløpet med hvilket det berettigede behovet for likvide eiendeler overstiger de tilgjengelige likvide 

eiendelene i NOK, som foreslått i dens opprinnelige utkast til teknisk gjennomføringsstandard, ikke bør endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Det berettigede behovet for likvide eiendeler i lys av kravet i artikkel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal anses å overstige 

de tilgjengelige likvide eiendelene i valutaene angitt i vedlegget til denne forordningen med prosentdelen angitt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDLEGG 

Liste over valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang 

Nr. Valuta 
Beløpet som det berettigede behovet for likvide eiendeler overstiger de tilgjengelige 

likvide eiendelene med 

1. Norsk krone (NOK) 63 % 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/200 

av 15. februar 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av 

uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 451 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med ensartede maler for offentliggjøring er å øke gjennomsiktigheten og sammenlignbarheten av tall for 

uvektet kjernekapitalandel. Reglene for offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel for institusjoner som er underlagt 

tilsyn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), bør være i samsvar med internasjonale standarder 

slik disse gjenspeiles i bestemmelsene i det reviderte Basel III-regelverket om uvektet kjernekapitalandel og 

opplysningskrav som er utarbeidet av Basel-komiteen for banktilsyn og tilpasset Unionens rammeregler og deres 

særtrekk, som fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Av samme grunn, det vil si for å øke gjennomsiktigheten og sammenlignbarheten av tall for uvektet kjernekapitalandel, 

bør en av malene for offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel inneholde en oppdeling av det samlede 

eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen som er tilstrekkelig detaljert til å identifisere den uvektede 

kjernekapitalandelens hovedelementer, samt balanseført eksponering, som vanligvis utgjør den største delen av det 

samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen. 

3) I henhold til artikkel 429 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som endret ved forordning (EU) 2015/62(3), kreves ikke 

lenger beregning av uvektet kjernekapitalandel som et enkelt aritmetisk gjennomsnitt av de månedlige uvektede 

kjernekapitalandelene i løpet av et kvartal, bare beregning per utgangen av kvartalet. Dermed burde det ikke lenger være 

behov for at vedkommende myndigheter gir tillatelse t il å beregne uvektet kjernekapitalandel ved kvartalets utgang som 

nevnt i artikkel 499 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. Derfor trenger de ensartede malene for offentliggjøring av 

uvektet kjernekapitalandel ikke lenger å inneholde en spesifisering av hvordan institusjonen anvender artikkel 499 nr. 3. 

4) Dersom institusjoner i samsvar med artikkel 13 nr. 1 andre ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 har plikt til å 

offentliggjøre opplysninger om uvektet kjernekapitalandel på delkonsolidert grunnlag, og for at den administrative 

byrden skal stå i forhold til målene for reglene for offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel, bør reglene om 

offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel ikke kreve at disse institusjonene fyller ut og offentliggjør malen med 

tittelen «LRSpl» på delkonsolidert grunnlag. Denne malen for offentliggjøring skal fylles ut og offentliggjøres på 

konsolidert grunnlag, og offentliggjøring på delkonsolidert grunnlag ville ikke ha gitt noen særlig tilleggsverdi, ettersom 

en ytterligere oppdeling av det samlede eksponeringsmålet på delkonsolidert grunnlag allerede er oppgitt når malen med 

tittelen «LRCom» er fylt ut. Offentliggjøringen av LRSpl-malen kan dessuten påføre institusjonene en betydelig byrde 

ettersom de ikke lett kan utlede en slik mal fra de respektive regelverkene for tilsynsrapportering, som ikke får 

anvendelse på delkonsolidert grunnlag.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 16.2.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til uvektet kjernekapitalandel (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 37).  

2022/EØS/13/63 
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5) Konsolideringens omfang og verdsettingsmetodene kan være forskjellig for regnskapsformål og for tilsynsformål, og 

dette fører til forskjeller i hvilke opplysninger som brukes for beregning av uvektet kjernekapitalandel, og hvilke 

opplysninger som brukes i offentliggjorte årsregnskaper. For å gjenspeile denne forskjellen er det også nødvendig å 

offentliggjøre forskjellen mellom de verdiene i årsregnskapet og de verdiene ved konsolidering for tilsynsformål av 

postene i årsregnskapet som brukes for å beregne uvektet kjernekapitalandel. Derfor bør det også presenteres en 

avstemming mellom de to i en mal. 

6) For å gjøre det lettere å sammenligne opplysningene som offentliggjøres, bør det også legges fram en ensartet mal og 

utførlig veiledning med hensyn til beskrivelsen og offentliggjøringen av framgangsmåten for styring av risikoen for 

overdreven gjeldsoppbygging, og de faktorene som har hatt innvirkning på den uvektede kjernekapitalandelen i den 

perioden som den offentliggjorte uvektede kjernekapitalandelen gjelder. 

7) Artikkel 451 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 fikk anvendelse fra 1. januar 2015. For å sikre at institusjonene 

overholder plikten til å offentliggjøre opplysninger om uvektet kjernekapitalandel så snart som mulig på en effektiv og 

harmonisert måte i Unionen, er det nødvendig å kreve at institusjonene snarest mulig bruker maler for å offentliggjøre 

disse opplysningene. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Europakommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments - 

og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel og anvendelse av artikkel  499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre relevante opplysninger om uvektet kjernekapitalandel og anvendelsen av artikkel 499 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som nevnt i artikkel 451 nr. 1 bokstav a) i samme forordning, ved å fylle ut og offentliggjøre rad 

22 og EU-23 i malen med tittelen «LRCom» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

Artikkel 2 

Endring av beslutning om hvilken uvektet kjernekapitalandel som skal offentliggjøres  

1.  Dersom en institusjon i samsvar med artikkel 499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 endrer sin beslutning om hvilken 

uvektet kjernekapitalandel de skal offentliggjøre, skal den offentliggjøre avstemmingen av opplysningene om alle uvektede 

kjernekapitalandeler som er offentliggjort fram til tidspunktet for endringen, ved å fylle ut og offentliggjøre malene med tittelen 

«LRSum», «LRCom», «LRSpl» og «LRQua» fastsatt i vedlegg I for hver av referansedatoene som tilsvarer de uvektede 

kjernekapitalandelene som er offentliggjort fram til tidspunktet for endringen. 

2.  Institusjonene skal offentliggjøre postene omhandlet i nr. 1 i første offentliggjøring etter endringen av valg av uvektet 

kjernekapitalandel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 3 

Oppdeling av samlet eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel  

1.  Institusjonene skal offentliggjøre oppdelingen av det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

nevnt i artikkel 451 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å fylle ut og offentliggjøre begge følgende element er: 

a)  Rad 1 til EU-19b i malen med tittelen «LRCom» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

b)  Rad EU-1 til EU-12 i malen med tittelen «LRSpl» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) skal institusjonene, dersom de i henhold til artikkel 13 nr. 1 andre ledd i forordning (EU) 

nr. 575/2013 har p likt til å offentliggjøre opplysninger på delkonsolidert grunnlag, ikke være pålagt å fylle ut og offentliggjøre 

malen med tittelen «LRSpl» i vedlegg I på delkonsolidert grunnlag. 

Artikkel 4 

Avstemming av uvektet kjernekapitalandel med offentliggjorte årsregnskaper 

1.  Institusjonene skal offentliggjøre avstemmingen av det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

med de relevante opplysningene i offentliggjorte årsregnskaper som nevnt i artikkel 451 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 575/2013, ved å fylle ut og offentliggjøre malen med tittelen «LRSum» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i 

vedlegg II. 

2.  Dersom institusjonene ikke offentliggjør årsregnskap på det anvendelsesnivået som er angitt i vedlegg II del 1 nr. 6, skal 

de ikke være pålagt å fylle ut og offentliggjøre malen med tittelen «LRSum» fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 5 

Offentliggjøring av beløpet for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen  

Dersom det er relevant, skal institusjonene offentliggjøre beløpet for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen, som nevnt 

i artikkel 451 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å fylle ut og offentliggjøre rad EU-24 i malen med tittelen 

«LRCom» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

Artikkel 6 

Offentliggjøring av kvalitative opplysninger om risikoen for overdreven gjeldsoppbygging og faktorer som har 

innvirkning på uvektet kjernekapitalandel  

Institusjonene skal offentliggjøre en beskrivelse av framgangsmåten for styring av risikoen for overdreven gjeldsoppbygging og 

av de faktorene som har hatt innvirkning på den uvektede kjernekapitalandelen i den perioden som den offentliggjorte uvektede 

kjernekapitalandelen gjelder, som nevnt i artikkel 451 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å fylle ut og 

offentliggjøre malen med tittelen «LRQua» fastsatt i vedlegg I, i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Uvektet kjernekapitalandel i henhold til CRR-forordningen – mal for offentliggjøring 

Referansedato  

Enhetens navn  

Anvendelsesnivå  

Tabell LRSum: Sammenfattende avstemming av regnskapsførte eiendeler og eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel 

  Relevant beløp 

1 Samlede eiendeler i henhold til offentliggjorte årsregnskaper  

2 Justering for enheter som er konsolidert for regnskapsformål, men som ikke er 

pålagt konsolidering for tilsynsformål 

 

3 (Justering for forvaltede eiendeler som balanseføres i samsvar med gjeldende 

regnskapsregelverk, men som utelates fra det samlede eksponeringsmålet for 

den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med artikkel 429 nr. 13 i 

forordning (EU) nr. 575/2013) 

 

4 Justeringer for finansielle derivater  

5 Justering for verdipapirfinansieringstransaksjoner  

6 Justering for poster utenfor balansen (det vil si konvertering til kredittekvi-

valenter for eksponeringer utenfor balansen) 

 

EU-6a (Justering for gruppeinterne eksponeringer som ikke medregnes i det  samlede 

eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med 

artikkel 429 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013) 

 

EU-6b (Justering for eksponeringer som ikke medregnes i det samlede 

eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med 

artikkel 429 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013) 

 

7 Andre justeringer  

8 Samlet eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel   

Tabell LRCom: Uvektet kjernekapitalandel – felles opplysninger 

  Eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel i henhold til  

CRR-forordningen  

Balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater og verdipapirfinansieringstransaksjoner)  

1 Balanseførte poster (ikke medregnet derivater, verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og forvaltede eiendeler, men medregnet sikkerhet) 

 

2 (Beløp for eiendeler fratrukket ved fastsettelse av kjernekapital)  

3 Samlede balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater, verdipapir-

finansieringstransaksjoner og forvaltede eiendeler) (summen av rad 1 og 2) 
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  Eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel i henhold til  

CRR-forordningen  

Derivateksponeringer 

4 Gjenanskaffelseskost knyttet til alle derivattransaksjoner (det vil si etter fradrag 

av godkjent variasjonsmargin mottatt kontant) 

 

5 Tilleggsbeløp for potensiell framtidig eksponering knyttet til alle derivattrans-

aksjoner (etter markedsverdimetoden) 

 

EU-5a Eksponering fastsatt i henhold til opprinnelig eksponering-metode  

6 Sikkerhet stilt for derivater der denne er fratrukket balanseførte eiendeler i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk 

 

7 (Fradrag for fordringer knyttet til variasjonsmargin utbetalt kontant i forbindelse 

med derivattransaksjoner) 

 

8 (Ikke medregnet sentral motpartsdel av kundeclearede handelseksponeringer)  

9 Justert effektiv nominell verdi av solgte kredittderivater  

10 (Justerte effektive nominelle motregninger og tilleggsfradrag for solgte 

kredittderivater) 

 

11 Samlede derivateksponeringer (summen av rad 4–10)  

Eksponeringer mot verdipapirfinansieringstransaksjoner 

12 Brutto eiendeler knyttet til verdipapirfinansieringstransaksjoner (motregning 

ikke hensyntatt), etter justering for salgstransaksjoner 

 

13 (Nettoverdi av kontantgjeld og kontantfordringer av brutto eiendeler knyttet til 

verdipapirfinansieringstransaksjoner) 

 

14 Eksponering mot motpartskredittrisiko for eiendeler knyttet til verdipapir-

finansieringstransaksjoner 

 

EU-14a Unntak for verdipapirfinansieringstransaksjoner: Eksponering mot motparts-

kredittrisiko i samsvar med artikkel 429b nr. 4 og artikkel 222 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 

 

15 Eksponeringer der institusjonen fungerer som agent  

EU-15a (Ikke medregnet sentral motpartsdel av kundeclearede eksponeringer i form av 

verdipapirfinansieringstransaksjoner) 

 

16 Samlede eksponeringer mot verdipapirfinansieringstransaksjoner (summen 

av rad 12–15a) 

 

Andre eksponeringer utenfor balansen 

17 Eksponeringer utenfor balansen til nominell bruttoverdi  
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  Eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel i henhold til  

CRR-forordningen  

18 (Justeringer for konvertering til kredittekvivalenter)  

19 Andre eksponeringer utenfor balansen (summen av rad 17 og 18)  

Ikke-medregnede eksponeringer i samsvar med artikkel 429 nr. 7 og 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 (i og utenfor 

balansen) 

EU-19a (Gruppeinterne eksponeringer (på individuelt grunnlag) ikke medregnet i 

samsvar med artikkel 429 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013 (i og utenfor 

balansen)) 

 

EU-19b (Ikke medregnede eksponeringer i samsvar med artikkel 429 nr. 14 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 (i og utenfor balansen)) 

 

Egenkapital og samlet eksponeringsmål  

20 Kjernekapital  

21 Samlet eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel (summen av rad 3, 

11, 16, 19, EU-19a og EU-19b) 

 

Uvektet kjernekapitalandel  

22 Uvektet kjernekapitalandel   

Valg av overgangsordninger og beløpet for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen  

EU-23 Valg av overgangsordninger for definisjonen av kapitalmål  

EU-24 Beløp for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen i samsvar med artikkel 

429 nr. 11 i forordning (EU) nr. 575/2013 

 

Tabell LRSpl: Fordeling av balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater, 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og ikke-medregnede eksponeringer) 

  

Eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel i henhold til  

CRR-forordningen  

EU-1 Samlede balanseførte eksponeringer (med unntak av derivater, verdipapir-

finansieringstransaksjoner og ikke-medregnede eksponeringer), hvorav 

følgende: 

 

EU-2 Eksponeringer i handelsporteføljen  

EU-3 Eksponeringer i bankporteføljen, hvorav følgende:  

EU-4 Obligasjoner med fortrinnsrett  

EU-5 Eksponeringer som behandles som eksponeringer mot stater  

EU-6 Eksponeringer mot regionale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker, 

internasjonale organisasjoner og offentlige foretak som ikke behandles som 

stater 
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Eksponeringer for uvektet 

kjernekapitalandel i henhold til  

CRR-forordningen  

EU-7 Institusjoner  

EU-8 Sikret med pant i fast eiendom  

EU-9 Massemarkedseksponeringer  

EU-10 Foretak  

EU-11 Misligholdte eksponeringer  

EU-12 Andre eksponeringer (for eksempel egenkapital, verdipapiriseringer og 

øvrige eiendeler som ikke er kredittforpliktelser) 

 

Uvektet kjernekapitalandel i henhold til CRR-forordningen – mal for offentliggjøring 

Tabell LRQua: Fritekstfelt for offentliggjøring av kvalitative poster 

 Kolonne  

 Fritekst  

Rad   

1 Beskrivelse av framgangsmåten for styring av risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging 

 

2 Beskrivelse av de faktorene som har hatt innvirkning på den uvektede 

kjernekapitalandelen i den perioden som den offentliggjorte uvektede 

kjernekapitalandelen gjelder 
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VEDLEGG II 

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MALENE I VEDLEGG I 

DEL 1: ALLMENN VEILEDNING  

1. Konvensjoner og referansedata 

1.1. Konvensjoner 

1.  Følgende generelle betegnelse brukes i veiledningen: {mal;rad}. 

2.  Følgende betegnelse er brukt der veiledning viser til et eller flere felt i vedlegg XI til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014: {Vedlegg XI SupRep;mal;rad;kolonne}. 

3.  Ved offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel skal «hvorav» vise til en post som er underordnet en høyere 

eksponeringskategori. 

4.  I likhet med det som er tilfelle når det gjelder overskriftene til disse radene, skal institusjonene angi verdiene i rad 

{LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, 

{LRCom;EU-19a} og {LRCom;EU-19b} i parentes ettersom verdiene som angis i disse radene, reduserer 

eksponeringen for den uvektede kjernekapitalandelen. Institusjonene skal sikre at disse verdiene bidrar negativt til 

beløpene som skal angis i {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} og {LRCom;21}. 

1.2. Referansedata 

5.  I feltet «Referansedato» skal institusjonene angi den datoen som alle opplysninger de offentliggjør i malene LRSum, 

LRCom og LRSpl, viser til. Denne datoen skal være den siste kalenderdagen i tredje måned for de respektive 

kvartalene. 

6.  I feltet «Enhetens navn» skal institusjonene angi navnet på den enheten som opplysningene i malene LRSum, 

LRCom, LRSpl, and LRQua viser til. 

7.  I feltet «Anvendelsesnivå» skal institusjonene angi det anvendelsesnivået som ligger til grunn for opplysningene i 

malene. Ved utfylling av dette feltet skal institusjonene velge et av følgende: 

— Konsolidert 

— Individuelt 

— Delkonsolidert 

1.3. Referansedata 

8.  I dette vedlegget og tilhørende maler brukes følgende forkortelser: 

— CRR, som er en forkortelse for kapitalkravsforordningen, forordning (EU) nr. 575/2013. 

— SFT, som er en forkortelse for verdipapirfinansieringstransaksjon og omfatter «gjenkjøpstransaksjoner eller 

innlån og utlån av verdipapirer eller varer, transaksjoner med lang oppgjørsfrist og marginlånstransaksjoner» i 

forordning (EU) nr. 575/2013.  
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DEL 2: VEILEDNING TIL DEN ENKELTE MALEN 

2. Mal LRSum: Sammenfattende avstemming av regnskapsførte eiendeler og eksponeringer for uvektet kjernekapi -

talandel 

9.  Institusjonene skal følge veiledningen i dette avsnittet ved utfylling av mal LRSum i vedlegg I. 

 Henvisning til rettsakter og veiledning 

Rad  

{1} Samlede eiendeler i henhold til offentliggjorte årsregnskaper 

Institusjonene skal oppgi samlede eiendeler som offentliggjort i deres årsregnskaper i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 77) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{2} Justering for enheter som er konsolidert for regnskapsformål, men som ikke er pålagt 

konsolidering for tilsynsformål  

Institusjonene skal offentliggjøre forskjellen i verdi mellom eksponering for uvektet kjernekapitalandel 

som oppgitt i {}{LRSum;8} og samlede regnskapsførte eiendeler som oppgitt i {}{LRSum;1}, og som 

skyldes forskjeller i virkeområdet for konsolidering for regnskapsformål og virkeområdet for 

konsolidering for tilsynsformål. 

Dersom denne justeringen fører til en økning av eksponeringen, skal institusjonene oppgi dette som et 

positivt beløp. Dersom denne justeringen fører til en reduksjon av eksponeringen, skal institusjonene 

oppgi dette som et negativt beløp. 

{3} (Justering for forvaltede eiendeler som balanseføres i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk, 

men som utelates fra det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i 

samsvar med artikkel 429 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013) 

Institusjonene skal offentliggjøre beløpet for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen i samsvar 

med artikkel 429 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Ettersom denne justeringen reduserer det samlede eksponeringsmålet for den samlede uvektede 

kjernekapitalandelen, skal institusjonene sette verdien som angis i denne raden, i parentes (som betyr 

negativt beløp). 

{4} Justering for finansielle derivater 

For kredittderivater og kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene 

offentliggjøre forskjellen i verdi mellom den bokførte verdien av derivater registrert som eiendeler, og 

eksponeringsverdien for den uvektede kjernekapitalandelen fastsatt ved anvendelse av artikkel 429 nr. 4 

bokstav b), artikkel 429 nr. 9 sammenholdt med artikkel 429a, artikkel 429 nr. 11 bokstav a) og b) og 

artikkel 429 nr. 12 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom denne justeringen fører til en økning av eksponeringen, skal institusjonene oppgi dette som et 

positivt beløp. Dersom denne justeringen fører til en reduksjon av eksponeringen, skal institusjonene sette 

dette beløpet i parentes (som betyr negativt beløp). 

{5} Justering for verdipapirfinansieringstransaksjoner 

For verdipapirfinansieringstransaksjoner skal institusjonene offentliggjøre forskjellen i verdi mellom den 

bokførte verdien av verdipapirfinansieringstransaksjoner registrert som eiendeler, og eksponeringsverdien 

for den uvektede kjernekapitalandelen fastsatt ved anvendelse av artikkel 429 nr. 4 bokstav a) og c) 

sammenholdt med artikkel 429b, artikkel 429 nr. 5 bokstav c) og d), artikkel 429 nr. 8 og artikkel 429  

nr. 11) bokstav c)–f) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom denne justeringen fører til en økning av eksponeringen, skal institusjonene oppgi dette som et 

positivt beløp. Dersom denne justeringen fører til en reduksjon av eksponeringen, skal institusjonene sette 

dette beløpet i parentes (som betyr negativt beløp). 
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 Henvisning til rettsakter og veiledning 

Rad  

{6} Justering for poster utenfor balansen (det vil si konvertering til kredittekvivalenter for 

eksponeringer utenfor balansen) 

Institusjonene skal offentliggjøre forskjellen i verdi mellom eksponering for den uvektede kjernekapita-

landelen som oppgitt i {LRSum;8} og samlede regnskapsførte eiendeler som oppgitt i {LRSum;1}, og 

som skyldes at poster utenfor balansen er medregnet i det samlede eksponeringsmålet for den uvektede 

kjernekapitalandelen. 

Ettersom denne justeringen øker det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

skal den oppgis som et positivt beløp. 

{EU-6a} (Justering for gruppeinterne eksponeringer som ikke er medregnet i det samlede 

eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med artikkel 429 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013) 

Artikkel 429 nr. 7 og artikkel 113 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre den balanseførte delen av eksponeringene som ikke medregnes i det 

samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med artikkel 429 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at alle vilkår fastsatt i artikkel 113 nr. 6 bokstav a)–e) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 er oppfylt og vedkommende myndigheter har godkjent dette. 

Ettersom denne justeringen reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapita-

landelen, skal institusjonene sette verdien som angis i denne raden, i parentes (som betyr negativt beløp). 

{EU-6b} (Justering for eksponeringer som ikke medregnes i det samlede eksponeringsmålet  for den 

uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med artikkel 429 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013)  

Artikkel 429 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre den balanseførte delen av eksponeringene som ikke medregnes i det  

samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen i samsvar med artikkel 429 nr. 14 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at alle vilkår fastsatt der er oppfylt og vedkommende myndigheter 

har godkjent dette. 

Ettersom denne justeringen reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede 

kjernekapitalandelen, skal institusjonene sette verdiene som angis i denne raden, i parentes (som betyr 

negativt beløp). 

{7} Andre justeringer 

Institusjonene skal medregne enhver gjenværende forskjell i verdi mellom eksponering for den uvektede 

kjernekapitalandelen som oppgitt i {LRSum;8} og samlede regnskapsførte eiendeler som oppgitt i 

{LRSum;1}, og som ikke er medregnet i {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, 

{LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} eller {LRSum;EU-6b}. Dette kan for eksempel være beløp for eiendeler 

som er trukket fra kjernekapitalen, og som derfor trekkes fra det samlede eksponeringsmålet for den 

uvektede kjernekapitalandelen i henhold til {LRCom;2}. 

Dersom disse justeringene fører til en økning av eksponeringen, skal institusjonene oppgi dette som et 

positivt beløp. Dersom disse justeringene fører til en reduksjon av eksponeringen, skal institusjonene sette 

dette beløpet i parentes (som betyr negativt beløp). 

{8} Samlet eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel  

Institusjonene skal oppgi beløpet angitt i {LRCom;21}. 
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3. Mal LRCom: Uvektet kjernekapitalandel – felles opplysninger 

10.  Institusjonene skal følge veiledningen i dette avsnittet ved utfylling av mal LRCom i vedlegg I. 

Rad Henvisning til rettsakter og veiledning 

{1} Balanseførte poster (ikke medregnet derivater, verdipapirfinansieringstransaksjoner og forval -

tede eiendeler, men medregnet sikkerhet) 

Artikkel 429 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre alle andre eiendeler enn kontraktene oppført i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 575/2013, kredittderivater, verdipapirfinansieringstransaksjoner og forvaltede eiendeler i 

samsvar med artikkel 429 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013. Inst itusjonene skal basere verdsettingen 

av disse eiendelene på prinsippene fastsatt i artikkel 429 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

I dette feltet skal institusjonene ta med kontanter mottatt eller verdipapirer levert til en motpart gjennom 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og som er medtatt i balansen (det vil si at regnskapsmessige 

kriterier for fraregning i henhold til gjeldende regnskapsregelverk ikke er oppfylt). 

{2} (Beløp for eiendeler fratrukket ved fastsettelse av kjernekapital) 

Artikkel 429 nr. 4 bokstav a) og artikkel 499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre beløpet for verdijusteringer for tilsynsformål av kjernekapitalbeløp i 

samsvar med valget foretatt i henhold til artikkel 499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som oppgitt i 

{LRCom;EU-23}. 

Institusjonene skal nærmere bestemt oppgi verdien av summen av samtlige justeringer som gjelder 

verdien av en eiendel, og som er pålagt i henhold til 

— artikkel 32–35 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

— artikkel 36–47 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller 

— artikkel 56–60 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

alt etter hva som er relevant. 

Dersom institusjonene velger å oppgi kjernekapital i samsvar med artikkel 499 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal de ta hensyn til unntak, alternativer og avkall med hensyn til slike 

avgifter som er fastsatt i artikkel 48, 49 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013, uten å ta hensyn til 

unntaket fastsatt i tiende del avdeling I kapittel 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom 

institusjonene derimot velger å oppgi kjernekapital i samsvar med artikkel 499 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, skal de ta hensyn til unntak, alternativer og avkall med hensyn til slike 

avgifter som er fastsatt i artikkel 48, 49 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013, i tillegg til å ta hensyn til 

unntakene fastsatt i tiende del avdeling I kapittel 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

For å unngå dobbelttelling skal institusjonene verken rapportere justeringer som allerede er anvendt i 

samsvar med artikkel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013 når de beregner eksponeringsverdien i rad 1, 4 

og 12, eller rapportere noen justering som ikke reduserer verdien av en bestemt eiendel. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;3}). 

{3} Samlede balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater, verdipapirfinansierings-

transaksjoner og forvaltede eiendeler) (summen av rad 1 og 2) 

Summen av {LRCom;1} og {LRCom;2}. Institusjonene skal ta hensyn til at {LRCom;2} bidrar negativt 

til denne summen. 
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Rad Henvisning til rettsakter og veiledning 

{4} Gjenanskaffelseskost knyttet til alle derivattransaksjoner (det vil si etter fradrag av godkjent 

variasjonsmargin mottatt kontant) 

Artikkel 274, 295, 296, 297, 298, 429a og 429a nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi gjeldende gjenanskaffelseskost som angitt i artikkel 274 nr. 1 for kontrakter 

oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 og kredittderivater, herunder slike som ikke er 

balanseført. Gjenanskaffelseskost skal være fratrukket godkjent variasjonsmargin mottatt kontant i 

samsvar med artikkel 429a nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, mens variasjonsmargin mottatt kontant 

i tilknytning til en ikke medregnet sentral motpartsdel i samsvar med artikkel 429 nr. 11 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, ikke skal medregnes. 

I henhold til artikkel 429a nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institusjonene ta hensyn til 

virkningene av novasjonskontrakter og andre motregningsavtaler i samsvar med artikkel 295 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Motregning på tvers av produkter får ikke anvendelse. Institusjonene kan 

imidlertid foreta motregning innenfor produktkategorien nevnt i artikkel 272 nr. 25 bokstav c) og for 

kredittderivater når de er omfattet av en avtale om motregning på tvers av produkter som nevnt i artikkel 

295 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Institusjonene skal ta med alle kredittderivater, ikke bare kredittderivatene i handelsporteføljen. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med kontrakter målt ved anvendelse av opprinnelig eksponering-

metode i samsvar med artikkel 429a nr. 8 og artikkel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{5} Tilleggsbeløp for potensiell framtidig eksponering knyttet til alle derivattransaksjoner (etter 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med kontrakter målt ved anvendelse av opprinnelig eksponering-

metode i samsvar med artikkel 429a nr. 8 og artikkel markedsverdimetoden) 

Artikkel 274, 295, 296, 297 og 298, artikkel 299 nr. 2 og artikkel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre et tilleggsbeløp for potensiell framtidig eksponering for kontrakter 

oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 og for kredittderivater, herunder slike som er 

utenfor balansen og beregnet i samsvar med markedsverdimetoden (artikkel 274 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013 og artikkel 299 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 for kredittderivater) og ved bruk av reglene for motregning i samsvar med 

artikkel 429a nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. Ved fastsettelse av eksponeringsverdien for disse 

kontraktene kan institusjonene ta hensyn til virkningene av novasjonskontrakter og andre 

motregningsavtaler i samsvar med artikkel 295 i forordning (EU) nr. 575/2013. Motregning på tvers av 

produkter får ikke anvendelse. Institusjonene kan imidlertid foreta motregning innenfor 

produktkategorien nevnt i artikkel 272 nr. 25 bokstav c) og for kredittderivater når de er omfattet av en 

avtale om motregning på tvers av produkter som nevnt i artikkel 295 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

I samsvar med artikkel 429a nr. 1 andre ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene når de 

fastsetter den potensielle framtidige kreditteksponeringen for kredittderivater, anvende prinsippene 

fastsatt i artikkel 299 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 på alle sine kredittderivater, ikke 

bare på dem som er oppført i handelsporteføljen275 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{EU-5a} Eksponering fastsatt i henhold til opprinnelig eksponering-metode 

Artikkel 429a nr. 8 og artikkel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre eksponeringsmålet for kontrakter oppført i nr. 1 og 2 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 575/2013, beregnet i samsvar med opprinnelig eksponering-metoden i henhold til 

artikkel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013. 
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Rad Henvisning til rettsakter og veiledning 

 Institusjoner som benytter opprinnelig eksponering-metode, skal ikke redusere eksponeringsmålet med 

beløpet for variasjonsmarginen mottatt i kontanter i samsvar med artikkel 429a nr. 8 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Institusjoner som ikke benytter opprinnelig eksponering-metode, skal ikke benytte dette feltet. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med kontrakter målt ved anvendelse av markedsverdimetoden i 

samsvar med artikkel 429a nr. 1 og artikkel 274 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{6} Sikkerhet stilt for derivater der denne er fratrukket balanseførte eiendeler i henhold til gjeldende 

regnskapsregelverk 

Artikkel 429a nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi beløpet for eventuelle derivater som er stilt som sikkerhet, dersom den 

sikkerheten reduserer eiendelenes verdi i henhold til gjeldende regnskapsregelverk, som fastsatt i 

artikkel 429a nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med startmargin for kundeclearede derivattransaksjoner med en 

kvalifisert sentral motpart (QCCP) eller godkjent variasjonsmargin mottatt kontant som definert i 

artikkel 429a nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{7} (Fradrag for fordringer knyttet til variasjonsmargin utbetalt kontant i forbindelse med 

derivattransaksjoner) 

Artikkel 429a nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre fordringer for variasjonsmargin utbetalt kontant til motparten i 

forbindelse med derivattransaksjoner dersom institusjonen i henhold til gjeldende regnskapsregelverk 

medregner disse fordringene som en eiendel, forutsatt at vilkårene i artikkel 429a nr. 3 bokstav a)–e) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt. 

Beløpet som oppgis, skal også tas med i {LRCom;1}. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at  den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;11}). 

{8} (Ikke medregnet sentral motpartsdel av kundeclearede handelseksponeringer)  

Artikkel 429 nr. 11 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre handelseksponeringer mot en kvalifisert sentral motpart som ikke er 

medregnet i kundeclearede derivattransaksjoner, forutsatt at disse postene oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 306 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den delen av ovennevnte beløp som er knyttet til gjenanskaffelseskost, skal oppgis brutto av 

variasjonsmargin mottatt kontant. 

Det oppgitte beløpet skal også tas tilsvarende med i {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} og 

{LRCom;EU-5a}. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;11}). 
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Rad Henvisning til rettsakter og veiledning 

{9} Justert effektiv nominell verdi av solgte kredittderivater 

Artikkel 429a nr. 5–7 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre øvre grenseverdi for solgte kredittderivater (det vil si dersom 

institusjonen har ytt kredittbeskyttelse til en motpart) som fastsatt i artikkel 429a nr. 5–7 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

{10} (Justerte effektive nominelle motregninger og tilleggsfradrag for solgte kredittderivater)  

Artikkel 429a nr. 5–7 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre øvre grenseverdi for kjøpte kredittderivater (det vil si dersom 

institusjonen har kjøpt kredittbeskyttelse fra en motpart) med samme referansenavn som de kreditt -

derivatene institusjonen har solgt, dersom gjenværende løpetid for den kjøpte beskyttelsen er lik eller 

lenger enn gjenværende løpetid for den solgte beskyttelsen. Derfor skal verdien ikke være større enn 

verdien oppgitt i {LRCom;9} for hvert referansenavn. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;11}). 

{11} Samlede derivateksponeringer (summen av rad 4–10) 

Summen av {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, 

{LRCom;9} og {LRCom;10}. Institusjonene skal ta hensyn til at {LRCom;7}, {LRCom;8} og 

{LRCom;10} bidrar negativt til denne summen. 

{12} Brutto eiendeler knyttet til verdipapirfinansieringstransaksjoner (motregning ikke hensyntatt), 

etter justering for salgstransaksjoner 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 77, artikkel 206 og artikkel 429b nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre balanseført verdi i henhold til gjeldende regnskapsregelverk for 

verdipapirfinansieringstransaksjoner både som omfattes og som ikke omfattes av en hovedavtale om 

motregning som kan godtas i henhold til artikkel 206 i forordning (EF) nr. 575/2013, der kontraktene er 

ført som eiendeler i balansen, og det legges til grunn at det ikke forekommer noen virkninger av 

tilsynsmessig eller regnskapsmessig motregning eller risikoreduksjon (det vil si balanseført verdi justert 

for virkningene av regnskapsmessig motregning eller risikoreduksjon). 

Dersom en verdipapirfinansieringstransaksjon er ført som salg i henhold til gjeldende regnskaps-

regelverk, skal institusjonene dessuten reversere alle salgsrelaterte regnskapsposter i samsvar med 

artikkel 429b nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med kontanter mottatt eller verdipapirer levert til en motpart 

gjennom ovennevnte transaksjoner og som er medtatt i balansen (det vil si at regnskapsmessige kriterier 

for fraregning ikke er oppfylt). 

{13} (Nettoverdi av kontantgjeld og kontantfordringer av brutto eiendeler knyttet til verdipapir-

finansieringstransaksjoner) 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 77, artikkel 206, artikkel 429 nr. 5 bokstav d), artikkel 429 nr. 8 og artikkel 429b 

nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi kontantbeløp som skal betales for brutto eiendeler knyttet til verdipapir-

finansieringstransaksjoner omfattet av motregning i samsvar med artikkel 429 nr. 8 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;16}). 
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{14} Eksponering mot motpartskredittrisiko for eiendeler knyttet til verdipapirfinansierings -

transaksjoner 

Artikkel 429b nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi tillegget for motpartskredittrisiko knyttet til verdipapirfinansierings-

transaksjoner, herunder slike som er utenfor balansen fastsatt i samsvar med artikkel 429b nr. 2 eller 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, alt etter hva som er relevant. 

I dette feltet skal institusjonene ta med transaksjoner i samsvar med artikkel 429b nr. 6 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

Institusjonene skal i dette feltet ikke ta med verdipapirfinansieringstransaksjoner der institusjonen har 

fungert som agent, dersom institusjonen gir kunde eller motpart en godtgjøring eller garanti som er 

begrenset til forskjellen mellom verdien av verdipapiret eller beløpet som kunden har utlånt, og verdien 

av sikkerheten som låntaker har stilt i samsvar med artikkel 429b nr. 6 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 575/2013. Institusjonene skal i stedet ta disse postene med i {LRCom;15}. 

{EU-14a} Unntak for verdipapirfinansieringstransaksjoner: Eksponering mot motpartskredittrisiko i 

samsvar med artikkel 429b nr. 4 og artikkel 222 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Artikkel 429b nr. 4 og artikkel 222 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi tillegget for verdipapirfinansieringstransaksjoner, herunder slike som er 

utenfor balansen beregnet i samsvar med artikkel 222 i forordning (EU) nr. 575/2013, med en nedre 

grense på 20 % for gjeldende risikovekt. 

I dette feltet skal institusjonene ta med transaksjoner i samsvar med artikkel 429b nr. 6 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med transaksjoner der tilleggsdelen av eksponeringsverdien for 

den uvektede kjernekapitalandelen fastsettes i samsvar med metoden angitt i artikkel 429b nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

{15} Eksponeringer der institusjonen fungerer som agent 

Artikkel 429b nr. 2, 3 og 6 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi verdien av eksponeringer der institusjonen har fungert som agent, dersom 

institusjonen gir kunde eller motpart en godtgjøring eller garanti som er begrenset til forskjellen mellom 

verdien av verdipapiret eller beløpet som kunden har utlånt, og verdien av sikkerheten som låntaker har 

stilt i samsvar med artikkel 429b nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, bare består av tillegget 

fastsatt i samsvar med artikkel 429b nr. 2 eller 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, alt etter hva som er 

relevant. 

I dette feltet skal institusjonene ikke ta med transaksjoner i samsvar med artikkel 429b nr. 6 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

{EU-15a} (Ikke medregnet sentral motpartsdel av kundeclearede eksponeringer i form av verdipapir-

finansieringstransaksjoner) 

Artikkel 429 nr. 11 og artikkel 306 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi den ikke medregnede sentrale motpartsdelen av kundeclearede 

handelseksponeringer i form av verdipapirfinansieringstransaksjoner, forutsatt at disse postene oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 306 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 
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 Dersom den ikke medregnede sentrale motpartsdelen er et verdipapir, skal den ikke tas med i dette feltet 

med mindre den er en pantsatt sikkerhet som i henhold til gjeldende regnskapsregelverk (det vil si i 

samsvar med artikkel 111 nr. 1 første punktum i forordning (EU) nr. 575/2013) medregnes til full verdi. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;16}). 

{16} Samlede eksponeringer mot verdipapirfinansieringstransaksjoner (summen av rad 12–15a) 

Institusjonene skal oppgi summen av {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, 

{LRCom;15} og {LRCom;EU-15a}. 

Institusjonene skal ta hensyn til at {LRCom;13} og {LRCom;EU-15a} bidrar negativt til denne 

summen. 

{17} Eksponeringer utenfor balansen til nominell bruttoverdi  

Artikkel 429 nr. 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre nominell verdi for alle poster utenfor balansen som definert i artikkel 

429 nr. 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, før eventuelle justeringer for konverteringsfaktorer. 

{18} (Justeringer for konvertering til kredittekvivalenter) 

Artikkel 429 nr. 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal ta med forskjellen i verdi mellom nominell verdi av poster utenfor balansen som 

oppgitt i {LRCom;17} og eksponeringsverdi for den uvektede kjernekapitalandelen av poster utenfor 

balansen som oppgitt i {LRCom;19}. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

bidrar verdien i dette feltet negativt til summen som skal oppgis i {LRCom;19}). 

{19} Andre eksponeringer utenfor balansen (summen av rad 17 og 18) 

Artikkel 429 nr. 10, artikkel 111 nr. 1 og artikkel 166 nr. 9 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre eksponeringsverdiene for den uvektede kjernekapitalandelen av poster 

utenfor balansen fastsatt i samsvar med artikkel 429 nr. 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, idet det tas 

hensyn til relevante konverteringsfaktorer. 

Institusjonene skal ta hensyn til at {LRCom;18} bidrar negativt til denne summen. 

{EU-19a} (Gruppeinterne eksponeringer (på individuelt grunnlag) ikke medregnet i samsvar med artikkel 

429 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013 (i og utenfor balansen)) 

Artikkel 429 nr. 7 og artikkel 113 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre eksponeringer som ikke er konsolidert på relevant konsolideringsnivå, 

og som behandlingen fastsatt i artikkel 113 nr. 6 i forordning (EU) nr. 575/2013 vil være til fordel for, 

forutsatt at alle vilkårene fastsatt i artikkel 113 nr. 6 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 575/2013 er 

oppfylt og vedkommende myndigheter har godkjent dette. 
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 Det oppgitte beløpet skal også være med i relevante felt over, som om ingen unntak fikk anvendelse. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;21}). 

{EU-19b} (Ikke medregnede eksponeringer i samsvar med artikkel 429 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 

(i og utenfor balansen)) 

Artikkel 429 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre eksponeringer som ikke er medregnet i samsvar med artikkel 429  

nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013, forutsatt at vilkårene angitt der er oppfylt og vedkommende 

myndigheter har godkjent dette. 

Det oppgitte beløpet skal også være med i relevante felt over, som om ingen unntak fikk anvendelse. 

Ettersom denne verdien reduserer det samlede eksponeringsmålet for den uvektede kjernekapitalandelen, 

skal institusjonene sette verdien i dette feltet i parentes (som betyr at den bidrar negativt til summen som 

skal oppgis i {LRCom;21}). 

{20} Kjernekapital 

Artikkel 429 nr. 3 og artikkel 499 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal oppgi kjernekapitalbeløpet beregnet i samsvar med valget institusjonen har foretatt  i 

henhold til artikkel 499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som oppgitt i {LRCom;EU-23}. 

Nærmere bestemt skal institusjonen, dersom den har valgt å oppgi kjernekapital i samsvar med artikkel 

499 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, oppgi kjernekapitalbeløpet beregnet i samsvar med 

artikkel 25 i forordning (EU) nr. 575/2013, uten å ta hensyn til unntakene fastsatt i tiende del avdeling I 

kapittel 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Dersom institusjonen derimot har valgt å oppgi kjernekap ital i samsvar med artikkel 499 nr. 1 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013, skal den oppgi kjernekapitalbeløpet beregnet i samsvar med artikkel 25 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, etter å ha tatt hensyn til unntakene fastsatt i tiende del avdeling I kapittel 

1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

{21} Samlet eksponeringsmål for uvektet kjernekapitalandel (summen av rad 3, 11, 16, 19, EU-19a og 

EU-19b) 

Institusjonene skal oppgi summen av {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, 

{LRCom;EU-19a} og {LRCom;EU-19b}. 

Institusjonene skal ta hensyn til at {LRCom;EU-19a} og {LRCom;EU-19b} bidrar negativt til denne 

summen. 

{22} Uvektet kjernekapitalandel  

Institusjonene skal offentliggjøre {LRCom;20} dividert med {LRCom;21} uttrykt i prosent. 
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{EU-23} Valg av overgangsordninger for definisjonen av kapitalmål  

Artikkel 499 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal angi hvilken overgangsordning de har valgt for rapportering av kapital når det gjelder 

opplysningskrav, med en av følgende to angivelser: 

— «Fullt ut innfaset» dersom institusjonen velger å oppgi uvektet kjernekapitalandel i samsvar med 

artikkel 499 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 

— «Overgangsordning» dersom institusjonen velger å oppgi uvektet kjernekapitalandel i samsvar med 

artikkel 499 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 

{EU-24} Beløp for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen i samsvar med artikkel 429 nr. 13 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

Institusjonene skal offentliggjøre beløpet for forvaltede eiendeler som er fjernet fra balansen i samsvar 

med artikkel 429 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4. Mal LRSpl: Fordeling av balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater og verdipapirfinansie -

ringstransaksjoner) 

11. Institusjonene skal følge veiledningen i dette avsnittet ved utfylling av mal LRSpl i vedlegg I. 

 Henvisning til rettsakter og veiledning 

Rad  

{EU-1} Samlede balanseførte eksponeringer (ikke medregnet derivater og verdipapirfinansie -

ingstransaksjoner, hvorav 

institusjonene skal oppgi summen av {LRSpl;EU-2} og {LRSpl;EU-3}. 

{EU-2} Eksponeringer i handelsporteføljen 

Institusjonene skal oppgi eksponeringene som definert i vedlegg XI til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;070;010}, som er den samlede eksponeringsverdien for 

eiendeler som inngår i handelsporteføljen, med unntak av derivater og verdipapir-

finansieringstransaksjoner. 

{EU-3} Eksponeringer i bankporteføljen, hvorav 

institusjonene skal oppgi summen av {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, 

{LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} og {LRSpl;EU-12}. 

{EU-4} Obligasjoner med fortrinnsrett 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014{LR4;080;010} og {LR4;080;020}, som er den samlede 

eksponeringsverdien for eiendeler i form av obligasjoner med fortrinnsrett. 

{EU-5} Eksponeringer som behandles som eksponeringer mot stater 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;090;010} og {LR4;090;020}, som er den samlede 

eksponeringsverdien mot foretak som behandles som stater i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. 
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Rad  

{EU-6} Eksponeringer mot regionale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker, internasjonale 
organisasjoner og offentlige foretak som ikke behandles som stater 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;140;010} og {LR4;140;020}, som er den samlede 
eksponeringsverdien mot regionale og lokale myndigheter, multilaterale utviklingsbanker, internasjonale 
organisasjoner og offentlige foretak som ikke behandles som stater i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

{EU-7} Institusjoner 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;180;010} og {LR4;180;020}, som er 
eksponeringsverdien for eksponeringer mot institusjoner. 

{EU-8} Sikret med pant i fast eiendom 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;190;010} og {LR4;190;020}, som er 
eksponeringsverdien for eiendeler som er eksponeringer sikret med pant i fast eiendom. 

{EU-9} Massemarkedseksponeringer 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014{LR4;210;010} og {LR4;210;020}, som er den samlede 

eksponeringsverdien for eiendeler som er massemarkedseksponeringer. 

{EU-10} Foretak 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;230;010} og {LR4;230;020}, som er den samlede 

eksponeringsverdien for eiendeler som er foretakseksponeringer (det vil si finansielle og ikke-
finansielle). 

{EU-11} Misligholdte eksponeringer 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;280;010} og {LR4;280;020}, som er den samlede 

eksponeringsverdien for misligholdte eksponeringer. 

{EU-12} Andre eksponeringer (for eksempel egenkapital, verdipapiriseringer og øvrige eiendeler som ikke 

er kredittforpliktelser) 

Institusjonene skal oppgi summen av eksponeringer som definert i vedlegg XI til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 {LR4;290;010} og {LR4;290;020}, som er den samlede 
eksponeringsverdien for øvrige eksponeringer utenfor handelsporteføljen (for eksempel egenkapital, 
verdipapiriseringer og eiendeler som ikke er kredittforpliktelser) i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013. Institusjonene skal ta med eiendeler som er fratrukket ved fastsettelse av kjernekapital og 
derfor er oppgitt i {LRCom;2}, med mindre disse eiendelene er medtatt i {LRSpl;EU-2} til {LRSpl;EU-
12}. 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1127 

 

 

5. Mal LRQua: Fritekstfelt for offentliggjøring av kvalitative poster 

12.  Institusjonene skal fylle ut mal LRQua i vedlegg I ved hjelp av følgende veiledning. 

 Henvisning til rettsakter og veiledning 

Rad  

{1} Beskrivelse av framgangsmåten for styring av risikoen for overdreven gjeldsoppbygging 

Artikkel 451 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013 

«Beskrivelse av framgangsmåten for styring av risikoen for overdreven gjeldsoppbygging» skal omfatte 

alle relevante opplysninger om 

a)  framgangsmåter og ressurser som brukes for å vurdere risikoen for overdreven gjeldsoppbygging, 

b)  eventuelle kvantitative verktøyer som brukes for å vurdere risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging, herunder nærmere opplysninger om mulige interne mål og om andre indikatorer 

enn den uvektede kjernekapitalandelen i forordning (EU) nr. 575/2013 brukes, 

c)  metoder for hvordan avvikende løpetid og heftelser på eiendeler tas hensyn til ved styring av 

risikoen for overdreven gjeldsoppbygging, 

d)  framgangsmåter for å reagere på endringer i uvektet kjernekapitalandel, herunder framgangsmåter 

og frister for potensiell økning av kjernekapitalen for å styre risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging, eller framgangsmåter og frister for justering av nevneren i den uvektede 

kjernekapitalandelen (det samlede eksponeringsmålet) for å styre risikoen for overdreven 

gjeldsoppbygging. 

{2} Beskrivelse av de faktorene som har hatt innvirkning på den uvektede kjernekapitalandelen i den 

perioden som den offentliggjorte uvektede kjernekapitalandelen gjelder 

Artikkel 451 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013 

«Beskrivelse av de faktorene som har hatt innvirkning på den uvektede kjernekapitalandelen i den 

perioden som den offentliggjorte uvektede kjernekapitalandelen gjelder» skal omfatte alle vesentlige 

opplysninger om følgende: 

a) Tallfesting av endringen av den uvektede kjernekapitalandelen siden referansedatoen for siste 

offentliggjøring. 

b) Viktigste drivere for den uvektede kjernekapitalandelen siden referansedatoen for siste 

offentliggjøring, med forklarende kommentarer om 

1) endringens art og om endringen gjaldt telleren i brøken, nevneren i brøken eller begge, 

2) om den skyldtes en intern strategisk beslutning og i så tilfelle om den strategiske beslutningen 

var rettet direkte mot den uvektede kjernekapitalandelen, eller om den bare påvirket den 

uvektede kjernekapitalandelen indirekte, 

3) de viktigste eksterne faktorene knyttet til det økonomiske og finansielle miljøet som har påvirket 

den uvektede kjernekapitalandelen. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/818 

av 17. mai 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av 

verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 441 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014(2) fastsetter et ensartet format for offentliggjøring av 

indikatorverdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 131 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(3). 

2) De malene for offentliggjøring som brukes av institusjoner som er identifisert som globalt systemviktige institusjoner i 

samsvar med artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU, bør ta hensyn til internasjonale standarder, særlig slike som er utstedt 

av Basel-komiteen for banktilsyn. 

3) Malen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 gjenspeiler den som ble brukt av Basel-komiteen 

for banktilsyn under datainnsamlingen i 2015. 

4) Basel-komiteen for banktilsyn offentliggjør en oppdatert rapporteringsmal i januar hvert år. For å fremme global 

samkjøring med hensyn til offentliggjøring og gjennomsiktighet i prosessen med å identifisere globalt systemviktige 

institusjoner bør forordning (EU) nr. 1030/2014 endres. 

5) Ettersom datainnsamlingen for identifiseringsprosessen i 2016 begynner i første kvartal 2016 og institusjonene trenger 

klarhet med hensyn til hvilke opplysninger som skal offentliggjøres, bør denne forordningen tre i kraft umiddelbart. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 25.5.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennom -

føringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige 

institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Ensartet format 

Globalt systemviktige institusjoner skal innberette opplysningene som brukes til å identifisere globalt systemviktige 

institusjoner (indikatorer, supplerende data og memoposter), til den berørte myndigheten i elektronisk format ved å bruke 

malen i vedlegget til denne forordningen, idet det tas hensyn til ytterligere spesifikasjoner av underliggende data og de 

instruksjonene som hvert år utstedes av den berørte myndigheten. Ved å bruke denne malen og ta hensyn til disse 

spesifikasjonene og instruksjonene vil globalt systemviktige institusjoner offentliggjøre de indikatorverdiene som brukes til 

å fastsette institusjonenes poengtall i samsvar med identifiseringsmetoden angitt i forordning (EU) nr. 1222/2014. 

Globalt systemviktige institusjoner skal ikke være forpliktet til å offentliggjøre supplerende data og memoposter.» 

2)  I artikkel 3 skal tredje ledd lyde: 

«Etter at den globalt systemviktige institusjonen har offentliggjort disse opplysningene, skal berørte myndigheter uten 

unødig opphold oversende de utfylte malene, herunder supplerende data og memoposter, til EBA. EBA skal offentliggjøre 

de utfylte malene, unntatt supplerende data og memoposter, samlet på sitt nettsted.» 

3)  Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

MAL FO R IDENTIFISERING AV GLO BALT SYSTEMVIKTIGE INSTITUSJO NER 

Generelle bankopplysninger 

Avsnitt 1: Generelle opplysninger  

a.  Generelle opplysninger framlagt av den relevante tilsynsmyndigheten:  

1)  Landkode  

2)  Bankens navn  

3)  Rapporteringstidspunkt (åååå-mm-dd)  

4)  Rapporteringsvaluta  

b.  Generelle opplysninger framlagt av den rapporterende institusjonen:  

1)  Rapporterende enhet  

2)  Regnskapsstandard  

3)  Dato for offentliggjøring (åååå-mm-dd)  

4)  Språk i offentliggjøring  

5)  Nettadresse for offentliggjøring  

Indikator for størrelse 

Avsnitt 2: Samlede eksponeringer Beløp 

  

Indikatorer for sammenkopling 

Avsnitt 3: Eiendeler innenfor finanssystemet Beløp 

  

 

Avsnitt 4: Forpliktelser innenfor finanssystemet Beløp 

  

 

Avsnitt 5: Utestående verdipapirer Beløp 
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Indikatorer for muligheten til å erstatte de tjenestene / den infrastrukturen finansinstitusjonen tilbyr 

Avsnitt 6: Betalinger gjort i rapporteringsåret (unntatt konserninterne betalinger) Beløp 

  

 

Avsnitt 7: Eiendeler som oppbevares i depot Beløp 

  

 

Avsnitt 8: Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og 

egenkapitalinstrumenter 
Beløp 

  

Indikatorer for kompleksitet 

Avsnitt 9: Nominelle beløp for OTC-derivater Beløp 

  

 

Avsnitt 10: Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges Beløp 

  

 

Avsnitt 11: Nivå 3-eiendeler Beløp 

  

Indikatorer for virksomhet på tvers av jurisdiksjoner 

Avsnitt 12: Fordringer på tvers av jurisdiksjoner Beløp 

  

 

Avsnitt 13: Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner Beløp 

  

Supplerende data 

Avsnitt 14: Supplerende indikatorer Beløp 

  

 

Avsnitt 15: Supplerende poster Beløp 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1646 

av 13. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og anerkjente 

børser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 197 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 kan institusjonene bruke aksjer eller konvertible obligasjoner som inngår i en 

hovedindeks, som godtakbar sikkerhet. Et av kriteriene for at sikkerhet skal kunne godtas, er at den er tilstrekkelig 

likvid. For å anses som hovedindeks i henhold til nevnte forordning bør en aksjeindeks derfor først og fremst bestå av 

aksjer som det er rimelig å forvente vil kunne selges når en institusjon trenger å realisere dem. Dette bør være tilfellet 

når minst 90 % av indeksens komponenter har en fri flyt -andel på minst 500 000 000 euro eller i mangel av 

opplysninger om instrumentets fri flyt-andel, en markedsverdi på minst 1 000 000 000 euro. 

2) Det bør også være mulig for institusjoner å godkjenne som godtakbar sikkerhet instrumenter som er likvide i forhold til 

markedene de er aktive i, og har et minste likviditetsnivå, uten hensyn til om markedet er etablert i Unionen eller i et 

tredjeland. Derfor bør en aksjeindeks anses som en hovedindeks dersom den inneholder inntil halvparten av det totale 

antallet selskaper hvis aksjer handles på det markedet indeksen er basert på, forutsatt at gjennomsnittlig daglig 

omsetning er minst 100 000 euro og indeksen oppfyller to av følgende tre kriterier: Indeksens samlede markedsverdi 

utgjør minst 40 % av markedsverdien av alle selskaper hvis aksjer handles på dette markedet, den samlede omsetningen 

av indeksens komponenter utgjør minst 40 % av den samlede omsetningen av alle aksjer på dette markedet og indeksen 

tjener som underliggende for derivater. 

3) Indekser av konvertible obligasjoner bør anses som hovedindekser bare dersom obligasjonene indeksen omfatter, kan 

konverteres til aksjer hvorav minst 90 % har en fri flyt-andel på minst 500 000 000 euro eller i mangel av opplysninger 

om instrumentets fri flyt-andel, en markedsverdi på minst 1 000 000 000 euro. 

4) Dersom to indekser oppfyller kriteriene for å anses som hovedindeks og den ene er en underindeks av den andre, bør for 

enkelhets skyld bare den bredeste indeksen oppføres på listen over hovedindekser. 

5) Forordning (EU) nr. 575/2013 fastsetter at omsettelige gjeldspapirer som er utstedt av visse institusjoner og ikke har 

vært gjenstand for en kredittvurdering av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, kan brukes som godtakbar sikkerhet 

dersom de oppfyller en rekke vilkår, blant annet at de er notert på en anerkjent børs. 

6) For å anses som anerkjent børs i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 må børsen oppfylle vilkårene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 72 i nevnte forordning. Når det gjelder et av disse vilkårene, nemlig at børsen bør ha en 

clearingordning, bør alle regulerte markeder som handler med finansielle instrumenter som ikke er oppført i vedlegg II 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 14.9.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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til forordning (EU) nr. 575/2013, oppfylle dette andre vilkåret i kraft av å ha tillatelse som regulert marked i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1) og ved at det er innført regler og framgangsmåter for clearing og 

oppgjør av transaksjoner i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

7) Dersom en børs har en clearingordning som leveres av en sentral motpart, bør denne sentrale motparten overholde 

kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2). For de få derivatbørsene som ikke betjenes 

av sentrale motparter, bør reglene for marginberegning fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012 brukes som 

retningsgivende for å vurdere om de kravene til marginberegning som disse børsene pålegger, er hensiktsmessige. 

8) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den 17. desember 2015 underrettet Kommisjonen ESMA om at den har til hensikt å godkjenne utkastet til teknisk 

gjennomføringsstandard med endringer for å ta hensyn til at visse aksjeindekser som oppfyller kriteriene for å kunne 

anses som hovedindekser, ikke var oppført på listen fastsatt i nevnte utkast til standard. I sin formelle uttalelse av  

28. januar 2016 bekreftet ESMA sin opprinnelige holdning og avsto fra å legge fram en ny teknisk 

gjennomføringsstandard endret i samsvar med Kommisjonens endringsforslag. Utkastet til teknisk gjennomførings-

standard bør derfor godkjennes med nødvendige endringer for å unngå å utelukke indekser som oppfyller kriteriene for å 

kunne anses som hovedindekser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. 

10) ESMA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordningen, samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). ESMA har ikke foretatt en nærmere analyse av de 

mulige kostnadene og fordelene ved utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder ettersom dette ville ha blitt betraktet 

som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Hovedindekser 

Hovedindeksene i henhold til artikkel 197 nr. 8 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 er angitt i vedlegg I til denne 

forordningen. 

Artikkel 2 

Anerkjente børser 

Anerkjente børser i henhold til artikkel 197 nr. 8 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er angitt i vedlegg II til denne 

forordningen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

HO VEDINDEKSER I HENHO LD TIL ARTIKKEL 197 I FO RO RDNING (EU) NR. 575/2013  

Tabell 1  

Aksjeindekser 

Indeks Land/område 

STOXX Asia/Pacific 600 Asia/Stillehavsområdet 

ASX100 Australia 

ATX Prime(1) Østerrike 

BEL20 Belgia 

IBOVESPA Brasil 

TSX60 Canada 

CETOP20 Index Sentral-Europa 

Hang Seng Mainland 100 Index (China) Kina 

NYSE ARCA China Index Kina 

Shanghai Shenzhen CSI 300 Kina 

PX Prague Den tsjekkiske republikk 

OMX Copenhagen 20 Danmark 

FTSE RAFI Emerging Markets Framvoksende markeder 

MSCI Emerging Markets 50 Framvoksende markeder 

FTSE Europe Index Europa 

STOXX Europe 600 Europa 

MSCI AC Europe & Middle East Europa og Midtøsten 

OMXH25 Finland 

SBF120(2) Frankrike 

S&P BMI France Frankrike 

HDAX(3) Tyskland 

FTSE All World Index Globalt 

MSCI ACWI Globalt 

FT ASE Large Cap Hellas 
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Indeks Land/område 

Hang Seng Hongkong 

Hang Seng Composite Index Hongkong 

CNX 100 Index India 

S&P BSE 100 Index India 

ISEQ 20 Irland 

FTSE MIB Italia 

Nikkei 300 Japan 

TOPIX mid 400 Japan 

S&P Latin America 40 Latin-Amerika 

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index Malaysia 

Mexico Bolsa Index Mexico 

AEX Nederland 

S&P NZX 15 Index New Zealand 

OBX Norge 

WIG20 Polen 

PSI 20 Portugal 

MSCI Russia Index Russland 

Russian Traded Index Russland 

FTSE Straits Times Index Singapore 

FTSE JSE Top 40 Sør-Afrika 

INDI 25 Index Sør-Afrika 

KOSPI 100 Sør-Korea 

IBEX35 Spania 

OMXS60 Sverige 

OMXSB Sverige 

SMI Expanded Index Sveits 

TSEC Taiwan 50 Taiwan 
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Indeks Land/område 

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index De forente arabiske emirater 

FTSE 350(4) Storbritannia 

NASDAQ100 USA 

Russell 3000 Index USA 

S&P 500 USA 

(1) Omfatter ATX. 

(2) Omfatter CAC40, CAC Next 20 og CAC Mid Cap. 

(3) Omfatter DAX og MDAX. 

(4) Omfatter FTSE 100. 

Tabell 2 

Indekser av konvertible obligasjoner 

Exane ECI-Europe Europa 

Jefferies JACI Global Globalt 

Thomson Reuters Global Convertible Globalt 
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VEDLEGG II 

ANERKJENTE BØRSER I HENHO LD TIL ARTIKKEL 197 I FO RO RDNING (EU) nr. 575/2013  

Tabell 1 

Anerkjente børser der det ikke handles med kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013  

Regulert marked MIC 

EURONEXT PARIS XPAR 

BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT) BERA 

BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) BERC 

BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT) DUSA 

BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT) DUSC 

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT) EQTA 

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) EQTB 

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) HAMA 

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)  HANA 

BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT) MUNA 

BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT) MUNC 

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) STUA 

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) FRAA, XETA 

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) XGRM 

IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET XDUB 

EURONEXT LISBON XLIS 

BOLSA DE BARCELONA XBAR, XMCE 

BOLSA DE BILBAO XBIL, XMCE 

BOLSA DE MADRID XMAD, XMCE, MERF 

BOLSA DE VALENCIA XVAL, XMCE 
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Regulert marked MIC 

BONDVISION MARKET  BOND 

ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET ETFP 

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) MIVX 

ELECTRONIC BOND MARKET MOTX 

ELECTRONIC SHARE MARKET MTAA 

MTS GOVERNMENT MARKET MTSC 

MTS CORPORATE MARKET MTSM 

SECURITISED DERIVATIVES MARKET SEDX 

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES XDPA 

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA XDRF, SEND 

BOURSE DE LUXEMBOURG XLUX 

CYPRUS STOCK EXCHANGE XCYS 

SPOT REGULATED MARKET — BMFMS SBMF 

SPOT REGULATED MARKET — BVB XBSE 

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE XRMZ 

PRAGUE STOCK EXCHANGE XPRA 

BATS EUROPE REGULATED MARKET BATE, CHIX 

ISDX MAIN BOARD ISDX 

EURONEXT LONDON XLDN 

LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET XLON 

NASDAQ RIGA XRIS 

NASDAQ STOCKHOLM XSTO 

NORDIC GROWTH MARKET NGM XNGM 

NASDAQ COPENHAGEN XCSE 

OSLO AXESS XOAS 

OSLO BØRS XOSL 
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Regulert marked MIC 

NASDAQ TALLINN XTAL 

NASDAQ HELSINKI XHEL 

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) WBAH 

VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER 

FREIVERKEHR) 

WBGF 

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC XBUL 

NASDAQ ICELAND XICE 

BUDAPEST STOCK EXCHANGE XBUD 

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE XBRA 

NASDAQ VILNIUS XLIT  

EURONEXT BRUSSELS XBRU 

ZAGREB STOCK EXCHANGE XZAG 

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET HDAT 

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET XATH 

EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET EWSM 

MALTA STOCK EXCHANGE XMAL 

EURONEXT AMSTERDAM XAMS 

BONDSPOT SECURITIES MARKET RPWC 

WARSAW STOCK EXCHANGE XWAR,WBON, WETP 

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET XLJU 

GIBRALTAR STOCK EXCHANGE GSXL 

Tabell 2 

Anerkjente børser der det handles med kontrakter oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 575/2013  

Regulert marked MIC 

MATIF XMAT 

MONEP XMON 
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Regulert marked MIC 

POWERNEXT DERIVATIVES XPOW 

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE XEEE 

EUREX DEUTSCHLAND XEUR 

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES MFOX 

MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL OMIP 

MEFF EXCHANGE XMRV, XMPW 

MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — SA XSRM 

DERIVATIVES REGULATED MARKET — BMFMS BMFM 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE XPXE 

CME EUROPE LIMITED CMED 

ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION IFEU 

ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION IFLL 

ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION IFLO 

ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION IFLX 

THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES 

(LIFFE) 

XLIF 

THE LONDON METAL EXCHANGE XLME 

LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET XLOD 

ITALIAN DERIVATIVES MARKET XDMI 

NASDAQ STOCKHOLM XSTO 

FISH POOL FISH 

NOREXECO NEXO 

NASDAQ OSLO NORX 

OSLO BØRS XOSL 

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES XBRD 

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET XADE 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1799 

av 7. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar  

med artikkel 136 nr. 1 og artikkel 136 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 136 nr. 1 tredje ledd og artikkel 136 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om tilordning av 

kredittrisikovurderinger, unntatt slike som gjelder verdipapiriseringsposisjoner. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for alle som omfattes av disse forpliktelsene å få 

oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold 

til forordning (EU) nr. 575/2013 i forbindelse med tilordning av kredittrisikovurderinger, unntatt slike som gjelder 

verdipapiriseringsposisjoner, samles i én enkelt forordning. 

2) I henhold til artikkel 136 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det for alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner 

spesifiseres hvordan de aktuelle kredittvurderingene utstedt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon motsvarer 

risikoklassene fastsatt i avsnitt 2 i nevnte forordning («tilordning»). Eksterne kredittvurderingsinstitusjoner er 

kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009(2), eller en sentralbank som utsteder kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av nevnte 

forordning. 

3) Enkelte lignende termer og begreper som er brukt i forordning (EF) nr. 1060/2009 og forordning (EU) nr. 575/2013, kan 

føre til forvirring. «Kredittvurdering» er en term som brukes i forordning (EU) nr. 575/2013, både som betegnelse på de 

ulike kategoriene kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner og om selve tildelingen av en slik 

kredittvurdering til en bestemt post. I artikkel 3 nr. 1 bokstav h) og a) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skilles det 

imidlertid klart mellom disse to begrepene gjennom bruken av termene «kredittvurderingskategori» og «kredittvur-

dering». Ettersom det er nødvendig å kunne vise til disse to begrepene separat, og for å unngå forvirring, og ettersom de 

to forordningene utfyller hverandre, bør terminologien i forordning (EF) nr. 1060/2009 brukes fordi den er mer presis. 

4) Ettersom kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009 har 

anledning til å bruke kredittvurderinger for reguleringsformål bare dersom de er utstedt av kredittvurderingsbyråer som 

er etablert i Unionen, og som er registrert eller har tillatelse i samsvar med nevnte forordning, bør tilordningen av 

kredittvurderinger utført av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner omfatte kredittvurderinger som oppfyller definisjo-

nen av «kredittvurdering» i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. Ettersom det i henhold til artikkel 

136 i forordning (EU) nr. 575/2013 dessuten kreves en tilordning for alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, som i 

henhold til artikkel 4 nr. 98 i nevnte forordning også omfatter kredittvurderinger utstedt av sentralbanker som er unntatt 

fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 1060/2009, bør tilordningen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderingskategorier også omfatte slike kredittvurderinger. Forordning (EU) nr. 575/2013 tillater ikke bruk av 

kredittvurderinger for visse eiendelsklasser (for eksempel egenkapital) innenfor rammen av standardmetoden. Når det 

gjelder vurderinger av innretninger for kollektiv investering med fast avkastning, bør følgelig bare vurderinger som 

utelukkende avhenger av kredittkvaliteten på de underliggende eiendelene, omfat tes av tilordningen av kredittvurde-

ringer fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 
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5) Formålet med tilordningen er å tildele de eksterne kredittvurderingsinstitusjonenes kredittvurderingskategorier hensikts -

messige risikovekter i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. Den bør derfor gjøre det mulig å identifisere ikke bare 

relative forskjeller i risiko, men også absolutt risikonivå for hver kredittvurderingskategori, og dermed sikre 

tilstrekkelige kapitalnivåer i henhold til standardmetoden. 

6) Ettersom de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene bruker mange ulike metoder, er tilordningsmetodens objektivitet 

og konsekvens avgjørende for å sikre like konkurransevilkår for institusjonene og rettferdig behandling av de eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonene. Ved utarbeiding av regler om bruken av kvantitative og kvalitative faktorer og 

sammenligningen av disse med referanseverdien er det derfor nødvendig å bygge på tidligere rammeregler, nærmere 

bestemt del 3 i de reviderte retningslinjene for anerkjennelse av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner datert  

30. november 2010, med sikte på å sikre en smidig overgang til tilordningen i henhold til denne forordningen. Dette vil 

også sikre samsvar med internasjonale standarder på området, som i sin tur gjenspeiles i vedlegg 2 til Basel II-

regelverket «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework 

– Comprehensive Version» fra juni 2006. 

7) De eksterne kredittvurderingsinstitusjonene kan bruke andre definisjoner av mislighold enn den som er fastsatt i artikkel 

178 i forordning (EU) nr. 575/2013, noe som framgår av forordning (EF) nr. 1060/2009 og delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/2(1). For å sikre at det samlede kapitalnivået som kreves for eksternt vurderte eksponeringer, ikke 

endres, bør likevel de typene misligholdshendelser som brukes for kalibrering av referanseverdien nevnt i artikkel  

136 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, anvendes som definisjon av mislighold i henhold til denne 

forordningen. 

8) Tilordningen bør forstås som en måte å innplassere en ekstern kredittvurderingsinstitusjons kredittvurderingskategorier 

på en skala som er definert for tilsynsformål. Den bør derfor betraktes som begrepsmessig forskjellig fra den som Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal legge fram i form av en rapport i henhold til artikkel 

21 nr. 4b) i forordning (EF) nr. 1060/2009, hvis formål er å gjøre det lett for investorene å sammenligne alle kredittvur-

deringer som finnes om en bestemt vurdert enhet. Med «tilordning» menes i denne forordningen ikke det samme som 

tilordninger i henhold til andre rammer, for eksempel eurosystemets rammeregler for kredittvurdering, da disse kan 

være basert på andre metoder og definisjoner. 

9) Det bør foretas en egen tilordning for hvert relevante sett av kredittvurderingskategorier («kredittvurderingsskala»). 

Dersom en ekstern kredittvurderingsinstitusjon anvender samme kredittvurderingsskala for alle eksponeringskategorier, 

bør også tilordningen være den samme for å sikre differensiering av risikovekter mellom eksponeringskategorier i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. Dersom en ekstern kredittvurderingsinstitusjon anvender flere kredittvur-

deringsskalaer, bør det forholdet som den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen har fastsatt mellom dem, tas i 

betraktning ved tilordningen. 

10) Kredittvurderinger utstedt uoppfordret som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav x) i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør inngå 

i tilordningen av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon så lenge disse kredittvurderingene kan brukes for regulerings-

formål i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009, og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 

har bekreftet at de ikke har en annen kvalitet enn kredittvurderinger som denne eksterne kredittvurderingsinstitusjonen 

utsteder på oppfordring i samsvar med artikkel 138 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

11) Både kvantitative og kvalitative faktorer bør anvendes ved tilordningen, dog slik at kvalitative faktorer benyttes i en 

påfølgende fase i den utstrekning det måtte være nødvendig, særlig dersom de kvantitative faktorene ikke er 

tilstrekkelige. Kvalitative faktorer bør kunne være til hjelp ved gjennomgåelse, korrigering og forbedring av den første 

tilordningen som er gjort på grunnlag av kvantitative faktorer, dersom slik gjennomgåelse er begrunnet og nødvendig. 

Denne totrinnsmetoden er nødvendig for å sikre at tilordningen er objektiv, og for å sikre at den faktisk viser hvordan en 

ekstern kredittvurderingsinstitusjons kredittvurderingskategorier innplasseres på en skala som er definert for 

tilsynsformål. 

12) For å skape balanse mellom tilsynshensyn og markedshensyn er det nødvendig å unngå unødige vesentlige ulemper for 

de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som har mer begrensede kvantitative opplysninger fordi de har kommet 

senere inn på markedet. Derfor bør de kvantitative faktorene tillegges mindre vekt ved tilordningen. Tilordningen bør 

oppdateres når dette er nødvendig for å gjenspeile kvantitative opplysninger som er innhentet etter denne forordningens 

ikrafttredelse.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2 av 30. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer gjør tilgjengelig 

for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 2 av 6.1.2015, s. 24).  
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13) Misligholdsraten for poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori, bør anses som den mest representative 

kvantitative faktoren og bør beregnes på grunnlag av opp lysninger om mislighold for disse postene. Dersom det ikke 

foreligger tilstrekkelig med opplysninger om mislighold for disse postene, bør det likevel gjøres et estimat av 

misligholdsrate på grunnlag av en uttalelse fra den aktuelle eksterne kredittvurderingsinstitusjonen og eventuell 

dokumentasjon på mislighold knyttet til poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori som den tilordningen 

utføres for. 

14) Beregningen av misligholdsrate bør oppfylle visse krav for å sikre sammenlignbarhet mellom eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoner. For eksempel bør den måles over en treårshorisont slik at det blir mulig å observere et vesentlig 

antall tilfeller av mislighold også ved svært lav risiko, og for at ikke estimatet av risikoen skal bli for lavt, bør den også 

ta hensyn til poster som er trukket fra markedet. Videre bør den ikke omfatte kredittvurderinger av verken offentlig 

sektor eller emisjoner på grunn av det lave antallet av mislighold når det gjelder offentlig sektor, og for å unngå at 

misligholdsraten påvirkes uforholdsmessig av de utstederne som har flest emisjoner. 

15) Misligholdsrater bør i størst mulig grad beregnes for hver kredittvurderingskategori over en lang og en kort 

observasjonsperiode. Mens førstnevnte bør danne grunnlag for tilordningen, bør sistnevnte gi tidlig varsel om en mulig 

økning eller reduksjon i risikonivået for den aktuelle kredittvurderingskategorien. Dersom det ikke finnes mange nok 

kredittvurderinger tilgjengelig, bør bare langsiktig misligholdsrate beregnes ettersom det hefter stor usikkerhet ved 

beregningen av kortsiktige misligholdsrater. I så tilfelle bør det gis en advarsel om en mulig økning i risikonivået for 

den aktuelle kredittvurderingskategorien på grunnlag av kvalitative faktorer. 

16) Definisjonen av mislighold som den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen har fastsatt for å beregne misligholdsrate for 

poster plassert i samme kredittvurderingskategori, er et sentralt element i tilordningen. En streng definisjon av 

mislighold kan gi høyere misligholdsrater enn en mindre streng definisjon av mislighold. For å sikre korrekt tilordning 

bør det derfor gjøres et estimat av den innvirkningen definisjonen av mislighold har på beregningen av misligholdsrate. 

17) Dersom det bare foreligger et fåtall opplysninger om mislighold, bør kredittvurderingskategoriens tidshorisont tas i 

betraktning ved tilordningen for å sikre konsekvens mellom de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene. Dersom en kort 

tidshorisont er valgt, vil et bestemt risikonivå kunne være relevant for visse poster. Disse samme postene kan imidlertid 

ha et vesentlig annet risikonivå dersom de vurderes over den samme treårshorisonten som ble valgt for beregning av 

misligholdsraten. Denne faktoren bør anerkjennes og tas behørig hensyn til i forbindelse med tilordningen. 

18) En kredittvurderingskategoris betydning og relative plassering på kredittvurderingsskalaen bør være spesielt nyttig i 

situasjoner der ingen kvantitative faktorer foreligger, men tilordningen av en tilstøtende kredittvurderingskategori er 

kjent. For dette formålet bør risikoklassene beskrives med hensyn til aspekter som utstederens evne til å oppfylle sine 

finansielle forpliktelser, dens følsomhet overfor den økonomiske situasjonen eller dens nærhet til en misligholds-

situasjon. 

19) Det bør også tas hensyn til generelle risikofaktorer ved poster som er plassert i en kredittvurderingskategori. Størrelsen 

på og graden av diversifisering av virksomheten for poster i en kredittvurderingskategori bør anses som relevante 

indikatorer for deres underliggende risikoprofil. For å få fram tilleggsopplysninger om misligholdsutviklingen i den 

aktuelle kredittvurderingskategorien bør det også være mulig å anse andre mål på kredittverdighet som kvalitative 

faktorer for poster i samme kredittvurderingskategori. Relevans, objektivitet og pålitelighet av de ulike målene på 

kredittverdighet bør analyseres grundig før de anvendes i forbindelse med tilordning. 

20) For å sikre samsvar med internasjonale standarder bør referanseverdiene for langsiktige og kortsiktige misligholdsrater i 

dokumentet «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework 

– Comprehensive Version» fra juni 2006 anvendes ved tilordningen. Det bør imidlertid fastsettes mer detaljerte regler 

slik at det tas hensyn til alle de ulike eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som nå driver virksomhet på markedet i 

EU, hvis misligholdsrater kan avvike vesentlig fra mønsteret for internasjonale eksterne kredittvurderingsinstitusjoner 

som den foreliggende referanseverdien er basert på. Nærmere bestemt bør den langsiktige referanseverdien defineres 

som et intervall, for å ta hensyn til at hver risikoklasse kan motsvare en rekke verdier. 

21) Kredittvurderingskategoriene bør innledningsvis tilordnes en risikoklasse basert på en sammenligning mellom deres 

langsiktige misligholdsrate og den langsiktige referanseverdien og de opplysningene som framkommer av de kvalitative 

faktorene.  
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22) I henhold til artikkel 136 nr. 1 andre ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 bør tilordningens egnethet kontrolleres hyppig, 

ettersom den langsiktige misligholdsraten kan endre seg og bli representativ for en annen risikoklasse. Derfor bør 

kortsiktige misligholdsrater som nylig er registrert i en kredittvurderingskategori, regelmessig sammenholdes med de 

tilsvarende kortsiktige referanseverdiene («overvåkingsnivå» og «utløsningsnivå»). Overskridelse av de kortsiktige 

referanseverdiene to år på rad kan være et tegn på at vurderingsstandardene svekkes, noe som kan innebære at den nye 

underliggende langsiktige misligholdsraten vil være representativ for en mindre gunstig risikoklasse. Et slikt signal vil 

være mer relevant dersom det er utløsningsnivået som overskrides, enn om det er overvåkingsnivået som overskrides. 

Særlig kan mislighold av én enkelt post i en av de høyeste kredittvurderingskategoriene innebære at tilordningen for den 

enkelte eksterne kredittvurderingsinstitusjonen som foretok kredittvurderingen av posten, bør vurderes. 

23) Reviderte utkast til tekniske gjennomføringsstandarder bør framlegges dersom det er nødvendig, når nyetablerte 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoner skal inkluderes i tilordningen. 

24) Ettersom forordning (EU) nr. 575/2013 til enhver tid må overholdes, er det nødvendig at resultatene av tilordningen 

overvåkes fortløpende. 

25) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA, ESMA og Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) i fellesskap («De europeiske tilsynsmyndighetene») har 

framlagt for Kommisjonen. 

26) Den 29. mars 2016 underrettet Kommisjonen Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene om at den hadde til 

hensikt å godkjenne utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder med endringer med henblikk på å oppnå balanse 

mellom et solid tilsyn og behovet for å unngå ytterligere konsentrasjon i et allerede svært konsentrert kredittvurde-

ringsmarked dominert av tre store eksterne kredittvurderingsinstitusjoner med en samlet markedsandel på cirka 90 %. I 

sin melding understreket Kommisjonen særlig behovet for å unngå automatisk anvendelse etter tre år av en mer 

konservativ tilordning for alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som ikke har utstedt et tilstrekkelig antall 

kredittvurderinger, uansett kvaliteten på disse, ettersom dette kan risikere å skape en reguleringsmessig hindring for 

adgang til markedet og undergrave den konkurransemessige stillingen til mindre/nyere eksterne kredittvurderings-

institusjoner bare fordi de ikke utsteder så mange kredittvurderinger som store, etablerte foretak. I sin formelle uttalelse 

av 12. mai 2016 bekreftet Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene sin opprinnelige holdning og framla 

ikke nye tekniske gjennomføringsstandarder endret i samsvar med Kommisjonens endringsforslag. 

27) For å oppnå balanse mellom et solid tilsyn og konkurranse på kredittvurderingsmarkedet bør utkastet til tekniske 

gjennomføringsstandarder endres når det gjelder bestemmelser som kan medføre unødige vesentlige ulemper for 

mindre/nyere eksterne kredittvurderingsinstitusjoner fordi de har kommet senere inn på markedet, særlig bestemmelsene 

om en mer konservativ behandling dersom mengden av opplysninger er begrenset, om en ny tilordning som skal tre i 

kraft automatisk fra og med 2019, om gjennomgåelse av t ilordningen og om tilordningstabellene som skal anvendes fra 

og med 2019. 

28) EBA, EIOPA og ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger 

til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(1), interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) og interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av  

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVDELING I 

KVANTITATIVE FAKTO RER, KVALITATIVE FAKTO RER O G REFERANSEVERDI 

KAPITTEL 1 

Kvantitative faktorer 

Artikkel 1 

Kvantitative faktorer i tilordningen av en kredittvurderingskategori  

De kvantitative faktorene nevnt i artikkel 136 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal være de kortsiktige og 

langsiktige misligholdsratene for poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori, som fastsatt i artikkel 2–6. 

Artikkel 2 

Poster som anvendes ved beregning av kvantitative faktorer 

Beregningen av misligholdsratene nevnt i artikkel 1 skal for hver kredittvurderingskategori foretas utelukkende på grunnlag av 

poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori av den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen som er gjenstand for 

tilordningen, når disse postene oppfyller samtlige av følgende krav: 

a)  De tilhører kategorien «kredittvurderinger av foretak» nevnt i artikkel 3 bokstav a) i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/2 og tildeles den enkelte utstederen. 

b)  De er tildelt enten 

i)  en kredittvurdering utstedt på oppfordring eller 

ii)  en kredittvurdering utstedt uoppfordret, som oppfyller kravene i artikkel 138 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Avsnit t  1  

Be re gni ng av kvanti tati ve  faktore r for e n  kre di ttvurde ri ngska te go ri  de r e t ti l s tre kk e l i g antal l  

kre di ttvurde ri nge r e r ti l gje nge l i g  

Artikkel 3 

Fastsettelse av hvorvidt et tilstrekkelig antall kredittvurderinger er tilgjengelig  

1.  Ved beregning av den kortsiktige misligholdsraten skal antallet poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori 

av den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen som tilordningen utføres for, anses å være tilstrekkelig høyt dersom postene 

oppfyller samtlige av følgende krav: 

a)  De er tilstrekkelig mange med hensyn til antatt risikoprofil for kredittvurderingskategorien når antall poster som utgjør den 

inverse verdien av referanseverdien for den langsiktige misligholdsraten i kredittvurderingskategorien som nevnt i artikkel 

14 bokstav a), betraktes som en indikator. 

b)  De er representative for den nyeste gruppen poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori. 

2.  Ved beregning av den langsiktige misligholdsraten skal antallet poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori 

av den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen som tilordningen utføres for, anses å være tilstrekkelig høyt dersom minst de ti 

siste kortsiktige misligholdsratene nevnt i nr. 1 er tilgjengelige. 

Artikkel 4 

Kortsiktige misligholdsrater for en kredittvurderingskategori der et tilstrekkelig antall kredittvurderinger er 

tilgjengelig 

1.  Dersom et tilstrekkelig antall kredittvurderinger er tilgjengelig i henhold til artikkel 3 nr. 1, skal de kortsiktige 

misligholdsratene nevnt i artikkel 1 beregnes som beskrevet i nr. 2–5.  
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2.  De kortsiktige misligholdsratene for en kredittvurderingskategori skal beregnes over en treårshorisont som et forhold der 

a)  nevneren representerer antallet poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori som i begynnelsen av denne 

tidshorisonten, 

b)  telleren representerer antallet poster nevnt i bokstav a) som er misligholdt før utløpet av denne tidshorisonten. 

3.  Poster som er trukket tilbake før utløpet av denne tidshorisonten, og som ikke er misligholdt, skal ved beregning av de 

kortsiktige misligholdsratene nevnt i nr. 2 bokstav a) bare bidra til nevneren med en vekt på 50 %. Enhver post som er 

dokumentert trukket tilbake før et mislighold inntreffer, skal anses som en misligholdt post. 

4.  Postene skal anses som misligholdte poster som skal inngå i telleren angitt i nr. 2 bokst av b) dersom en av følgende typer 

hendelser inntreffer: 

a)  Konkursbegjæring eller oppnevnelse av bostyrer, som sannsynligvis vil føre til manglende eller forsinket avtalefestet 

betjening av lån. 

b)  Manglende eller forsinket avtalefestet utbetaling av renter eller hovedstol, med mindre betaling skjer i løpet av en 

avtalefestet henstandsperiode. 

c)  En framtvunget omstrukturering i en situasjon der investoren tilbys en lavere verdi enn hva de opprinnelige verdipapirene 

ga løfte om. 

d)  Den kredittvurderte enheten er på grunn av sin finansielle stilling underlagt et omfattende tilsyn. 

5.  De kortsiktige misligholdsratene skal beregnes for hver gruppe poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori 

hvert halvår, som begynner 1. januar og 1. juli hvert  år. 

Artikkel 5 

Langsiktig misligholdsrate for en kredittvurderingskategori der et tilstrekkelig antall kredittvurderinger er tilgjengelig  

1.  Dersom et tilstrekkelig antall kredittvurderinger er tilgjengelige i samsvar med artikkel 3, skal den langsiktige 

misligholdsraten nevnt i artikkel 1 beregnes i samsvar med nr. 2–4. 

2.  Den langsiktige misligholdsraten skal beregnes som et veid gjennomsnitt av minst de siste 20 kortsiktige misligholds-

ratene beregnet i samsvar med artikkel 4 nr. 1. Dersom de tilgjengelige kortsiktige misligholdsratene spenner over en lengre 

periode og de er relevante, skal de kortsiktige misligholdsratene for en slik lengre periode benyttes. Dersom mindre enn  

20 kortsiktige misligholdsrater beregnet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 er tilgjengelige, skal det gjøres estimater av de 

manglende kortsiktige misligholdsratene for å få 20 kortsiktige misligholdsrater. 

3.  Ved beregning av veid gjennomsnitt som nevnt i nr. 2 skal de kortsiktige misligholdsratene beregnet i samsvar med 

artikkel 4 omfatte siste lavkonjunkturperiode. Denne lavkonjunkturperioden skal omfatte minst et halvår med negativ vekst i 

bruttonasjonalprodukt i de kredittvurderte postenes viktigste geografiske referanseområder. 

4.  Ved beregning av veid gjennomsnitt som nevnt i nr. 2 får følgende anvendelse: 

a)  De kortsiktige misligholdsratene beregnet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 skal vektes på grunnlag av antall poster angitt i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

b)  De estimerte kortsiktige misligholdsratene skal vektes på grunnlag av estimater av antall poster som er plassert i samme 

kredittvurderingskategori i begynnelsen av tidshorisonten. 

Vektene skal sikre en hensiktsmessig representasjon av både lav- og høykonjunkturårene i en fullstendig konjunktursyklus.  
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Avsnit t  2  

Be re gni ng av kvanti tati ve  faktore r for e n  kre di ttvurde ri ngska te go ri  de r e t ti l s tre kke l i g antal l  

kre di ttvurde ri nge r i kke  e r ti l gje nge l i g  

Artikkel 6 

Poster som anvendes, og langsiktig misligholdsrate for en kredittvurderingskategori der et tilstrekkelig antall 

kredittvurderinger ikke er tilgjengelig 

Dersom et tilstrekkelig antall kredittvurderinger som nevnt i artikkel 3 ikke er tilgjengelig, skal beregningen av den langsiktige 

misligholdsraten angitt i artikkel 1 utføres i samsvar med følgende to bestemmelser: 

a)  Den skal baseres på den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens estimat av den langsiktige misligholdsraten for alle poster 

som er plassert i samme kredittvurderingskategori i henhold til artikkel 136 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Estimatet nevnt i bokstav a) skal suppleres med antall misligholdte og ikke-misligholdte poster som er plassert i samme 

kredittvurderingskategori av den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen som tilordningen utføres for. 

KAPITTEL 2 

Kvalitative faktorer 

Artikkel 7 

Kvalitative faktorer i tilordningen av en kredittvurderingskategori  

De kvalitative faktorene nevnt i artikkel 136 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal være 

a)  den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens definisjon av mislighold, som nevnt i artikkel 8, 

b)  den tidshorisonten den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen legger til grunn for en kredittvurderingskategori, som nevnt i 

artikkel 9, 

c)  betydningen av en kredittvurderingskategori og dens relative plassering på den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens 

kredittvurderingsskala, som nevnt i artikkel 10, 

d)  kredittverdigheten for postene som er plassert i samme kredittvurderingskategori, som nevnt i artikkel 11, 

e)  den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens estimat av den langsiktige misligholdsraten for alle poster som er plassert i 

samme kredittvurderingskategori, i henhold til artikkel 136 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, som fastsatt i 

artikkel 12, 

f)  det forholdet som den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen eventuelt har fastsatt («intern tilordning») mellom på den ene 

side kredittvurderingskategorien som er gjenstand for tilordningen, og på den annen side andre kredittvurderingskategorier 

som den samme eksterne kredittvurderingsinstitusjonen anvender, dersom det allerede er fastsatt en tilordning for de 

sistnevnte i henhold til denne forordningen, som nevnt i artikkel 13, 

g)  alle andre relevante opplysninger som kan beskrive graden av risiko som uttrykkes ved en kredittvurderingskategori. 

Artikkel 8 

Den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens definisjon av mislighold 

Den typen hendelser den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen tar hensyn til når den skal bringe på det rene om en post 

befinner seg i en misligholdssituasjon, skal sammenlignes med dem som er angitt i artikkel 4 nr. 4, ved hjelp av alle 

tilgjengelige opplysninger. Dersom sammenligningen viser at den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen ikke har tatt hensyn 

til alle slike typer misligholdshendelser, skal de kvantitative faktorene nevnt i artikkel 1 justeres tilsvarende.  
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Artikkel 9 

Tidshorisont for en kredittvurderingskategori  

Den tidshorisonten den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen legger til grunn ved tildeling av en kredittvurderingskategori, 

skal gi en relevant indikasjon på om det risikonivået den aktuelle kredittvurderingskategorien innebærer, vil holde seg stabilt i 

hele den tidsperioden som er angitt i artikkel 4 nr. 2. 

Artikkel 10 

En kredittvurderingskategoris betydning og relative plassering 

1.  Betydningen av kredittvurderingskategorien fastsatt av den eksterne kredittvurderingsinstitusjonen skal angis på grunnlag 

av særtrekk ved den evnen postene i den aktuelle kredittvurderingskategorien har til å oppfylle finansielle forpliktelser, og 

særlig graden av følsomhet overfor det økonomiske miljøet og hvor nær en misligholdssituasjon er. 

2.  Betydningen av en kredittvurderingskategori skal sammenlignes med den som er fastsatt for den enkelte risikoklassen, 

som fastsatt i artikkel 15. 

3.  Betydningen av en kredittvurderingskategori skal vurderes i kombinasjon med dens relative plassering på den eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonens kredittvurderingsskala. 

Artikkel 11 

Kredittverdighet for poster i samme kredittvurderingskategori 

1.  Kredittverdigheten for poster som er plassert i samme kredittvurderingskategori, skal fastsettes minst på grunnlag av deres 

størrelse og graden av sektoriell og geografisk diversifisering av deres forretningsvirksomhet. 

2.  Ulike mål på kredittverdighet for poster i samme kredittvurderingskategori kan anvendes i nødvendig utstrekning som et 

supplement til opplysningene som framkommer av de kvantitative faktorene nevnt i artikkel 1, forutsatt at de er pålitelige og 

relevante for tilordningen. 

Artikkel 12 

Den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens estimat av den langsiktige misligholdsraten for alle poster i samme 

kredittvurderingskategori  

Den eksterne kredittvurderingsinstitusjonens estimat av den langsiktige misligholdsraten for alle poster som er plassert i samme 

kredittvurderingskategori, skal tas i betraktning ved tilordningen så lenge det er tilstrekkelig begrunnet. 

Artikkel 13 

En ekstern kredittvurderingsinstitusjons interne tilordning av en kredittvurderingskategori  

Den tilsvarende risikoklassen for andre kredittvurderingskategorier fra samme eksterne kredittvurderingsinstitusjon som det 

foreligger en intern tilordning for i henhold til artikkel 7 bokstav f), skal brukes som en relevant indikasjon på risikonivået for 

den kredittvurderingskategorien som er gjenstand for tilordningen. 
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KAPITTEL 3 

Referanseverdi og tilhørende referanser 

Artikkel 14 

Referanseverdi 

Referanseverdien nevnt i artikkel 136 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal deles inn i 

a)  en referanseverdi for den langsiktige misligholdsraten for hver risikoklasse, som fastsatt i tabell 1 i vedlegg I, 

b)  en referanseverdi for den kortsiktige misligholdsraten for hver risikoklasse, som fastsatt i tabell 2 i vedlegg I. 

Artikkel 15 

Referanse for betydningen av kredittvurderingskategori for hver risikoklasse  

Referansen for betydningen av kredittvurderingskategori som tilsvarer hver risikoklasse, er fastsatt i vedlegg II. 

AVDELING II 

TILO RDNINGSTABELLER 

Artikkel 16 

Tilordningstabeller 

I vedlegg III er det angitt hvordan de ulike eksterne kredittvurderingsinstitusjonenes kredittvurderingskategorier motsvarer 

risikoklassene angitt i del 3 avdeling II kapittel 2 avsnitt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

AVDELING III 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Referanseverdi i henhold til artikkel 14 

Tabell 1 

Langsiktig referanseverdi  

(treårshorisont) 

Risikoklasse 
Langsiktig referanseverdi 

Middelverdi Nedre grense Øvre grense 

1 0,10 % 0,00 % 0,16 % 

2 0,25 % 0,17 % 0,54 % 

3 1,00 % 0,55 % 2,39 % 

4 7,50 % 2,40 % 10,99 % 

5 20,00 % 11,00 % 26,49 % 

6 34,00 % 26,50 % 100,00 % 

Tabell 2 

Kortsiktige referanseverdier 

(treårshorisont) 

Risikoklasse 
Kortsiktige referanseverdier 

Overvåkingsnivå Utløsningsnivå 

1 0,80 % 1,20 % 

2 1,00 % 1,30 % 

3 2,40 % 3,00 % 

4 11,00 % 12,40 % 

5 28,60 % 35,00 % 

6 ikke relevant ikke relevant 
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VEDLEGG II 

Referanse for betydningen av kredittvurderingskategori for hver risikoklasse i henhold til artikkel 15  

Risikoklasse Kredittvurderingskategoriens betydning 

1 Den kredittvurderte enheten har ekstremt / svært god evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og 

har minimal / svært lav kredittrisiko. 

2 Den kredittvurderte enheten har god evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og har lav 

kredittrisiko, men den er noe mer følsom overfor negative virkninger av endringer i omstendigheter og 

økonomiske vilkår enn kredittvurderte enheter i risikoklasse 1. 

3 Den kredittvurderte enheten har tilstrekkelig evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og har 

moderat kredittrisiko. 

Imidlertid er det mer sannsynlig at ugunstige økonomiske vilkår eller endrede omstendigheter kan 

svekke den kredittvurderte enhetens evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 

4 Den kredittvurderte enheten har evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, men har en vesentlig 

kredittrisiko. 

Den står overfor stor, vedvarende usikkerhet og er utsatt for negative forretningsmessige, finansielle 

eller økonomiske vilkår som kan medføre at den kredittvurderte enhetens evne til å oppfylle sine 

finansielle forpliktelser, ikke vil være tilstrekkelig. 

5 Den kredittvurderte enheten har evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, men har høy 

kredittrisiko. 

Negative forretningsmessige, finansielle eller økonomiske vilkår vil sannsynligvis svekke den 

kredittvurderte enhetens evne eller vilje til å oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

6 Den kredittvurderte enheten er for tiden sårbar eller svært sårbar og har svært høy kredittrisiko, og den 

er i eller svært nær en misligholdssituasjon. 

Den er avhengig av gunstige forretningsmessige, finansielle og økonomiske vilkår for å kunne oppfylle 

sine finansielle forpliktelser. 
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VEDLEGG III 

Tilordningstabeller i henhold til artikkel 16 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 

AM Best Europe-Rating Services Ltd 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere aaa, aa+, aa, aa- a+, a, a- bbb+, bbb, bbb- bb+, bb, bb- b+, b, b- ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs 

Skala for vurdering av langsiktig gjeld aaa, aa+, aa, aa- a+, a, a- bbb+, bbb, bbb- bb+, bb, bb- b+, b, b- ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d 

Skala for vurdering av finansiell soliditet A++, A+ A, A- B++, B+ B, B- C++, C+ C, C-, D, E, F, S 

Skala for kortsiktig kredittvurdering AMB-1+ AMB-1- AMB-2, AMB-3 AMB-4   

ARC Ratings S.A. 

Skala for mellomlang og langsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for mellomlang og langsiktig 

kredittvurdering, emisjoner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC/C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, foretak A++ A  B, C, D   

Axesor SA 

Global kredittvurderingsskala AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D, E 

BCRA — Credit Rating Agency AD 

Skala for langsiktig kredittvurdering, bank AAA, AA A BBB BB B C, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, 

forsikring 

iAAA, iAA iA iBBB iBB iB iC, iD 

Skala for langsiktig kredittvurdering, foretak AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, 

kommuner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 
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Skala for langsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, bank A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, foretak A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, 

kommuner 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Banque de France 

Global skala for langsiktig kredittvurdering, 

utstedere 

3++ 3+, 3 4+ 4, 5+ 5, 6 7, 8, 9, P 

Capital Intelligence Ltd 

Internasjonal skala for langsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

AAA, AA A BBB BB B C, RS, SD, D 

Internasjonal skala for langsiktig 

kredittvurdering, emisjoner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Internasjonal skala for kortsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Internasjonal skala for kortsiktig 

kredittvurdering, emisjoner 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Cerved Rating Agency S.p.A. 

Skala for langsiktig kredittvurdering, foretak A1.1, A1.2, A1.3 A2.1, A2.2, A3.1 B1.1, B1.2 B2.1, B2.2 C1.1 C1.2, C2.1 

Creditreform Ratings AG 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B C, D 

CRIF S.p.A. 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, D1, D2 

Dagong Europe Credit Rating 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering A-1  A-2, A-3 B, C, D   
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DBRS Ratings Limited 

Skala for kredittvurdering, langsiktige 

forpliktelser 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kredittvurdering, rentebærende 

markedspapirer og kortsiktig gjeld 

R-1 H, R-1 M R-1 L R-2, R-3 R-4, R-5, D   

Skala for vurdering av evne til å betale 

erstatning 

IC-1 IC-2 IC-3 IC-4 IC-5 D 

European Rating Agency, a.s. 

Skala for langsiktig kredittvurdering  AAA, AA, A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering  S1 S2 S3, S4, NS   

EuroRating Sp. z o.o. 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Euler Hermes Rating GmbH 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, SD, D 

FERI EuroRating Services AG 

FERI EuroRating kredittvurderingsskala AAA, AA A  BBB, BB B CCC, CC, D 

Fitch Ratings 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, RD, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, 

foretaksforpliktelser 

AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C 

Internasjonal skala for langsiktig 

kredittvurdering, IFS 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C 

Skala for kortsiktig kredittvurdering F1+ F1 F2, F3 B, C, RD, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, IFS F1+ F1 F2, F3 B, C   

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA  A, BBB BB B CCC, CC, C, D 
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ICAP Group S.A 

Global skala for langsiktig kredittvurdering  AA, A BB, B C, D E, F G, H 

Japan Credit Rating Agency Ltd 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, LD, D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere J-1+ J-1 J-2 J-3, NJ, LD, D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

J-1+ J-1 J-2 J-3, NJ, D   

Kroll Bond Rating Agency 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for kortsiktig kredittvurdering K1+ K1 K2, K3 B, C, D   

Moody's Investors Service 

Global skala for langsiktig kredittvurdering Aaa, Aa A Baa Ba B Caa, Ca, C 

Skala for kredittvurdering, obligasjonsfond Aaa-bf, Aa-bf A-bf Baa-bf Ba-bf B-bf Caa-bf, Ca-bf, C-bf 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering P-1 P-2 P-3 NP   

Standard & Poor's Ratings Services 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, R, SD/D 

Skala for langsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

Skala for vurdering av finansiell soliditet, 

forsikringsgivere 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, SD/D, R 

Skala for vurdering av kredittkvalitet, fond AAAf, AAf Af BBBf BBf Bf CCCf 

Skala for vurdering av markedsgjennomsnitt  MM1 MM2 MM3, MM4 MM5, MM6 MM7, MM8, MMD 
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Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, R, SD/D   

Skala for kortsiktig kredittvurdering, 

emisjoner 

A-1+ A-1 A-2, A-3 B, C, D   

Scope Ratings AG 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAA, AA A BBB BB B CCC, CC,C, D 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering S-1+ S-1 S-2 S-3, S-4   

Spread Research 

Internasjonal skala for langsiktig 

kredittvurdering 

AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 

The Economist Intelligence Unit Ltd 

Skala for kredittvurdering, statspapirer AAA, AA A BBB BB B CCC, CC, C, D 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1801 

av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i  

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 270 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 270 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det for alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner 

spesifiseres hvordan de aktuelle kredittvurderingene utstedt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon motsvarer 

risikoklassene fastsatt i avsnitt 5 i nevnte forordning («tilordning»). Eksterne kredittvurderingsinstitusjoner er 

kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009(2), eller en sentralbank som utsteder kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av nevnte 

forordning. 

2) Enkelte lignende termer og begreper som er brukt i forordning (EF) nr. 1060/2009 og forordning (EU) nr. 575/2013, kan 

føre til forvirring. «Kredittvurdering» er en term som brukes i forordning (EU) nr. 575/2013, både som betegnelse på de 

ulike kategoriene kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner og om selve tildelingen av en slik 

kredittvurdering til en bestemt post. I artikkel 3 nr. 1 bokstav h) og a) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skilles det 

imidlertid klart mellom disse to begrepene gjennom bruken av termene «kredittvurderingskategori» og «kredittvur-

dering». Ettersom det er nødvendig å kunne vise til disse to begrepene separat, og for å unngå forvirring, og ettersom de 

to forordningene utfyller hverandre, bør disse termene anvendes i denne forordningen slik de er definert i forordning 

(EF) nr. 1060/2009. 

3) I henhold til artikkel 267 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan kredittvurderinger anvendes for å fastsette risikovekten for 

en verdipapiriseringsposisjon bare dersom kredittvurderingen er utstedt eller godkjent av en ekstern kredittvur-

deringsinstitusjon i samsvar med forordning (EF) nr. 1060/2009. Videre er en ekstern kredittvurderingsinstitusjons bruk 

av en kredittvurdering i henhold til artikkel 268 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 betinget av at den eksterne 

kredittvurderingsinstitusjonen har offentliggjort framgangsmåtene, metodene, forutsetningene og de viktigste faktorene 

som ligger til grunn for vurderingene i samsvar med forordning (EF) nr. 1060/2009. Artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1060/2009 fastsetter dessuten at kredittvurderingskategorier som tildeles strukturerte finansielle instrumenter, skal 

holdes klart atskilt fra kredittvurderingskategorier som brukes for andre enheter. Det er derfor hensiktsmessig å 

spesifisere bare hvordan eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger motsvarer risikoklassene fastsatt i 

kapittel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 for de kredittvurderingskategoriene for verdipapiriseringsposisjoner som 

oppfyller alle disse vilkårene. 

4) Tilordningen av kredittvurderinger for verdipapiriseringsposisjoner bør ta hensyn til kvantitative faktorer som 

misligholdsrate eller tapsprosent og historiske resultater for kredittvurderingene, samt kvalitative faktorer som typen 

transaksjoner, metoder og betydningen av hver kredittvurderingskategori. Det bør bemerkes at kredittvurderinger av 

verdipapiriseringsposisjoner gjelder en lang rekke transaksjoner med svært ulike resultater under finanskrisen i  

2007–2009. Krisen førte videre til at både de eksterne kredittvurderingsinstitusjonenes metoder og Unionens regule-

ringsmetode for verdipapirisering gjennomgår endringer, og regelverket for verdipapirisering er også gjenstand for 

drøftinger på internasjonalt plan. For å ta hensyn til denne utviklingen i rammereglene og de ulike resultatene for 

kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner og for å unngå forstyrrelser i verdipapiriseringsmarkedet er det 

nødvendig å understreke de kvalitative aspektene av analysen av tilgjengelige kvantitative opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 
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5) Innenfor rammen av en kvalitativ analyse er det nødvendig, for å sikre en objektiv og ensartet fastsettelse av 

tilordningen og en smidig overgang for markedet, å basere seg på den tilordningen av kredittvurderinger til risikoklasser 

som ble fastsatt i 2006 i henhold til artikkel 97 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF(1). Tilordningen som 

den gangen ble anvendt på eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som utsteder kredittvurderinger av verdipapirise-

ringer, var ikke bare basert på en kvantitativ tilordningsmetode, men også på historisk dokumentasjon av resultatene av 

kredittvurderingene før finanskrisen. Tilordningen var utformet for å sikre objektivitet og ensartethet generelt mellom de 

relative risikonivåene uttrykt gjennom de ulike risikoklassene som ble brukt for å utferdige kredittvurderinger av de 

eksterne kredittvurderingsinstitusjonene, som på det aktuelle tidspunktet drev virksomhet p å verdipapiriseringsmar-

kedet. 

6) Nye eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som har kommet inn på verdipapiriseringsmarkedet etter fastsettelsen av 

tilordningen i 2006 på grunnlag av artikkel 97 i direktiv 2006/48/EF, har ikke utferdiget et tilstrekkelig antall 

kredittvurderinger for at det er mulig å vurdere disse vurderingenes historiske resultater med statistisk sikkerhet. Det er 

likevel nødvendig å utvide tilordningen av kredittvurderinger til risikoklasser som gjelder for veletablerte eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner, til også å omfatte nye eksterne kredittvurderingsinstitusjoner for å sikre en rimelig 

balanse mellom ønsket om å innføre en forsvarlig tilordning for alle eksterne kredittvurderingsinstitusjoner og behovet 

for ikke å skape vesentlige konkurransemessige ulemper. 

7) Ettersom det er andre risikoklasser som gjelder ved beregning av risikovektede eksponeringsbeløp etter standard-

metoden for verdipapiriseringsposisjoner i henhold til artikkel 251 i forordning (EU) nr. 575/2013, som er forskjellige 

fra dem som anvendes for verdipapiriseringsposisjoner i henhold til den eksterne kredittvurderingsmetoden nevnt i 

artikkel 261 i samme forordning, bør det fastsettes egne tilordningstabeller for hver av de to metodene. 

8) Både artikkel 251 og artikkel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder henvisninger til risikoklasser for 

reverdipapiriseringsposisjoner. Verdipapiriseringsregelverket i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter dermed også 

reverdipapiriseringsposisjoner. Følgelig bør tilordningen omfatte kredittvurderinger tildelt både verdipapiriserings- og 

reverdipapiriseringsposisjoner. 

9) Når de pågående reformene av regelverket om kapitalkrav for verdipapiriseringer er avsluttet, og for å ta hensyn til ny 

historisk dokumentasjon som dekker en tilstrekkelig lang periode etter krisens slutt, bør tilordningstabellene ajourføres 

når tilgjengelige opplysninger kan bidra til en bedre utforming som gir en fullstendig konsekvent og objektiv kvantitativ 

metode for tilordning i samsvar med artikkel 270 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 575/2013, der kvantitativ 

dokumentasjon skal tillegges økt vekt. 

10) Ettersom det er de kvalitative aspektene som vektlegges i analysen av resultatene av kredittvurderinger av verdipapirise-

ringsposisjoner, er det nødvendig å følge jevnlig med på rapporterte opplysninger for å vurdere om det er formålstjenlig 

å foreta en gjennomgåelse av tildelte tilordninger i tilfeller der det observeres mislighold av verdipapiriseringsposisjoner 

og i relevante tilfeller vurdere å endre beslutningen med hensyn til tilordningene, i samsvar med artikkel 270 bokstav d) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

11) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet) har framlagt for Kommisjonen. 

12) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Tilordningstabeller i henhold til standardmetoden 

Hver ekstern kredittvurderingsinstitusjons kredittvurderingskategorier for verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av 

standardmetoden, skal motsvare risikoklassene i henhold til standardmetoden fastsatt i tabell 1 i artikkel 251 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 i samsvar med det som er fastsatt i vedlegg I til denne forordningen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EUT  

L 177 av 30.6.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Tilordningstabeller i henhold til ekstern kredittvurderingsmetode  

Hver ekstern kredittvurderingsinstitusjons kredittvurderingskategorier for verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av den 

interne kredittvurderingsmetoden, skal motsvare risikoklassene fastsatt i tabell 4 i artikkel 261 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 i samsvar med det som er fastsatt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Tilordningstabell i henhold til standardmetoden nevnt i artikkel 1 

Risikoklasse 1 2 3 4 Alle  a ndre  

ARC Ratings SA 

Mellom- og langsiktige emisjoner AAASF til AA-SF A+SF til A-SF BBB+SF til BBB-SF BB+SF til BB-SF Under BB-SF 

Kortsiktige emisjoner A-1+SF, A-1SF A-2SF A-3SF  Under A-3SF 

Axesor SA 

Skala for kredittvurdering, strukturerte finansielle 

instrumenter 

AAA(sf) til AA-(sf) A+(sf) til A-(sf) BBB+(sf) til BBB-(sf) BB+(sf) til BB-(sf) Under BB-(sf) 

Creditreform Ratings AG 

Skala for langsiktig kredittvurdering AAA sf, AA- sf A+ sf til A- sf BBB+ sf til BBB- sf BB+ sf til BB- sf Under BB- sf 

DBRS Ratings Limited 

Skala for kredittvurdering, langsiktige forpliktelser AAA (sf) til AA (low) 

(sf) 

A (high) (sf) til A (low) 

(sf) 

BBB (high) (sf) til BBB 

(low) (sf) 

BB (high) (sf) til BB 

(low) (sf) 

Under BB (low) (sf) 

Skala for kredittvurdering, rentebærende markedspapirer og 

kortsiktig gjeld 

R-1 (high) (sf) til R-1 

(low) (sf) 

R-2 (high) (sf) til R-2 

(low) (sf) 

R-3 (sf)  Under R-3 (sf) 

FERI EuroRating Services AG      

Kredittvurderingsskala AAAsf til AA-sf A+sf til A-sf BBB+sf til BBB-sf BB+sf til BB-sf Under BB-sf 

Fitch Ratings      

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAAsf til AA-sf A+sf til A-sf BBB+sf til BBB-sf BB+sf til BB-sf Under BB-sf 

Skala for kortsiktig kredittvurdering F1+sf, F1sf F2sf F3sf  Under F3sf 

Japan Credit Rating Agency Ltd 

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA til AA- A+ til A- BBB+ til BBB- BB+ til BB- Under BB- 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere J-1+, J-1 J-2 J-3  Under J-3 
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Kroll Bond Rating Agency 

Langsiktig kreditt AAA (sf) til AA- (sf) A+ (sf) til A- (sf) BBB+ (sf) til BBB- (sf) BB+ (sf) til BB- (sf) Under BB- (sf) 

Kortsiktig kreditt K1+ (sf), K1 (sf) K2 (sf) K3 (sf)  Under K3 (sf) 

Moody's Investors Service      

Global skala for langsiktig kredittvurdering Aaa(sf) til Aa3(sf) A1(sf) til A3(sf) Baa1(sf) til Baa3(sf) Ba1(sf) til Ba3(sf) Under Ba3(sf) 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering P-1(sf) P-2(sf) P-3(sf)  NP(sf) 

Standard & Poor's Ratings Services      

Skala for langsiktig kredittvurdering, utstedere AAA (sf) til AA- (sf) A+ (sf) til A- (sf) BBB+ (sf) til BBB- (sf) BB+ (sf) til BB- (sf) Under BB- (sf) 

Skala for kortsiktig kredittvurdering, utstedere A-1+ (sf), A-1 (sf) A-2 (sf) A-3 (sf)  Under A-3 (sf) 

Scope Rating AG 

Global skala for langsiktig kredittvurdering AAASF til AA-SF A+SF til A-SF BBB+SF til BBB-SF BB+SF til BB-SF Under BB-SF 

Global skala for kortsiktig kredittvurdering S-1+SF, S-1SF S-2SF S-3SF  S-4SF 
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VEDLEGG II 

Tilordningstabell i henhold til ekstern kredittvurderingsmetode som nevnt i artikkel 2 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Alle  andre  

ARC Ratings SA 

Mellom- og langsiktige 

emisjoner 

AAASF AA+SF til 

AA-SF 

A+SF ASF A-SF BBB+SF BBBSF BBB-SF BB+SF BBSF BB-SF Under BB-SF 

Kortsiktige emisjoner A-1+SF, A-

1SF 

A-2SF A-3SF         Under A-3SF 

Axesor SA 

Skala for kredittvurdering, 

strukturerte finansielle 

instrumenter 

AAA(sf) AA+(sf) til 

AA-(sf) 

A+(sf) A(sf) A-(sf) BBB+(sf) BBB(sf) BBB-(sf) BB+(sf) BB(sf) BB-(sf) Under BB-(sf) 

Creditreform Ratings AG 

Skala for langsiktig 

kredittvurdering 

AAA sf AA+ sf til 

AA- sf 

A+ sf A sf A- sf BBB+ sf BBB sf BBB- sf BB+ sf BB sf BB- sf Under BB- sf 

DBRS Ratings Limited 

Skala for kredittvurdering, 

langsiktige forpliktelser 

AAA (sf) AA (high) 

(sf) til AA 

(low) (sf) 

A (high) 

(sf) 

A (sf) A (low) (sf) BBB (high) 

(sf) 

BBB (sf) BBB (low) 

(sf) 

BB (high) 

(sf) 

BB (sf) BB (low) 

(sf) 

Under BB 

(low) (sf) 

Skala for kredittvurdering, 

rentebærende markedspapirer 

og kortsiktig gjeld 

R-1 (high) 

(sf) til R-1 

(low) (sf) 

R-2 (high) 

(sf) til R-2 

(low) (sf) 

R-3 (sf)         Under R-3 (sf) 

FERI EuroRating Services AG 

Kredittvurderingsskala AAAsf AA+sf til 

AA-sf 

A+sf Asf A-sf BBB+sf BBBsf BBB-sf BB+sf BBsf BB-sf Under BB-sf 
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Fitch Ratings 

Skala for langsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

AAAsf AA+sf til 

AA-sf 

A+sf Asf A-sf BBB+sf BBBsf BBB-sf BB+sf BBsf BB-sf Under BB-sf 

Skala for kortsiktig 

kredittvurdering 

F1+sf, F1sf F2sf F3sf         Under Bsf 

Japan Credit Rating Agency Ltd 

Skala for langsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

AAA AA+ til 

AA- 

A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- Under BB- 

Skala for kortsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

J-1+, J-1 J-2 J-3         Under J-3 

Kroll Bond Rating Agency 

Langsiktig kreditt AAA (sf) AA+ (sf) til 

AA- (sf) 

A+ (sf) A (sf) A- (sf) BBB+ (sf) BBB (sf) BBB- (sf) BB+ (sf) BB (sf) BB- (sf) Under BB- (sf) 

Kortsiktig kreditt K1+ (sf), 

K1 (sf) 

K2 (sf) K3 (sf)         Under K3 (sf) 

Moody's Investors Service 

Global skala for langsiktig 

kredittvurdering 

Aaa(sf) Aa1(sf) til 

Aa3(sf) 

A1(sf) A2(sf) A3(sf) Baa1(sf) Baa2(sf) Baa3(sf) Ba1(sf) Ba2(sf) Ba3(sf) Under Ba3(sf) 

Global skala for kortsiktig 

kredittvurdering 

P-1(sf) P-2(sf) P-3(sf)         NP(sf) 

Standard & Poor's Ratings Services 

Skala for langsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

AAA (sf) AA+ (sf) til 

AA- (sf) 

A+ (sf) A (sf) A- (sf) BBB+ (sf) BBB (sf) BBB- (sf) BB+ (sf) BB (sf) BB- (sf) Under BB- (sf) 

Skala for kortsiktig 

kredittvurdering, utstedere 

A-1+ (sf), 

A-1 (sf) 

A-2 (sf) A-3 (sf)         Under A-3 (sf) 

Scope Rating AG 

Global skala for langsiktig 

kredittvurdering 

AAASF AA+SF til 

AA-SF 

A+SF ASF A-SF BBB+SF BBBSF BBB-SF BB+SF BBSF BB-SF Under BB-SF 

Global skala for kortsiktig 

kredittvurdering 

S-1+SF, S-

1SF 

S-2SF S-3SF         S-4SF 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2070 

av 14. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-løsninger som 

institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 78 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom fokus for vedkommende myndigheters vurderinger eller rapportene fra Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) kan endres over tid, kan referanseporteføljene måtte endres tilsvarende. Utformingen av den generelle malen for 

definisjon av referanseporteføljer bør ta hensyn til dette og bør derfor gi mulighet for å definere referanseporteføljer 

med ulike sammensetninger og detaljnivå. 

2) I henhold til artikkel 78 nr. 2 andre punktum i direktiv 2013/36/EU har vedkommende myndighet anledning til, i samråd 

med EBA, å utarbeide særskilte porteføljer for vurdering av kvaliteten på institusjonenes interne metoder, i tillegg til de 

felles EBA-porteføljene. Det bør fastsettes regler for fastsettelse av malene for rapportering til EBA, som også bør 

gjelde for de særskilte porteføljene som en vedkommende myndighet har utarbeidet. 

3) Når det gjelder kredittrisiko, bør det anvendes en grupperingsmetode der kredittrisikoporteføljen deles opp i 

underporteføljer med noenlunde samme risikonivå i alle institusjoner. Dermed kan vedkommende myndigheter og EBA 

foreta analyser av sammenlignbare eksponeringer samtidig som det sikres et minstenivå av ensartethet mellom de ulike 

institusjonenes porteføljer. Når det gjelder de risikokategoriene som brukes i de fleste interne metodene som 

institusjonene anvender, og kategoriene for å beregne kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko, bør grupperingen i 

forbindelse med referansemålingen i henhold til artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU omfatte eksponeringer mot foretak, 

kredittinstitusjoner, sentralmyndigheter, små og mellomstore bedrifter («SMB-er») som inngår i kategorien 

massemarked («SMB massemarked»), SMB-er som ikke inngår i kategorien massemarked («SMB foretak»), samt 

eksponeringer med pantesikkerhet i boligeiendom og eksponeringer mot bygge- og anleggssektoren, samt ytterligere 

grupperinger basert på motpartens hjemsted, kjennetegn ved sikkerheten, status for mislighold eller bransje. 

4) For nærmere referansemåling av institusjonenes interne metoder kreves det for porteføljer som har en lav 

misligholdsgrad, en metode basert på et særlig utvalg der referansemålingen anvendes på eksponeringsnivå og 

transaksjonsnivå. Ettersom denne utvalgsmetoden utelukkende fokuserer på en undergruppe av en institusjons faktiske 

eksponeringer og dermed ikke er helt representativ, bør den bare brukes som et supplement til grupperingsmetoden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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5) Referansemålingens kompleksitet krever gradvis innføring av porteføljene knyttet til de interne metodene som anvendes 

for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp for kredittrisiko. Når det gjelder markedsrisiko, bør de porteføljene som 

Basel-komiteen for banktilsyn («Basel-komiteen») og EBA brukte i forbindelse med referansemålingen i 2013, brukes 

som utgangspunkt for videreutvikling av det porteføljesettet som skal brukes i referansemålingen i henhold til artikkel 

78 i direktiv 2013/36/EU, bare med små tilpasninger for å opprettholde porteføljens gyldighet. Dermed vil byrden for 

institusjoner og vedkommende myndigheter reduseres og dobbeltarbeid unngås. 

6) I henhold til artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU skal dessuten vedkommende myndigheter kunne vurdere kvaliteten på de 

interne metodene og graden av variabilitet observert i enkelte metoder. Vedkommende myndigheters vurdering bør 

derfor ikke fokusere utelukkende på resultatene av de interne metodene, men også på de viktigste årsakene til 

variabilitet og trekke konklusjoner av de ulike modelleringsmetodene og alternativene som institusjonene bruker i sine 

interne metoder. Institusjonene bør derfor også ha plikt til å rapportere om resultatene av sin bruk av historiske 

risikoparametrer for kredittrisiko og for tidsserier for gevinst og tap i forbindelse med markedsrisiko. 

7) For at vurderingen av virkningen av hver metode som anvendes for markedsrisiko skal ha noen hensikt, må 

institusjonene rapportere de viktigste antakelsene for risikomodellene til vedkommende myndigheter, og vedkommende 

myndigheter må vurdere virkningen av hvert valg separat i de tilfellene de i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) har anledning til å velge modellantakelser. Det er derfor nødvendig å utføre 

alternative beregninger av «value-at-risk» («VaR») for å kontrollere de ulike alternativene institusjonene kan anvende, 

og som er uttrykkelig angitt i nevnte forordning. For dette formålet bør institusjoner som anvender en metode for 

historisk simulering av VaR, også legge fram en ettårig dataserie for gevinst og tap for hver enkelt av porteføljene som 

er modellert. 

8) For å vurdere om institusjonene har forstått instrumentet korrekt, bør de ved rapportering av opplysninger om 

markedsrisiko oppgi opprinnelig markedsverdi for hvert enkelt instrument. Dette vil også sikre at institusjonene legger 

posisjonene inn i sine systemer. Institusjonene bør også rapportere opprinnelig markedsverdi til vedkommende 

myndigheter og EBA før de rapporterer resultatet av porteføljemodelleringen som vurderingen av de risikovektede 

eksponeringsbeløpene nevnt i artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal bygge på. 

9) For å sikre at vedkommende myndigheter og EBA har god oversikt over verdiintervallene som er brukt for 

risikovektede eiendeler og for kravene til ansvarlig kapital beregnet med interne metoder for tilsvarende eksponeringer, 

bør institusjonene gi vedkommende myndigheter rapport om resultatene av interne metoder som er anvendt på 

referanseporteføljer som omfatter et stort antall eksponeringer. 

10) I henhold til artikkel 78 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter vurdere de interne met odene som 

de har gitt institusjonene tillatelse til å anvende for å beregne risikovektede eksponeringsbeløp eller krav til ansvarlig 

kapital. Referansemålingen bør derfor bare gjelde validerte interne metoder. En institusjon bør ikke legge fram 

opplysninger for porteføljer som omfatter instrumenter eller risikofaktorer som rapporteres i henhold til standard-

metoden. 

11) En institusjon som er i stand til å modellere et instrument som inngår i en av referanseporteføljene for markedsrisiko, og 

som har fått tillatelse fra vedkommende myndighet til å anvende en intern metode for å beregne risikovektede 

eksponeringsbeløp eller krav til ansvarlig kapital for denne instrumenttypen, bør rapportere alle relevante opplysninger 

for dette instrumentet som denne forordningen forutsetter, uten hensyn til om institusjonen har det samme instrumentet i 

sin portefølje på rapporteringstidspunktet. Dersom en institusjon som har fått ovennevnte tillatelse, imidlertid ikke har 

tilstrekkelig erfaring med å modellere et bestemt instrument og derfor ikke har fått ledelsens godkjenning for å 

modellere instrumentet, bør den ikke legge fram opplysninger om de individuelle porteføljene som inneholder dette 

instrumentet, ettersom dette ville innebære risiko for at datasettet vil inneholde misvisende opplysninger. I slike tilfeller 

bør institusjonen gi opplysninger om hvilke porteføljer som ikke vil omfattes av opplysningene som sendes inn, og angi 

årsakene til at de er utelatt. 

12) Enhver langsiktig IT-løsning for rapportering av referansemålingen i henhold til artikkel 78 nr. 2 i direktiv  

2013/36/EU bør gi institusjonen mulighet til å rapportere direkte til EBA. EBA er imidlertid nylig etablert og har 

begrensede ressurser, slik at den har begrenset kapasitet til å motta rapporter direkte fra institusjonene. Det bør derfor 

etableres en midlertidig IT-løsning til disse problemene er løst. For å unngå at en midlertidig løsning skaper 

uforholdsmessig store byrder for de rapporterende institusjonene, bør det sikres sammenheng med andre typer av 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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rapportering for institusjonene, særlig IT-løsningen nevnt i artikkel 17 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014(1). 

13) Ettersom institusjonene allerede er pålagt å rapportere opplysninger i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014, ville det være urimelig å kreve at de umiddelbart skal rapportere alle opplysningene nevnt i artikkel 78  

nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. For å gi dem tilstrekkelig tid til å gjennomføre egnede interne rapporteringsrammer, 

samtidig som det sikres at de utfører en referansemåling som er relevant, bør de porteføljene som skal vurderes med 

hensyn til interne metoder for beregning av kredittrisiko, innføres gradvis. 

14) Datoene for innsending av opplysningene som skal rapporteres, bør fastsettes slik at  institusjonene får tilstrekkelig tid til 

å utføre nødvendige beregninger. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Opplysninger som institusjonene skal rapportere i henhold til artikkel 78 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU på individuelt og 

konsolidert grunnlag 

Ved anvendelse av artikkel 78 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU skal en institusjon som nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel framlegge for 

sin vedkommende myndighet alle opplysninger nevnt i artikkel 2 og 3 på individuelt og konsolidert grunnlag. 

Artikkel 2 

Rapportering av opplysninger for kredittrisiko 

Når det gjelder interne metoder for beregning av kredittrisiko, skal institusjonen framlegge følgende opplysninger for sin 

vedkommende myndighet: 

a) Opplysningene angitt i mal 101 i vedlegg III for motparter nevnt i mal 101 i vedlegg I, i samsvar med ins truksene nevnt i 

tabell C 101 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

b) Opplysningene angitt i mal 102 i vedlegg III for porteføljer nevnt i mal 102 i vedlegg I, i samsvar med instruksene nevnt i 

tabell C 102 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

c) Opplysningene angitt i mal 103 i vedlegg III for porteføljer nevnt i mal 103 i vedlegg I, i samsvar med instruksene nevnt i 

tabell C 103 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

d) Opplysningene angitt i mal 104 i vedlegg III for hypotetiske transaksjoner nevnt i mal 104 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene nevnt i tabell C 104 i henholdsvis vedlegg II og vedlegg IV. 

e) Opplysningene angitt i mal 105 i vedlegg III, når det gjelder navn og egenskaper ved de interne metodene som er anvendt 

for å beregne resultatene som skal angis i mal 102–104 i vedlegg III, i samsvar med instruksene nevnt i tabell C 105 i 

vedlegg IV.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 3 

Rapportering av opplysninger om markedsrisiko 

1. Når det gjelder interne metoder for beregning av markedsrisiko, skal institusjonen framlegge for sin vedkommende 

myndighet opplysningene som er angitt i malene i vedlegg VII, i samsvar med porteføljedefinisjonene og instruksene i 

henholdsvis vedlegg V og VI. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal en institusjon ikke være forpliktet til å framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 for en individuell 

portefølje dersom 

a) institusjonen ikke har tillatelse fra sin vedkommende myndighet til å modellere de aktuelle instrumentene eller 

risikofaktorene som inngår i porteføljen, 

b) det foreligger intern godkjenning fra institusjonens ledelse til å handle med et eller flere instrumenter eller med de 

underliggende eiendelene i de aktuelle porteføljene, 

c) et eller flere av instrumentene i porteføljene omfatter underliggende risikoer eller modellegenskaper som det ikke er tatt 

hensyn til i institusjonens risikoparametrer. 

3. En institusjon som oppfyller vilkårene i nr. 2, og som har besluttet ikke å framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 med 

hensyn til en eller flere porteføljer, skal 

a) rapportere disse porteføljene og angi hvilken av årsakene nevnt i nr. 2 som er grunnen til at de ikke er tatt med, 

b) likevel framlegge opplysninger om de aggregerte porteføljene i vedlegg V, men da bare for de individuelle porteføljene den 

er i stand til og har tillatelse til å modellere. 

Artikkel 4 

Referanse- og innsendingsdatoer 

1. Institusjonene skal sende opplysningene nevnt i artikkel 1 til sin vedkommende myndighet på følgende referansedatoer for 

rapportering: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 2 skal sendes slik de foreligger, 31. desember hvert år. 

b) Opplysningene nevnt i artikkel 3 skal sendes slik de foreligger, på de referansedatoene for rapportering som er angitt i 

instruksene fastsatt i vedlegg V og VI. 

2. Institusjonene skal sende opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3 til sin vedkommende myndighet innen 11. april hvert år. 

Innsendingsdatoen for opprinnelig markedsverdi ved rapportering av opplysninger om markedsrisiko angitt i mal C 106 i 

vedlegg VII, er fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom datoen nevnt i nr. 2 ikke er en virkedag i medlemsstaten der vedkommende myndighet ligger, og som 

opplysningene skal sendes inn til, skal opplysningene sendes inn påfølgende virkedag. 

4. Institusjonene skal sende inn eventuelle rettelser av innsendte opplysninger til sin vedkommende myndighet  uten unødig 

opphold. 

Artikkel 5 

Opprinnelig markedsverdi for markedsrisiko 

For andre porteføljer enn dem som rapporteres i samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav a), skal institusjonene rapportere 

opprinnelig markedsverdi for disse porteføljene eller for de enkelte instrumentene i disse porteføljene, alt etter hva som er 

relevant, til sin vedkommende myndighet nøyaktig på den datoen som er angitt i instruksene fastsatt i vedlegg VI. 
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Artikkel 6 

IT-løsninger for rapportering 

Ved innsending av opplysninger i samsvar med artikkel 1 skal institusjonene benytte den IT-løsningen som er utviklet for 

tilsynsrapporteringen i samsvar med artikkel 17 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser om referanse- og innsendingsdatoer og om innsending av skjemaer for kredittrisiko 

1. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene i det første året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende inn 

bare de opplysningene som er nevnt i bokstav c) og e) i nevnte artikkel. 

2. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene i det andre året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende inn 

bare de opplysningene som er nevnt i bokstav a), b), d) og e) i nevnte artikkel. 

3. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene fram til 31. desember 2016 ikke være pålagt å rapportere kolonne 180 i mal 

102 og 103 i vedlegg III dersom institusjonen ikke beregner kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av 

anvendelsen av standardmetoden. 

4. Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 skal institusjonen det første året etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordningen sende 

inn de opplysningene som er nevnt i artikkel 2 og 3 til vedkommende myndigheter innen arbeidsdagens slutt  

27. desember 2016. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 328 av 2.12.2016, s. 6–1 422.]. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. desember 2014 

om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på 

behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

(2014/908/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4, artikkel 

114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Institusjonene skal oppfylle kapitalkrav som på en tilfredsstillende måte gjenspeiler de risikoene, herunder 

kredittrisikoene, som institusjonene påtar seg, idet det tas hensyn til de forskjellige geografiske områdene der de utøver 

sin virksomhet. Kredittrisikoen institusjonene påtar seg i forbindelse med eksponeringer mot enheter utenfor Unionen, 

bestemmes, under ellers like forhold, av kvaliteten på de relevante rammereglene og det tilsynet som gjennomføres i den 

berørte tredjestaten. 

2) I henhold til artikkel 107 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institusjoner behandle eksponeringer mot 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og børser i tredjestater som eksponeringer mot institusjoner bare dersom 

tredjestaten anvender tilsyns- og reguleringskrav på den berørte enheten som minst er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

3) Ved artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4 og artikkel 116 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det spesifikke 

risikovekter for eksponeringer mot sentralmyndigheter, sentralbanker, regionale og lokale myndigheter og offentlige 

foretak som ligger i tredjestater som anvender tilsyns- og reguleringsordninger som minst er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

4) Ved artikkel 153 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes formelen for beregning av risikovektede eksponeringsbeløp 

for eksponeringer mot foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker i henhold til den interne 

kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden»), og de parametrene som skal brukes ved beregningen, herunder 

korrelasjonskoeffisienten, angis nærmere. Ved artikkel 153 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes 

korrelasjonskoeffisienten for store foretak i finanssektoren. I henhold til artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i nevnte 

forordning må et foretak i finanssektoren eller et av dets datterforetak, for å falle inn under definisjonen av «stort foretak 

i finanssektoren», være underlagt lovgivningen i en tredjestat som anvender tilsyns- og reguleringskrav som minst er 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

5) For å bestemme passende risikovektede eksponeringer for beregningen av kapitalkrav for kredittrisiko knyttet til 

eksponeringer mot visse kategorier av enheter i tredjestater har Kommisjonen vurdert om tilsyns- og regulerings-

ordningene i disse tredjestatene er likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger i Unionen. 

6) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve 

deres evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder 

særlig stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og 

tilstrekkelig vern av innskytere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i 

finanssystemet, herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv 

gjennomføring og håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som 

Unionens tilsyns- og reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater oppfylle en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens 

tilsyns- og reguleringskrav, som gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner. Idet det tas hensyn til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 359 av 16.12.2014, s. 155, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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uavhengige vurderinger foretatt av internasjonale organisasjoner, blant annet Basel-komiteen for banktilsyn, Det 

internasjonale valutafond og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, har 

Kommisjonen vurdert de tilsyns- og reguleringsordningene som visse tredjestater anvender på kredittinstitusjoner, 

verdipapirforetak og børser. Denne analysen har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av 

tredjestaters ordninger med henblikk på fastsettelse av behandlingen av de relevante kategoriene av eksponeringer nevnt 

i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Ved anvendelsen av artikkel 114, 115 og 116 i forordning (EU) nr. 575/2013 bør likeverdighet fastsettes med 

henvisning til de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for kredittinstitusjoner, ettersom disse ordningene 

vanligvis fastsetter risikovektene til bruk ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. 

8) Ved anvendelsen av artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er vurderingen av 

likeverdighet begrenset til de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for tredjestatsforetak med en 

hovedvirksomhet som tilsvarer virksomheten til en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, i samsvar med 

definisjonen i artikkel 4 nr. 1 punkt 27 i nevnte forordning. 

9) Vurderingen viser at Australia, Brasil, Canada, Kina, Guernsey, Hongkong, India, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, 

Monaco, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika, Sveits og USA har innført tilsyns- og reguleringsordninger som 

oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige 

delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor bør tilsyns- og 

reguleringskravene som gjelder for kredittinstitusjoner som ligger i disse tredjestatene og territoriene, anses som minst 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt  4 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

10) Vurderingen viser at Australia, Brasil, Canada, Kina, Mexico, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika og USA har innført 

tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsyns-

standarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for 

verdipapirforetak. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for verdipapirforetak som ligger i disse 

tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og 

artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

11) Vurderingen viser at Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Mexico, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika og USA har 

innført tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle standarder som gjenspeiler de vesentlige 

delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for børser. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene 

som gjelder for børser i disse tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn 

til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, men bare når det gjelder eksponeringer mot børser som ligger i 

disse tredjestatene. 

12) Det eneste formålet med denne beslutningen er å fastsette likeverdigheten med henblikk på tildeling av risikovekter i 

henhold til artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

13) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til denne beslutningen, er ikke endelig. 

Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske banktilsynsmyndighet, vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av 

tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater og territorier for ved behov, og minst hvert femte år, å oppdatere listene 

over tredjestater og territorier fastsatt i denne beslutningen, særlig i lys av den stadige utviklingen av tilsyns - og 

reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan, og idet det tas hensyn til ny e tilgjengelige kilder til relevante 

opplysninger. 

14) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i 

vedleggene, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse, utenom den 

generelle gjennomgåelsen, som gjelder en bestemt tredjestat eller et bestemt territorium, dersom utviklingen gjør det 

nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er gitt ved denne beslutningen. En slik ny 

vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles.  
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15) Bestemmelsene i denne beslutningen er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om likeverdigheten av 

tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i 

henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft 

samtidig, og for å gjøre det lettere for institusjoner som omfattes av disse forpliktelsene, å få oversikt over og samlet 

tilgang til dem, er det ønskelig at visse gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU)  

nr. 575/2013, samles i én enkelt beslutning. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

17) For å unngå en plutselig økning i kapitalkravene for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i Unionen bør denne 

beslutningen tre i kraft 1. januar 2015. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Likeverdigheten av krav til kredittinstitusjoner med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene og territoriene oppført i vedlegg I t il 

denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på kredittinstitusjoner som er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

Artikkel 2 

Likeverdigheten av krav til verdipapirforetak med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene oppført i vedlegg II til denne 

beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på verdipapirforetak som er likeverdige med dem som anvendes i 

Unionen. 

Artikkel 3 

Likeverdigheten av krav til børser med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene oppført i vedlegg III til denne 

beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger på børser som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

Artikkel 4 

Likeverdigheten av krav for eksponeringer mot sentralmyndigheter, sentralbanker, regionale og lokale myndigheter og 

offentlige foretak med hensyn til artikkel 114, 115 og 116 i forordning (EU) nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4 og artikkel 116 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene 

og territoriene oppført i vedlegg IV til denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger som er likeverdige 

med dem som anvendes på kredittinstitusjoner i Unionen. 

Artikkel 5 

Likeverdigheten av krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til artikkel 142 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 

Ved anvendelsen av artikkel 142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tredjestatene og territoriene oppført i vedlegg V til 

denne beslutningen anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne beslutningen trer i kraft 1. januar 2015. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

VEDLEGG I 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 1 (KREDITTINSTITUSJO NER) 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

 _____ 

VEDLEGG II 

LISTE O VER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 2 (VERDIPAPIRFO RETAK) 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Mexico 

6) Saudi-Arabia 

7) Singapore 

8) Sør-Afrika 

9) USA 

 _____  
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VEDLEGG III 

LISTE O VER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 3 (BØRSER)  

1) Brasil 

2) Canada 

3) Kina 

4) India 

5) Japan 

6) Mexico 

7) Saudi-Arabia 

8) Singapore 

9) Sør-Afrika 

10) USA 

 _____ 

VEDLEGG IV 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 4 (KREDITTINSTITUSJO NER)  

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

 _____ 
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VEDLEGG V 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 5 (KREDITTINSTITUSJO NER O G 

VERDIPAPIRFO RETAK) 

Kredittinstitusjoner: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Guernsey 

6) Hongkong 

7) India 

8) Isle of Man 

9) Japan 

10) Jersey 

11) Mexico 

12) Monaco 

13) Saudi-Arabia 

14) Singapore 

15) Sør-Afrika 

16) Sveits 

17) USA 

Verdipapirforetak: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Mexico 

6) Saudi-Arabia 

7) Singapore 

8) Sør-Afrika 

9) USA 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/230 

av 17. februar 2016 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over 

tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med 

henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU(2) opprettes det lister over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringsordninger anses som likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger som anvendes i 

Unionen i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Kommisjonen har foretatt ytterligere vurderinger av de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for 

verdipapirforetak og børser, og har brukt samme metode som for de vurderingene av likeverdighet som førte til 

vedtakelse av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU. 

3) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til den relevante utviklingen i tilsyns- og rammereglene siden 

vedtakelsen av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU og til tilgjengelige informasjonskilder, herunder uavhengige 

vurderinger foretatt av internasjonale organisasjoner som Det internasjonale valutafond og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet. 

4) Kommisjonen har konkludert med at i Japan oppfyller bare de tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for en 

undergruppe av japanske verdipapirforetak, en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder 

som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordning som gjelder for verdipapirforetak. 

Denne undergruppen av japanske verdipapirforetak, som definert i artikkel 28 i Japans lov om finansielle instrumenter 

og børser («Financial Instrument and Exchange Act of Japan»), utøver fastlagt virksomhet og betegnes i japansk 

lovgivning som «foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter» («Type I Financial Instruments 

Business Operators - Type I FIBOs»). Disse foretakene er underlagt særlige regler om kapitalkrav ved registrering samt 

om løpende risikobaserte kapitalkrav. På grunnlag av den analysen som er foretatt, bør tilsyns- og reguleringskravene 

som gjelder for foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter som ligger i Japan, anses som minst 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen, med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

5) Kommisjonen har konkludert med at Hongkong, Indonesia og Sør-Korea har innført tilsyns- og reguleringsordninger 

som oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige 

delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for verdipapirforetak. Derfor bør tilsyns- og 

reguleringskravene som gjelder for verdipapirforetak som ligger i disse tredjestatene og territoriene, anses som minst 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 18.2.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse 

tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s 155).  

2022/EØS/13/70 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1179 

 

 

6) Kommisjonen har konkludert med at Australia, Indonesia og Sør-Korea har innført tilsyns- og reguleringsordninger som 

oppfyller en rekke operasjonelle standarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og regulerings-

ordninger som gjelder for børser. Derfor bør tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for børser som ligger i disse 

tredjestatene, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at disse tredjestatene og territoriene oppføres på den 

relevante listen over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens 

ordning med henblikk på behandlingen av eksponeringer i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen. 

2)  Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutningen. 

3)  Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 17. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG II 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 2 (VERDIPAPIRFO RETAK)  

1)  Australia 

2)  Brasil 

3)  Canada 

4)  Kina 

5)  Hongkong 

6)  Indonesia 

7)  Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter) 

8)  Mexico 

9)  Sør-Korea 

10)  Saudi-Arabia 

11)  Singapore 

12)  Sør-Afrika 

13)  USA» 

 _____ 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG III 

LISTE O VER TREDJESTATER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 3 (BØRSER)  

1)  Australia 

2)  Brasil 

3)  Canada 

4)  Kina 

5)  India 

6)  Indonesia 

7)  Japan 

8)  Mexico 

9)  Sør-Korea 

10)  Saudi-Arabia 

11)  Singapore 

12)  Sør-Afrika 

13)  USA» 

 _____ 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

LISTE O VER TREDJESTATER O G TERRITO RIER MED HENSYN TIL ARTIKKEL 5 (KREDITTINSTITUSJO NER O G 

VERDIPAPIRFO RETAK) 

Kredittinstitusjoner: 

1)  Australia 

2)  Brasil 

3)  Canada 

4)  Kina 

5)  Guernsey 

6)  Hongkong 

7)  India 

8)  Isle of Man 

9)  Japan 

10)  Jersey 

11)  Mexico 

12)  Monaco 

13)  Saudi-Arabia 

14)  Singapore 

15)  Sør-Afrika 

16)  Sveits 

17)  USA 

Verdipapirforetak: 

1)  Australia 

2)  Brasil 

3)  Canada 

4)  Kina 

5)  Hongkong 

6)  Indonesia 

7)  Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter) 

8)  Mexico 

9)  Sør-Korea 

10)  Saudi-Arabia 

11)  Singapore 

12)  Sør-Afrika 

13)  USA» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2358 

av 20. desember 2016 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og 

territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4, artikkel 

114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU(2) opprettes det lister over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringsordninger anses å være likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger som anvendes i 

Unionen i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Kommisjonen har foretatt ytterligere vurderinger av tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner i 

tredjestater og territorier. Disse vurderingene har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av disse 

ordningene for å fastsette hvilken behandling som skal anvendes på de relevante kategoriene av eksponeringer som er 

nevnt i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve deres 

evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder særlig 

stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og tilstrekkelig 

vern av innskytere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i finanssystemet, 

herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv gjennomføring og 

håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som Unionens tilsyns - og 

reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestaten oppfylle operasjonelle og organisatoriske 

standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringskrav som 

gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner. 

4) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til den relevante utviklingen i tilsyns- og rammereglene siden vedtakelsen 

av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230(3) og til tilgjengelige informasjonskilder, herunder vurderinger foretatt av 

Den europeiske banktilsynsmyndighet på New Zealand og i Tyrkia, samt de opplysningene som Danmark har framlagt om 

Færøyene og Grønland. 

5) Kommisjonen har konkludert med at Tyrkia, New Zealand, Færøyene og Grønland ha innført tilsyns- og 

reguleringsordninger som oppfyller en rekke operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som 

gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor 

bør tilsyns- og reguleringskravene som gjelder for kredittinstitusjoner som ligger i disse tredjestatene og territoriene, anses 

som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 4, artikkel 114 nr. 7, artikkel  

115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 21.12.2016, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse 

tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s 155).  

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 17. februar 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med 

hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 41 av 18.2.2016, s. 23).  
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6) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at disse tredjestatene og territoriene oppføres på den 

relevante listen over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens 

ordning med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til denne beslutningen, er ikke endelig. 

Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske banktilsynsmyndighet, vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av tilsyns- 

og reguleringsordningene i tredjestater og territorier for ved behov, og minst hvert femte år, å oppdatere listene over 

tredjestater og territorier fastsatt i denne beslutningen, særlig i lys av den stadige utviklingen av tilsyns- og 

reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan, og idet det tas hensyn til nye tilgjengelige kilder til relevante 

opplysninger. 

8) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i 

vedleggene, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse, utenom den 

generelle gjennomgåelsen, som gjelder en bestemt tredjestat eller et bestemt territorium, dersom utviklingen gjør det 

nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er gitt ved denne beslutningen. En slik ny 

vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen. 

2) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutningen. 

3) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 1 (kredittinstitusjoner)  

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Færøyene 

6) Grønland 

7) Guernsey 

8) Hongkong 

9) India 

10) Isle of Man 

11) Japan 

12) Jersey 

13) Mexico 

14) Monaco 

15) New Zealand 

16) Saudi-Arabia 

17) Singapore 

18) Sør-Afrika 

19) Sveits 

20) Tyrkia 

21) USA» 

 _____ 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 4 (kredittinstitusjoner) 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Færøyene 

6) Grønland 

7) Guernsey 

8) Hongkong 

9) India 

10) Isle of Man 

11) Japan 

12) Jersey 

13) Mexico 

14) Monaco 

15) New Zealand 

16) Saudi-Arabia 

17) Singapore 

18) Sør-Afrika 

19) Sveits 

20) Tyrkia 

21) USA» 

 _____ 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 5 (kredittinstitusjoner og verdipapirforetak)  

Kredittinstitusjoner: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Færøyene 

6) Grønland 

7) Guernsey 

8) Hongkong 

9) India 

10) Isle of Man 

11) Japan 

12) Jersey 

13) Mexico 

14) Monaco 

15) New Zealand 

16) Saudi-Arabia 

17) Singapore 

18) Sør-Afrika 

19) Sveits 

20) Tyrkia 

21) USA 

Verdipapirforetak: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Hongkong 

6) Indonesia 

7) Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter) 

8) Mexico 

9) Sør-Korea  
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10) Saudi-Arabia 

11) Singapore 

12) Sør-Afrika 

13) USA» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 524/2014 

av 12. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og vertsstaters  

vedkommende myndigheter skal gi hverandre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 50 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre et effektivt samarbeid mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter bør utvekslingen av 

opplysninger være gjensidig innenfor rammen av disse myndighetenes respektive tilsynsmyndighet. Det er derfor 

nødvendig å spesifisere hvilke opplysninger hjemstaters vedkommende myndigheter bør gi vertsstaters vedkommende 

myndigheter om institusjoner og, dersom det er relevant, om deres filialers virksomhet, og hvilke opplysninger 

vertsstaters vedkommende myndigheter skal gi hjemstaters vedkommende myndigheter om filialer. 

2)  Utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter bør ses i en større 

sammenheng i forbindelse med tilsyn med bankgrupper som driver grensekryssende virksomhet, og dersom det er 

relevant, bør opplysninger kunne gis på konsolidert grunnlag. Særlig bør det, dersom en institusjon har et overordnet 

morforetak i den medlemsstaten der den har sitt hovedkontor, og den berørte vedkommende myndigheten også er 

konsoliderende tilsynsmyndighet, være mulig for denne vedkommende myndigheten å gi opplysninger på konsolidert 

grunnlag snarere enn på nivået til en institusjon som utøver virksomhet gjennom en filial. I slike tilfeller bør imidlertid 

vedkommende myndighet underrette vertsstatenes vedkommende myndigheter om at opplysningene gis på konsolidert 

grunnlag. 

3)  Utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter er ikke begrenset til de 

typene opplysninger som er angitt i artikkel 50 i direktiv 2013/36/EU, og derfor heller ikke til de typene opplysninger 

som er angitt i denne forordningen. Artikkel 35, 36, 39, 43 og 52 i direktiv 2013/36/EU inneholder særskilte 

bestemmelser om utveksling av opplysninger om stedlig kontroll av og tilsyn med filialer, om meldinger om utøvelse av 

etableringsretten og av adgangen til å yte tjenester og om tiltak, herunder forebyggende tiltak, som treffes av 

vedkommende myndigheter i forbindelse med filialer og deres morforetak. Denne forordningen bør derfor ikke 

inneholde krav om utveksling av opplysninger på disse områdene. 

4)  For å harmonisere regulerings- og tilsynspraksis i Unionen er det nødvendig å fastsette krav når det gjelder de 

opplysningene som skal utveksles mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter. Disse opplysningene 

bør omfatte alle de områdene som er angitt i artikkel 50 i direktiv 2013/36/EU, dvs. ledelse og eierforhold, herunder 

forretningsområder som dem som er nevnt i artikkel 317 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2), 

likviditet og resultater av likviditetstilsyn, solvens, innskuddsgaranti, store eksponeringer, systemrisiko, forvaltnings- og 

regnskapspraksis og internkontrollordninger. For å lette overvåkingen av institusjoner bør vertsstaters og hjemstaters 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 20.5.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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vedkommende myndigheter holde hverandre underrettet om tilfeller av manglende overholdelse av nasjonal lovgivning 

eller unionsretten samt om tilsynstiltak og sanksjoner som ilegges institusjoner. Utvekslingen av opplysninger mellom 

hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter bør dessuten omfatte opplysninger om gjeldsgrad og forberedel-

se til krisesituasjoner slik at vertsstaters vedkommende myndigheter kan overvåke institusjoner på en effektiv måte. 

5)  Dersom likviditetsstress påvirker eller kan forventes å påvirke en institusjon, må vertsstaters vedkommende 

myndigheter ha en klar forståelse av situasjonen for å kunne treffe forebyggende tiltak på vilkårene fastsatt i artikkel  

43 i direktiv 2013/36/EU. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes klare regler for hvilke typer opplysninger 

som skal utveksles mellom myndigheter når det oppstår likviditetsstress. Det er også nødvendig å spesifisere hvilke 

opplysninger som skal utveksles, slik at myndighetene i god tid på forhånd kan forberede seg på krisesituasjoner som 

dem som er nevnt i artikkel 114 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU. 

6)  Ettersom filialene som utøver virksomhet i vertsstater, varierer i størrelse, kompleksitet og betydning er det viktig at 

forholdsmessighetsprinsippet anvendes på utvekslingen av opplysninger. Derfor bør det være en mer omfattende 

utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter dersom vertsstaters 

vedkommende myndigheter har ansvar for filialer som anses som betydelige i samsvar med artikkel 51 i direktiv 

2013/36/EU. 

7)  For å sikre at relevante opplysninger utveksles innenfor rimelige grenser, og for å unngå situasjoner der en hjemstats 

vedkommende myndigheter er forpliktet til å oversende alle opplysninger om en institusjon til alle vertsstaters 

vedkommende myndigheter uansett hva de gjelder eller hvor viktige de er, bør i visse tilfeller opplysninger som er 

relevante bare for en bestemt filial, oversendes utelukkende til de vedkommende my ndighetene som har ansvar for å 

føre tilsyn med denne filialen. Av tilsvarende grunner bør det på en rekke områder bare utveksles opplysninger om 

tilfeller av manglende overholdelse mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter, dvs. at det ikke bør 

utveksles opplysninger dersom institusjonen overholder nasjonal lovgivning og unionsretten. 

8)  Denne forordningen bør også omfatte utveksling av opplysninger i forbindelse med utøvelse av virksomhet i en vertsstat 

i form av tjenesteyting over landegrensene. Tjenester som ytes over landegrensene, er av en slik art at vertsstatenes 

vedkommende myndigheter mangler opplysninger om virksomhet som utøves i deres jurisdiksjoner, og det er derfor 

viktig å presisere hvilke opplysninger som skal utveksles for å sikre finansiell stabilitet og overvåke vilkårene for 

tillatelse, særlig for å kontrollere at institusjonen yter tjenester i samsvar med de meldingene som er gitt. Denne 

forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

9)  EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordningen spesifiseres de opplysningene som vertsstaters og hjemstaters vedkommende myndigheter skal gi 

hverandre i samsvar med artikkel 50 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  Det fastsettes regler for hvilke opplysninger som skal utveksles om en institusjon som utøver virksomhet gjennom en filial 

eller utøver adgangen til å yte tjenester i en eller flere andre medlemsstater enn der den har sitt hovedkontor.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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Artikkel 2 

Opplysninger på konsolidert grunnlag 

Dersom en institusjons overordnede morforetak er etablert i samme medlemsstat som der institusjonen har sitt hovedkontor, og 

vedkommende myndighet i institusjonens hjemstat også er konsoliderende tilsynsmyndighet, skal denne vedkommende 

myndigheten, eventuelt i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, gi opplysninger 

om denne institusjonen på konsolidert grunnlag og underrette vertsstatenes vedkommende myndigheter om at opplysningene 

gis på det grunnlaget. 

KAPITTEL II 

UTVEKSLING AV O PPLSYSNINGER O M INSTITUSJO NER SO M UTØVER VIRKSO MHET GJENNO M EN FILIAL 

Artikkel 3 

Opplysninger om ledelse og eierforhold 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om en institusjons 

organisasjonsstruktur, herunder dens forretningsområder og dens forbindelser til enheter i gruppen. 

2.  I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi vertsstatens vedkommende 

myndigheter som fører tilsyn med en betydelig filial, som nevnt i artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, følgende opplysninger om 

en institusjon: 

a)  Ledelsesorganets og den øverste ledelsens struktur, herunder fordelingen av ansvaret for tilsynet med en filial. 

b)  Listen over aksjeeiere og deltakere som har kvalifiserende eierandeler, på grunnlag av opplysninger fra kredittinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 26 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 4 

Opplysninger om likviditet og tilsynsresultater 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi vertsstatens vedkommende myndigheter følgende opplysninger: 

a)  Alle vesentlige mangler ved en institusjons likviditetsrisikostyring som vedkommende myndigheter kjenner til, og som kan 

påvirke filialer, alle tilsynstiltak som er truffet i forbindelse med disse manglene, og i hvilken grad institusjonen overholder 

disse tilsynstiltakene. 

b)  Hjemstatens vedkommende myndigheters samlede vurdering av en institusjons likviditetsrisikoprofil og risikostyring, 

særlig i forbindelse med en filial. 

c)  En institusjons nøkkeltall som angir dens likviditetsstilling og stilling når det gjelder stabil finansiering på nasjonalt plan 

eller unionsplan, i den nasjonale valutaen i institusjonens hjemstat og i alle andre valutaer som er av betydning for 

institusjonen. 

d)  Komponentene i en institusjons likviditetsbuffer. 

e)  Omfanget av heftelser på institusjonens eiendeler. 

f)  Forholdet mellom en institusjons lån og innskudd. 

g)  Alle innenlandske likviditetsnøkkeltall som gjelder for en institusjon som del av makrotilsynspolitiske tiltak truffet av 

vedkommende myndigheter eller av den utpekte myndigheten, for eksempel bindende krav, retningslinjer, anbefalinger, 

advarsler eller annet, herunder definisjonene av disse nøkkeltallene. 

h)  Alle særlige likviditetskrav som anvendes i samsvar med artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

i)  Eventuelle hindringer for overføring av kontanter og sikkerhet til eller fra en institusjons filialer.  
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2.  Dersom vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 575/2013 helt eller delvis har unnlatt å 

anvende sjette del i nevnte forordning på en institusjon, skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi opplysningene nevnt i 

nr. 1 på delkonsolidert grunnlag eller, i samsvar med artikkel 2 i denne forordningen, på konsolidert grunnlag. 

3.  I tillegg til opplysningene angitt i nr. 1 skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi en vertsstats vedkommende 

myndigheter som fører tilsyn med en betydelig filial, følgende opplysninger: 

a)  Institusjonens likviditets- og finansieringspolitikk, herunder beskrivelser av finansieringsordningene for institusjonens 

filialer, eventuelle gruppeinterne støtteordninger og framgangsmåter for sentralisert kontantforvaltningsordning («cash 

pooling»). 

b)  Institusjonens beredskapsplaner for likviditet og finansiering, herunder opplysninger om antatte stresscenarioer. 

Artikkel 5 

Opplysninger om solvens 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal underrette en vertsstats vedkommende myndigheter om hvorvidt en 

institusjon oppfyller følgende krav: 

a)  De kravene til ansvarlig kapital som er fastsatt i artikkel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, idet det tas hensyn til eventuelle 

tiltak som er vedtatt eller godkjent i samsvar med artikkel 458 i nevnte forordning, og, dersom det er relevant, til 

overgangsbestemmelsene fastsatt i tiende del i nevnte forordning. 

b)  De eventuelle tilleggskravene til ansvarlig kapital som er fastsatt i samsvar med artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU. 

c)  De kapitalbufferkravene som er fastsatt i avdeling VII kapittel 4 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  I tillegg til opplysningene angitt i nr. 1 skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi en vertsstats vedkommende 

myndigheter som fører tilsyn med en betydelig filial av en institusjon som er omfattet av krav til ansvarlig kapital, følgende 

opplysninger: 

a)  Institusjonens ren kjernekapital-dekning i henhold til artikkel 92 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

b)  Institusjonens kjernekapitaldekning i henhold til artikkel 92 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Institusjonens samlede kapitaldekning i henhold til artikkel 92 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d)  Institusjonens samlede risikovektede eksponeringsbeløp i henhold til artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

e)  De kravene til ansvarlig kapital som får anvendelse i hjemstaten i samsvar med artikkel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

idet det tas hensyn til eventuelle tiltak som er vedtatt eller godkjent i samsvar med artikkel 458 i nevnte forordning, og, 

dersom det er relevant, til overgangsbestemmelsene fastsatt i tiende del i nevnte forordning. 

f)  Størrelsen på den kapitalbevaringsbufferen som institusjonen skal opprettholde i samsvar med artikkel 129 i direktiv 

2013/36/EU. 

g)  Størrelsen på den institusjonsspesifikke motsykliske kapitalbufferen som institusjonen skal opprettholde i samsvar med 

artikkel 130 i direktiv 2013/36/EU. 

h)  Størrelsen på den systemrisikobufferen som institusjonen skal opprettholde i samsvar med artikkel 133 i direktiv 

2013/36/EU. 

i)  Størrelsen på bufferen for globalt systemviktige institusjoner eller bufferen for andre systemviktige institusjoner som 

institusjonen skal opprettholde i samsvar med artikkel 131 nr. 4 og 5 i direktiv 2013/36/EU. 

j)  Størrelsen på eventuelle tilleggskrav til ansvarlig kapital som pålegges i samsvar med artikkel 104 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2013/36/EU, og eventuelle andre krav knyttet til institusjonens solvens i samsvar med nevnte artikkel.  
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3.  Dersom det i samsvar med artikkel 7, 10 eller 15 i forordning (EU) nr. 575/2013 er gitt avkall på anvendelsen av de 

relevante bestemmelsene i nevnte forordning, eller det er gitt unntak fra kravene i artikkel 10 og 12 og artikkel 13 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU i samsvar med artikkel 21 i nevnte direktiv, eller en institusjon har fått tillatelse til å benytte behandlingen 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi opplysningene angitt i 

nr. 2 på delkonsolidert grunnlag eller, i samsvar med artikkel 2 i denne forordningen, på konsolidert grunnlag. 

Artikkel 6 

Opplysninger om innskuddsgarantiordninger 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal underrette en vertsstats vedkommende myndigheter om navnet på den 

innskuddsgarantiordningen som en institusjon tilhører, i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/19/EF(1). 

2.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter følgende opplysninger om 

innskuddsgarantiordningen nevnt i nr. 1: 

a)  Innskuddsgarantiordningens høyeste dekning per berettiget innskyter. 

b)  Dekningens omfang og hvilke typer innskudd som dekkes. 

c)  Eventuelle unntak fra dekningen, herunder produkter og typer innskytere. 

d)  Finansieringsordninger for innskuddsgarantiordningen, særlig om ordningen finansieres på forhånd eller i ettertid, og 

ordningens størrelse. 

e)  Kontaktopplysninger for ordningens forvalter. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal gis til en vertsstats vedkommende myndigheter bare én gang for hver aktuelle innskudds-

garantiordning. Dersom opplysningene endres, skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi oppdaterte opplysninger til 

vertsstatens vedkommende myndigheter. 

Artikkel 7 

Opplysninger om begrensning av store eksponeringer 

Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om ethvert tilfelle der 

hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har overholdt gjeldende begrensninger og krav for 

store eksponeringer fastsatt i fjerde del i forordning (EU) nr. 575/2013. Opplysningene skal inneholde en redegjørelse for 

situasjonen og de tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli truffet. 

Artikkel 8 

Opplysninger om den systemrisikoen en institusjon utgjør 

Hjemstatens vedkommende myndigheter skal underrette en vertsstats vedkommende myndigheter dersom en institusjon er 

identifisert som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig institusjon i samsvar med artikkel 131 nr. 1  i 

direktiv 2013/36/EU. Dersom institusjonen har blitt identifisert  som en globalt systemviktig institusjon, skal de opplysningene 

som gis, omfatte den underkategorien den er plassert i.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger (EFT L 135 av 31.5.1994, s.  5). 
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Artikkel 9 

Opplysninger om forvaltnings- og regnskapspraksis 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om ethvert tilfelle 

der hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har overholdt gjeldende regnskapsstandarder og -

prosedyrer som institusjonen er underlagt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

Opplysningene skal inneholde en redegjørelse for situasjonen og de tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli truffet. 

2.  Dersom opplysningene angitt i nr. 1 er relevante bare for en bestemt filial, skal hjemstatens vedkommende myndigheter 

bare gi opplysningene til vedkommende myndigheter i den vertsstaten der filialen er etablert. 

Artikkel 10 

Opplysninger om internkontrollordninger 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om ethvert tilfelle 

der hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har oppfylt kravene med hensyn til intern-

kontrollordninger, herunder risikostyring, risikokontroll og internrevisjonsordninger, i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 

og direktiv 2013/36/EU. Opplysningene skal inneholde en redegjørelse for situasjonen og de tilsynstiltakene som er truffet eller 

vil bli truffet. 

2.  Dersom opplysningene angitt i nr. 1 er relevante bare for en bestemt filial, skal hjemstatens vedkommende myndigheter 

bare gi opplysningene til vedkommende myndigheter i den vertsstaten der filialen er etablert. 

Artikkel 11 

Opplysninger om gjeldsgrad 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om ethvert tilfelle 

der hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har oppfylt kravene med hensyn til uvektede 

kjernekapitalandeler i henhold til sjuende del i forordning (EU) nr. 575/2013, idet det tas hensyn til overgangsbestemmelsene i 

artikkel 499 i nevnte forordning dersom det er relevant. Opplysningene skal inneholde en redegjørelse for situasjonen og de 

tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli truffet. 

2.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter alle opplysninger som en 

institusjon offentliggjør i samsvar med artikkel 451 i forordning (EU) nr. 575/2013 om sin uvektede kjernekapitalandel og sin 

styring av risikoen for overdreven gjeldsoppbygging. 

Artikkel 12 

Opplysninger om generell manglende overholdelse  

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal gi en vertsstats vedkommende myndigheter opplysninger om ethvert tilfelle 

der hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har overholdt nas jonal lovgivning eller 

unionsretten eller oppfylt krav når det gjelder tilsyn med institusjoner eller tilsyn med institusjoners markedsatferd, herunder 

kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, med unntak av kravene i artikkel 3–11 i denne 

forordningen. Opplysningene skal inneholde en redegjørelse for situasjonen og de tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli 

truffet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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2.  Dersom opplysningene angitt i nr. 1 er relevante bare for en bestemt filial, skal hjemstatens vedkommende myndigheter 

bare gi opplysningene til vedkommende myndigheter i den vertsstaten der filialen er etablert. 

Artikkel 13 

Underretning om tilsynstiltak og sanksjoner 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal underrette en vertsstats vedkommende myndigheter om alle følgende 

sanksjoner eller tiltak som er blitt pålagt eller anvendt på en institusjon, og som påvirker en filials virksomhet: 

a)  Administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak som anvendes i henhold til artikkel 64–67 i direktiv 2013/36/EU. 

b)  Tilsynstiltak pålagt i henhold til artikkel 104 eller 105 i direktiv 2013/36/EU. 

c)  Strafferettslige sanksjoner knyttet til overtredelser av forordning (EU) nr. 575/2013 eller av nasjonale bestemmelser som 

innarbeider direktiv 2013/36/EU. 

2.  Dersom opplysningene nevnt i nr. 1 er relevante bare for en bestemt filial, skal hjemstatens vedkommende myndigheter 

bare gi opplysningene til vedkommende myndigheter i den vertsstaten der filialen er etablert. 

Artikkel 14 

Opplysninger om forberedelse til krisesituasjoner 

Hjemstatens vedkommende myndigheter og en vertsstats vedkommende myndigheter skal utveksle opplysninger om 

forberedelser til krisesituasjoner. De skal særlig holde hverandre underrettet om følgende: 

a)  Kontaktopplysninger for personer hos vedkommende myndigheter som har ansvar for håndtering av krisesituasjoner. 

b)  De kommunikasjonsprosedyrene som får anvendelse i krisesituasjoner. 

Artikkel 15 

Opplysninger fra en vertsstats vedkommende myndigheter 

Uten at det berører kravene om informasjonsutveksling etter stedlig kontroll av eller tilsyn med filialer i henhold til artikkel  

52 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU, skal en vertsstats vedkommende myndigheter gi hjemstatens vedkommende myndigheter 

følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av ethvert tilfelle der vedkommende myndigheter har fastslått at en institusjon ikke har overholdt nasjonal 

lovgivning eller unionsretten eller oppfylt krav når det gjelder tilsyn med institusjoner eller tilsyn med institusjoners 

markedsatferd, herunder kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og de nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 

2013/36/EU, sammen med en redegjørelse for de tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli truffet for å rette opp den 

manglende overholdelsen. 

b)  En beskrivelse av enhver manglende overholdelse av vilkår som av hensyn til allmennhetens interesser gjelder for filialens 

virksomhet i vertsstaten. 

c)  Enhver identifisering av systemrisiko som filialen eller dens virksomhet utgjør i vertsstaten, herunder en vurdering av de 

sannsynlige virkningene av en innstilling eller nedlegging av filialens virksomhet på følgende: 

i)  Systemisk likviditet. 

ii)  Betalingssystemer. 

iii)  Clearing- og oppgjørssystemer.  
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d)  Filialens markedsandel dersom den overstiger 2 % av det samlede markedet i vertsstaten i en av følgende kategorier: 

i)  Innskudd. 

ii)  Lån. 

e)  Eventuelle hindringer for overføring av kontanter og sikkerhet til eller fra filialen. 

KAPITTEL III 

UTVEKSLING AV O PPLYSNINGER O M TILBYDERE AV TJENESTER O VER LANDEGRENSENE 

Artikkel 16 

Opplysninger om tilbydere av tjenester over landegrensene  

Ved mottak av en anmodning om opplysninger fra en vertsstats vedkommende myndigheter i forbindelse med en institusjon 

som driver virksomhet gjennom yting av tjenester i denne vertsstaten, skal hjemstatens vedkommende myndigheter gi følgende 

opplysninger: 

a)  Ethvert tilfelle der hjemstatens vedkommende myndigheter har fastslått at institusjonen ikke har overholdt nasjonal 

lovgivning eller unionsretten eller oppfylt krav når det gjelder tilsyn med institusjoner eller tilsyn med institusjoners 

markedsatferd, herunder kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og i nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 

2013/36/EU, sammen med en redegjørelse for de tilsynstiltakene som er truffet eller vil bli t ruffet for å rette opp den 

manglende overholdelsen. 

b)  Samlet størrelse på innskudd fra personer som er bosatt i vertsstaten. 

c)  Samlet størrelse på lån til personer som er bosatt i vertsstaten. 

d)  I forbindelse med de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU, og som institusjonen har 

meldt at den ønsker å utøve i vertsstaten gjennom yting av tjenester: 

i)  I hvilken form institusjonen utøver virksomheten. 

ii)  De formene for virksomhet som utgjør den største andelen av institusjonens virksomhet i vertsstaten. 

iii)  Bekreftelse på at institusjonen utøver den virksomheten som er identifisert som kjernevirksomhet i institusjonens 

melding i henhold til artikkel 39 i direktiv 2013/36/EU. 

KAPITTEL IV 

UTVEKSLING AV O PPLYSNINGER O M INSTITUSJO NER SO M UTØVER VIRKSO MHET GJENNO M EN FILIAL, VED 

LIKVIDITETSSTRESS  SO M PÅVIRKER INSTITUSJO NEN ELLER SELVE FILIALEN 

Artikkel 17 

Utveksling av opplysninger ved likviditetsstress  

1.  Dersom hjemstatens vedkommende myndigheter anser at det har op pstått eller med rimelighet kan forventes å oppstå 

likviditetsstress i forbindelse med en institusjon, skal de umiddelbart underrette en vertsstats vedkommende myndigheter og gi 

opplysningene angitt i nr. 3. 

2.  Dersom en vertsstats vedkommende myndigheter anser at det har oppstått eller med rimelighet kan forventes å oppstå 

likviditetsstress i forbindelse med en filial som er etablert i denne medlemsstaten, skal de umiddelbart underrette hjemstatens 

vedkommende myndigheter og gi opplysningene angitt i nr. 3. 

3.  Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av situasjonen som har oppstått, herunder den underliggende årsaken til stressituasjonen, den innvirkningen 

stressituasjonen forventes å få på institusjonen, og utviklingen i gruppeinterne transaksjoner. 

b)  En redegjørelse for de tiltakene som er truffet eller vil bli truffet enten av vedkommende myndigheter eller av institusjonen, 

herunder eventuelle krav som vedkommende myndigheter har pålagt institusjonen for å dempe likviditetsstresset. 
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c)  Resultatet av vurderinger av de systemiske konsekvensene av likviditetsstresset. 

d)  De seneste tilgjengelige kvantitative opplysningene om likviditet i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c)–h). 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/822 

av 21. april 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 153/2013 med hensyn til de tidshorisontene for 

avviklingsperioden som skal anvendes for de forskjellige klassene av finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 41 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013(2) er det fastsatt tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale 

motparter når det gjelder tidshorisonter for avviklingsperioden som skal anvendes for de forskjellige klassene av 

finansielle instrumenter. Disse tekniske reguleringsstandardene må holdes à jour med utviklingen p å regulerings-

området. 

2) Ved beregning av hvilke marginkrav som er nødvendige for å dekke en sentral motparts eksponering for markedsrisiko, 

gir visse kontostrukturer basert på en avviklingsperiode på minst en dag, beregnet på bruttogrunnlag, tilstrekkelig 

dekning for de sentrale motpartene og bedre vern for kundene, samtidig som systemrisikoene reduseres. Denne minste 

avviklingsperioden bør derfor tillates for clearing av kunders posisjoner i andre finansielle instrumenter enn OTC-

derivater dersom visse vilkår er oppfylt. 

3) Med tanke på at individuelle atskilte kontoer gir kundene et enda sterkere vern enn bruttosamlekontoer, bør det for 

individuelle atskilte kontoer være en minste avviklingsperiode for beregning av marginer som er like lang som for 

bruttosamlekontoer. 

4) For sentrale motparter som i løpet av dagen ikke fordeler handler på hver enkelt kunde, kan reduksjonen av minste 

avviklingsperiode fra to dager til én dag innebære at den sentrale motparten, når det gjelder nye handler som cleares i 

løpet av dagen og ikke fordeles på de enkelte kundene, anmoder om marginer på en dags nettogrunnlag. Dette kan 

eksponere den sentrale motparten for betydelige tap dersom prissvingninger i løpet av dagen ikke fører til nye 

anmodninger om marginer i løpet av dagen. Det bør derfor fastsettes en særlig terskelverdi for å sikre at sentrale 

motparter anmoder om marginer i løpet av dagen og har et tilstrekkelig vern selv om avviklingsperioden reduseres. 

5) Delegert forordning (EU) nr. 153/2013 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 26.5.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41.)  

2022/EØS/13/73 
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6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen etter samråd med Den europeiske banktilsynsmyndighet og Det 

europeiske system av sentralbanker. 

7) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordning bygger på, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 26 i delegert forordning (EU) nr. 153/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Ved anvendelse av artikkel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal en sentral motpart fastsette egnede tidshorisonter 

for avviklingsperioden, idet det tas hensyn til egenskapene til det finansielle instrumentet som cleares, hvilken type konto 

det føres på, markedet der det handles, og følgende korteste tidshorisonter for avviklingsperioden: 

a)  fem bankdager for OTC-derivater, 

b)  to bankdager for andre finansielle instrumenter enn OTC-derivater som føres på kontoer som ikke oppfyller vilkårene i 

bokstav c), 

c)  én bankdag for andre finansielle instrumenter enn OTC-derivater som føres på samlekundekontoer eller på individuelle 

kundekontoer, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Den sentrale motparten har atskilte registre over hver kundes posisjoner minst ved slutten av hver dag, beregner 

marginene for hver kunde og inndriver summen av marginkravene for hver kunde på bruttogrunnlag. 

ii)  Samtlige kunders identitet er kjent for den sentrale motparten. 

iii)  Posisjonene på kontoen tilhører ikke foretak som inngår i samme konsern som claringmedlemmet. 

iv)  Den sentrale motparten måler eksponeringene og beregner for hver konto startmargin- og variasjonsmarginkrav i 

nær sanntid og minst en gang i timen i løpet av dagen ved hjelp av oppdaterte posisjoner og priser. 

v)  Dersom den sentrale motparten ikke fordeler nye handler på hver enkelt kunde i løpet av dagen, inndriver den 

marginene innen én time dersom marginkravene beregnet i samsvar med punkt iv) er høyere enn 110 % av den 

oppdaterte tilgjengelige sikkerheten i samsvar med kapittel X, med mindre de marginbeløpene som i løpet av dagen 

skal betales til den sentrale motparten, ikke er vesentlige ut fra et forhåndsfastsatt beløp definert av den sentrale 

motparten og godkjent av vedkommende myndighet, og i den grad marginer for handler som tidligere er blitt 

fordelt på kunder, inndrives atskilt fra handler som ikke fordeles i løpet av dagen. 

2.  I alle tilfeller skal den sentrale motparten når den fastsetter egnede tidshorisonter for avviklingsperioden, vurdere og 

summere minst følgende: 

a)  den lengste mulige perioden som kan gå mellom siste inndriving av marginer og den sentrale motpartens erklærte 

mislighold eller dens innledning av framgangsmåten ved mislighold, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b)  den perioden som anslås å være nødvendig for å utforme og gjennomføre strategien for håndtering av mislighold hos et 

clearingmedlem i samsvar med de særlige egenskapene til hver klasse av finansielle instrumenter, herunder likvidi-

tetsnivå og posisjonenes størrelse og konsentrasjon, og de markedene som den sentrale motparten vil bruke for å 

avvikle eller fullt ut sikre et clearingmedlems posisjon, 

c)  dersom det er relevant, den perioden som kreves for å dekke motpartsrisikoen som den sentrale motparten er eksponert 

for.» 

2)  Nr. 4 bokstav b) skal lyde: 

«b)  denne tidshorisonten omfatter minst to bankdager, eller én bankdag når vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav c) er 

oppfylt.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1608 

av 17. mai 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier 

av globalt systemviktige institusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 131 nr. 18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014(2) spesifiseres metodene for å identifisere globalt systemviktige 

institusjoner (G-SII) omhandlet i direktiv 2013/36/EU. I delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes særlig de 

kvantifiserbare indikatorene som inngår i de fem kategoriene som måler en banks systemviktighet som angitt i direktiv 

2013/36/EU. Vedlegget til delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner for 

indikatorverdiene. 

2) Delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 tar hensyn til de internasjonale standardene utviklet av Basel-komiteen for 

banktilsyn (BCBS) for metoden for å vurdere globalt systemviktige banker og for det økte kravet til tapsabsorberende 

evne, herunder de tekniske spesifikasjonene for de indikatorene som brukes for å identifisere globalt systemviktige 

banker. 

3) Basel-komiteens metode for å vurdere globalt systemviktige banker og det økte kravet til tapsabsorberende evne 

oppdateres regelmessig. Nylig offentliggjorde Basel-komiteen for banktilsyn en noe endret rapporteringsmal og endrede 

rapporteringsinstrukser for datainnsamling i 2016, basert på data fra utgangen av 2015. Ytterligere oppdateringer ventes 

i framtiden. 

4) For å gjenspeile den aktuelle utviklingen i det globale banksystemet og minimere den administrative byrden for 

institusjonene er det viktig å sikre at indikatorverdiene bestemmes i samsvar med de internasjonalt avtalte standardene 

utformet av Basel-komiteen. Relevante nasjonale myndigheter bør derfor sikre at verdiene av de kvantifiserbare 

indikatorene angitt i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes i samsvar med gjeldende datasett fra Basel-

komiteen for banktilsyn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 8.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og 

definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner 
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5) For å sikre samsvar med den oppdaterte metoden som brukes av Basel-komiteen for banktilsyn, bør det i artikkel 5 nr. 6 

i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes at beslutningene nevnt i artikkel 5 nr. 4 og artikkel 5 nr. 5 kan støttes  

av «supplerende data» istedenfor «supplerende indikatorer». 

6) For å sikre at verdiene for indikatorene angitt i delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsettes i samsvar med de 

oppdaterte spesifikasjonene som anvendes av Basel-komiteen for banktilsyn, bør vedlegget til delegert forordning (EU) 

nr. 1222/2014 utgå. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 bør derfor endres. 

8) Ettersom datainnsamlingen for identifiseringsprosessen i 2016 begynte i første kvartal 2016 og institusjonene trenger 

klarhet med hensyn til hvilke data som skal offentliggjøres, bør denne forordningen tre i kraft umiddelbart. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 5 nr. 6 skal lyde: 

«6.  Beslutningene nevnt i nr. 4 og 5 kan støttes av supplerende data, som ikke skal være indikatorer for sannsynligheten 

for at den berørte enheten rammes av krise. Slike beslutninger skal inneholde godt dokumenterte, verifiserbare kvantitative 

og kvalitative opplysninger.» 

2)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Indikatorer 

1.  Kategorien som måler gruppens størrelse, skal bestå av én indikator som tilsvarer gruppens samlede eksponering. 

2.  Kategorien som måler gruppens sammenveving med finanssystemet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer: 

a) Eiendeler innenfor finanssystemet. 

b) Forpliktelser innenfor finanssystemet. 

c) Utestående verdipapirer. 

3.  Kategorien som måler betydningen av tjenestene eller den finansielle infrastrukturen gruppen tilbyr, skal bestå av 

samtlige av følgende indikatorer: 

a) Eiendeler som oppbevares i depot. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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b) Betalingsvirksomhet. 

c) Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. 

4.  Kategorien som måler gruppens kompleksitet, skal bestå av samtlige av følgende indikatorer: 

a) Nominelt beløp for OTC-derivater. 

b) Eiendeler som tilhører nivå 3 i virkelig verdi-hierarkiet, målt i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 1255/2012(*). 

c) Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges. 

5.  Kategorien som måler gruppens virksomhet over landegrensene, skal bestå av følgende indikatorer: 

a) Fordringer på tvers av jurisdiksjoner. 

b) Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner. 

6.  For opplysninger som rapporteres i andre valutaer enn euro, skal vedkommende myndighet benytte en passende 

valutakurs og ta hensyn til gjeldende referansevekslingskurs per 31. desember offentliggjort av Den europeiske sentralbank 

og internasjonale standarder. For indikatoren som gjelder betalingsvirksomhet som nevnt i nr. 3 bokstav b), skal 

vedkommende myndighet bruke gjennomsnittlig valutakurs for det aktuelle året. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 

vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12, internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 1 og 13 samt tolkning nr. 20 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering 

(IFRIC) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 78).» 

3)  Artikkel 7 siste punktum utgår. 

4)  Vedlegget utgår. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2251 

av 4. oktober 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale  

motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for  

risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares  

gjennom en sentral motpart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 11 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Motparter har en plikt til å beskytte seg mot kreditteksponeringer overfor motparter i derivatkontrakter ved å innkreve 

marginer når disse kontraktene ikke cleares av en sentral motpart. Denne forordningen fastsetter standarder for 

utveksling av sikkerhet som skjer til rett tid, er korrekt og er atskilt på en egnet måte. Disse standardene bør være 

obligatoriske for sikkerhet som motpartene er pålagt å innkreve eller stille i henhold til denne forordningen. Motparter 

som blir enige om å kreve eller stille sikkerhet utover kravene i denne forordningen, bør kunne velge om de vil utveksle 

slik sikkerhet i samsvar med disse standardene. 

2) Motparter som omfattes av kravene i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør ta hensyn til de ulike 

risikoprofilene for ikke-finansielle motparter, som ligger under clearinggrenseverdien nevnt i artikkel 10 i nevnte 

forordning, når de fastsetter sine framgangsmåter for risikostyring for OTC-derivatkontrakter som er inngått med slike 

enheter. Derfor bør motpartene selv kunne bestemme om den motpartskredittrisikoen som oppstår gjennom disse ikke-

finansielle motpartene, og som ligger under clearinggrenseverdien, må reduseres gjennom utveksling av sikkerhet. 

Ettersom ikke-finansielle motparter som er etablert i et tredjeland, og som ville ha ligget under clearinggrenseverdien 

om de var etablert i Unionen, kan antas å ha samme risikoprofil som ikke-finansielle motparter som ligger under 

clearinggrenseverdien, og som er etablert i Unionen, bør samme metode anvendes for begge typer enheter for å hindre 

regelverksarbitrasje. 

3) Motparter i OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, må beskyttes mot risiko for mulig mislighold fra den andre 

motparten. Derfor kreves to typer sikkerhet i form av marginer for å styre risikoene som motpartene blir eksponert for. 

Den første typen er variasjonsmarginen, som beskytter motparter mot eksponeringer knyttet til gjeldende markedsverdi 

av deres OTC-derivatkontrakter. Den andre typen er startmarginen, som beskytter motparter mot mulige tap som kan 

oppstå gjennom bevegelser i markedsverdien av derivatposisjonen i tiden mellom den siste utvekslingen av variasjons-

margin før misligholdet fra en motparts side, og det tidspunktet da OTC-derivatkontraktene erstattes eller tilsvarende 

risiko sikres. 

4) Ettersom sentrale motparter kan være godkjent som kredittinstitusjon i henhold til Unionens regelverk, må OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som sentrale motparter inngår under en framgangsmåte ved mislighold, 

unntas fra kravene i denne forordningen, ettersom disse allerede er omfattet av bestemmelsene i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 153/2013(2) og derfor ikke er underlagt bestemmelsene i denne forordningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 15.12.2016, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 5 2 av 23.2.2013, s.41.). 
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5) For OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, som innebærer forskuddsbetaling av en premie for å sikre 

oppfyllelse av kontrakten, skal den motparten som mottar premien («opsjonsselgeren»), ikke ha noen løpende eller 

mulig framtidig eksponering mot motparten. Dessuten er den daglige markedsverdien av slike kontrakter allerede dekket 

av betalingen av denne premien. Dersom motregningsgruppen består av slike opsjonsposisjoner, bør opsjonsselgeren 

kunne velge å unnlate å innkreve start- eller variasjonsmarginer for disse typene OTC-derivater så lenge opsjonsselgeren 

ikke er utsatt for noen kredittrisiko. Den motparten som betaler premien («opsjonskjøperen»), bør imidlertid innkreve 

både start- og variasjonsmarginer. 

6) Tvisteløsningsordninger som inngår i bilaterale avtaler mellom motparter, kan bidra til å redusere antallet tvister og løse 

dem raskere, men motpartene bør i første omgang minst innkreve det beløpet som det ikke er uenighet om, dersom det 

oppstår tvist om størrelsen på et marginkrav. Dette vil redusere risikoen ved de omtvistede transaksjonene og gi OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, størst mulig sikkerhet. 

7) For å sikre like konkurransevilkår på tvers av jurisdiksjoner bør det utveksles start - og variasjonsmarginer i begge 

retninger dersom en motpart etablert i Unionen, inngår en OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, med en 

motpart som er etablert i et tredjeland. Motparter som er etablert i Unionen og gjennomfører transaksjoner med 

motparter etablert i tredjeland, bør fortsatt ha plikt til å vurdere i hvilken grad bilaterale avtaler har rettskraft, og hvor 

effektive avtalene om atskillelse er. 

8) Motpartene bør kunne fastsette et minste overføringsbeløp ved utveksling av sikkerhet for å redusere den administrative 

byrden ved utveksling av mindre beløp når eksponeringene bare beveger seg i liten grad. Det bør imidlertid sikres at et 

slikt minste overføringsbeløp bare brukes til driftsformål og ikke som en usikret kredittlinje mellom motparter. Det bør 

derfor fastsettes en øvre grense for dette minste overføringsbeløpet. 

9) Av praktiske hensyn kan det i enkelte tilfeller være mer hensiktsmessig å ha separate minste overføringsbeløp for start - 

og variasjonsmarginer. I slike tilfeller bør motpartene selv kunne avtale separate minste overføringsbeløp for start - og 

variasjonsmarginene. Summen av de separate minste overføringsbeløpene bør imidlertid ikke overstige øvre grense for 

minste overføringsbeløp. Av praktiske hensyn bør minste overføringsbeløp kunne angis i samme valuta som marginene 

normalt utveksles i, som ikke nødvendigvis er euro. 

10) Jurisdiksjonene i visse tredjeland kan fastsette et annet virkeområde for forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til 

kravene til utveksling av sikkerhet for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. Dersom det i henhold til denne 

forordningen bare var OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som er underlagt forordning (EU)  

nr. 648/2012, som skulle tas med i beregningen av marginer for motregningsgrupper over landegrensene, ville motparter 

i ulike jurisdiksjoner kunne bli nødt til å gjøre de nødvendige beregningene flere ganger for å ta hensyn til forskjeller i 

definisjonene eller i produktene i henhold til de respektive marginkravene. Dette ville kunne føre til feilberegning av 

marginene. Dessuten ville det sannsynligvis øke risikoen for tvister. Om man derfor i motregningsgrupper over 

landegrensene tillater et bredere produktspekter som omfatter alle OTC-derivatkontrakter som er gjenstand for 

utveksling av sikkerhet i den ene eller den andre jurisdiksjonen, ville prosessen med innkreving av marginer kunne bli 

enklere og smidigere. Denne tilnærmingen er i samsvar med målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å redusere 

systemrisiko, ettersom et større antall produkter ville bli omfattet av marginkravene. 

11) Når motparter velger å innkreve startmarginene i kontanter, bør sikkerheten ikke være gjenstand for avkorting, forutsatt 

at sikkerhetens valuta er den samme som den valutaen kontrakten er inngått i. Dersom startmarginen innkreves i en 

annen valuta enn valutaen i kontrakten, kan valutaubalanse føre til valutarisiko. Av denne grunn bør det ved 

valutaubalanse foretas en avkorting av startmarginer som innkreves i kontanter i en annen valuta. For variasjons-

marginer som innkreves i kontanter, trengs det etter BCBS-IOSCO-rammen ingen avkorting, selv ikke om betalingen 

gjøres i en annen valuta enn den valutaen kontrakten er inngått i.  
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12) Ved fastsettelse av nivået for startmarginkravene tok Basel-komiteen for banktilsyn (BCBS) og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) uttrykkelig hensyn til to aspekter i sin ramme for 

marginkrav for derivater som ikke cleares sentralt («Margin requirements for non-centrally cleared derivatives») fra 

mars 2015 («BCBS-IOSCO-rammen»). Det første aspektet er tilgjengeligheten av likvide eiendeler av høy kredittkvali-

tet som dekker kravene til startmargin. Det andre er forholdsmessighetsprinsippet, ettersom mindre finansielle og ikke-

finansielle motparter kan bli uforholdsmessig rammet av kravene til startmargin. For å sikre like konkurransevilkår bør 

denne forordningen innføre nøyaktig den samme nedre grenseverdien som i BCBS-IOSCO-rammen for når to motparter 

ikke trenger å utveksle startmargin. Dette burde redusere kostnadene og den administrative byrden vesentlig for mindre 

deltakere og møte usikkerheten omkring tilgjengeligheten av likvide eiendeler av høy kredittkvalitet uten å undergrave 

de generelle målene i forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) Selv om nedre grenseverdi alltid bør beregnes på konsernnivå, bør investeringsfond behandles som et særtilfelle 

ettersom de kan være forvaltet av en enkelt kapitalforvalter og betraktes som ett enkelt konsern. Men dersom et fond er 

en klart atskilt gruppe av eiendeler som verken har sikkerhet, garanti eller støtte fra andre investeringsfond eller fra 

kapitalforvalteren selv, utgjør det en relativt liten risiko i forhold til resten av konsernet. Et slikt investeringsfond bør  

derfor behandles som en separat enhet ved beregning av nedre grenseverdi i samsvar med BCBS-IOSCO-rammen. 

14) Når det gjelder startmargin, vil kravene i denne forordningen kunne få en målbar innvirkning på markedslikviditeten, 

ettersom eiendeler som stilles som sikkerhet, ikke kan realiseres eller på annen måte brukes på nytt så lenge OTC-

derivatkontrakten som ikke cleares sentralt, løper. Slike krav innebærer en betydelig endring i markedspraksis og 

medfører visse driftsmessige og praktiske utfordringer som må håndteres når de nye kravene trer i kraft. Ettersom 

variasjonsmarginen allerede dekker faktiske verdisvingninger fram til misligholdstidspunktet for OTC-derivatkontrakter 

som ikke cleares sentralt, anses det for rimelig å anvende en nedre grenseverdi tilsvarende en nominell bruttoverdi på 8 

milliarder euro for utestående kontrakter for anvendelse av startmarginkravene. Denne nedre grenseverdien får 

anvendelse på konsernnivå, eller dersom motparten ikke er en del av et konsern, på enhetsnivå. Samlet nominell 

bruttoverdi av utestående kontrakter bør brukes som en hensiktsmessig referanse ettersom dette er en egnet parameter til 

å måle størrelsen og kompleksiteten av en portefølje av OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. Det er også en 

parameter som er enkel å overvåke og rapportere. Disse nedre grenseverdiene er i tråd med BCBS-IOSCO-rammen for 

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og er derfor i samsvar med internasjonale standarder. 

15) Eksponeringer som følger av enten kontrakter eller motparter som er varig, midlertidig eller delvis unntatt fra 

marginkravene, bør også tas med i beregningen av samlet nominell bruttoverdi. Dette skyldes at alle kontraktene bidrar 

til fastsettelsen av størrelsen og kompleksiteten av en motparts portefølje. OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

sentralt, og som kan unntas fra kravene i denne forordningen, er derfor også relevante for fastsettelsen av størrelsen, 

omfanget og kompleksiteten av motpartens portefølje, og bør derfor også medtas i beregningen av nedre grenseverdi. 

16) For visse typer OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som framviser spesielle risikoprofiler, bør det 

fastsettes særlige framgangsmåter for risikostyring. Særlig bør utveksling av variasjonsmargin uten startmargin, i tråd 

med BCBS-IOSCO-rammen, anses som en tilstrekkelig utveksling av sikkerhet for valutakontrakter som gjøres opp 

fysisk. Ettersom bytteavtaler i to valutaer (cross-currency swaps) kan deles opp i en rekke valutaterminkontrakter, bør 

likeledes bare rentekomponenten være omfattet av startmarginen. 

17) Det bør tas hensyn til de hindringene utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikringsgrupper har når det gjelder 

å stille sikkerhet. Under visse gitte vilkår bør utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikringsgrupper derfor 
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ikke pålegges å stille sikkerhet. Dette burde gi dem en viss fleksibilitet samtidig som risikoen for deres motparter 

begrenses. Utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikringsgrupper kan støte på juridiske hindringer dersom de 

stiller og innkrever sikkerhet som ikke består av kontanter, som start - eller variasjonsmargin, eller stiller kontanter som 

sikkerhet for variasjonsmargin, ettersom betaling av variasjonsmargin vil kunne betraktes som en fordring som har 

prioritet foran fordringen til innehavere av obligasjoner, noe som kan utgjøre en juridisk hindring. På samme måte kan 

muligheten til å erstatte eller tilbakekalle startmarginen betraktes som en fordring med høyere prioritet enn fordringene 

til en innehaver av obligasjoner som er underlagt samme type begrensninger. Det finnes imidlertid ingen begrensninger 

for utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikringsgrupper når det gjelder tilbakebetaling av kontanter som 

tidligere er innkrevd som variasjonsmargin. M otparter til utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikrings-

grupper bør derfor være forpliktet til å stille kontanter som sikkerhet for variasjonsmargin og ha rett til å få beløpet helt  

eller delvis tilbakebetalt, mens utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller sikringsgrupper bare bør være forpliktet 

til å stille kontanter som sikkerhet for variasjonsmargin inntil det kontantbeløpet som tidligere er mottatt. 

18) Motpartene bør alltid vurdere i hvilken grad deres avtaler om motregning og atskillelse har rettskraft. Dersom utfallet av 

vurderingene på bakgrunn av den rettslige rammen i et tredjeland blir negativt, bør motpartene benytte andre ordninger 

enn gjensidig utveksling av marginer. For å sikre samsvar med internasjonale standarder for å unngå at det blir umulig 

for motparter i Unionen å handle med motparter i disse jurisdiksjonene, og for å sikre like konkurransevilkår for 

motparter i Unionen, bør det fastsettes en laveste nedre grenseverdi for når motparter kan handle med motparter etablert 

i disse jurisdiksjonene uten å utveksle start- eller variasjonsmarginer. Dersom motpartene har mulighet til å innkreve 

marginer og kan sikre at bestemmelsene i denne forordningen kan oppfylles med hensyn til innkrevd sikkerhet, i 

motsetning til stilt sikkerhet, bør motparter i Unionen alltid være forpliktet til å innkreve sikkerhet. Eksponeringer som 

følger av kontrakter med motparter etablert i jurisdiksjoner i tredjeland som ikke er omfattet av noen utveksling av 

sikkerhet på grunn av juridiske hindringer i disse jurisdiksjonene, bør begrenses ved at det fastsettes en grense, ettersom 

kapital ikke anses som likeverdig med utveksling av marginsikkerhet når det gjelder eksponeringer som følger av OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og ettersom motparter som er omfattet av marginkravene i henhold til denne 

forordningen, ikke alltid også er omfattet av kapitalkrav. Denne grensen bør fastsettes slik at den blir lett å beregne og 

kontrollere. For å forhindre oppbygging av systemrisiko og unngå at slik særbehandling skaper mulighet for å omgå 

bestemmelsene i denne forordningen, bør grensen legges på et forsiktig nivå. En slik behandling kan anses som 

tilstrekkelig forsiktig ettersom det også finnes andre risikoreduksjonsteknikker enn marginsikkerhet. 

19) For å unngå situasjoner der sikkerheten ikke kan realiseres umiddelbart etter mislighold hos en motpart, er det ved 

beregning av startmarginen nødvendig å ta hensyn til tidsperioden fra siste utveksling av sikkerhet for en motregnings -

gruppe av kontrakter med en misligholdende motpart, og til kontraktene er avsluttet og markedsrisikoen som har 

oppstått, er sikret på nytt. Denne perioden omtales som «marginrisikoperiode», og er det samme verktøyet som det som 

er brukt i artikkel 272 nr. 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) når det gjelder motparts-

kredittrisiko for kredittinstitusjoner. Ettersom de to forordningene ikke har samme formål, og bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 575/2013 bare gjelder beregning av marginrisikoperioden for kravene til ansvarlig kapital, bør 

denne forordningen inneholde særskilte bestemmelser om den marginalrisikoperioden som kreves for framgangsmåtene 

for risikostyring for TC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. Marginrisikoperioden bør ta hensyn til 

framgangsmåtene for utveksling av marginer fastsatt i denne forordningen. 

20) Både start- og variasjonsmarginer bør generelt utveksles senest innen utgangen av første bankdag etter gjennom-

føringsdagen. En forlengelse av fristen for utveksling av variasjonsmargin kan likevel tillates dersom marginrisiko-

perioden beregnes på en måte som kompenserer for dette. Dersom det ikke gjelder noe krav om startmargin, kan en 

forlengelse likevel tillates dersom et passende beløp innkreves som supplerende variasjonsmargin.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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21) Når motpartene utvikler modeller for startmarginer og beregner hensiktsmessige marginalrisikoperioder, bør de ta 

hensyn til behovet for modeller som fanger opp markedslikviditet, antallet deltakere på det aktuelle markedet og 

omfanget av de aktuelle OTC-derivatkontraktene. Samtidig er det nødvendig å utvikle en modell som begge parter kan 

forstå, reprodusere og støtte seg til for å løse tvister. Derfor bør motpartene kunne kalibrere modellen og beregne 

marginrisikoperioder utelukkende basert på markedsvilkårene uten å måtte justere sine estimater etter egenskapene ved 

den enkelte motparten. Dette innebærer i sin tur at motpartene kan velge å innføre ulike modeller for å beregne beløpene 

for startmarginen som skal utveksles dem imellom, og at disse beløpene ikke nødvendigvis er symmetriske. 

22) Selv om startmarginmodeller må rekalibreres med hensiktsmessige mellomrom, kan en ny kalibrering føre til uforutsette 

nivåer på marginkravene. Det bør derfor fastsettes en passende frist innen hvilken marginer ikke lenger kan utveksles på 

grunnlag av den tidligere kalibreringen. Dette bør gi motpartene tilstrekkelig tid til å oppfylle marginkrav som følger av 

rekalibreringen. 

23) Sikkerheten bør anses som fritt omsettelig dersom det i tilfelle av mislighold fra sikkerhetsstillerens side ikke finnes 

noen regulatoriske eller juridiske hindringer eller krav fra tredjepart, herunder krav fra en ekstern depotmottaker. Visse 

krav, som godtgjøring for utgifter ved overføring av sikkerhet, i form av panterettigheter som rutinemessig pålegges alle 

overføringer av verdipapirer, bør imidlertid ikke betraktes som en hindring, ettersom dette ville føre til en situasjon der 

det alltid vil kunne konstateres en hindring. 

24) Den innkrevende motparten bør ha driftsmessig kapasitet til å realisere sikkerheten i tilfelle av mislighold fra 

sikkerhetsstillerens side. Den innkrevende motparten bør også kunne benytte kontantprovenyet fra realiseringen til å 

inngå en tilsvarende kontrakt med en annen motpart eller til å sikre den risikoen som oppstår. Adgang til markedet bør 

derfor være en forutsetning for den som innkrever sikkerhet, slik at denne enten kan selge den eller kjøpe den tilbake 

innenfor rimelig tid. Denne muligheten bør være uavhengig av sikkerhetsstilleren. 

25) Den innkrevde sikkerheten må ha tilstrekkelig høy likviditet og kredittkvalitet til at den innkrevende motparten kan 

realisere posisjonene uten tap som følge av betydelige verdiendringer i tilfelle av mislighold fra den andre motpartens 

side. Sikkerhetens kredittkvalitet bør vurderes ut fra anerkjente metoder som kredittvurderinger fra eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoner. For å redusere risikoen for at man automatisk støtter seg til eksterne kredittvurderinger, 

bør imidlertid en rekke ytterligere beskyttelsestiltak innføres. Disse beskyttelsestiltakene bør omfatte muligheten til å 

anvende en godkjent intern kredittvurderingsmodell («IRB-modell») og muligheten til å utsette å erstatte sikkerhet som 

ikke lenger kan godtas etter en nedjustering av kredittvurderingen, med henblikk på å redusere eventuelle 

terskelvirkninger som kan oppstå som følge av at man i altfor stor grad har støttet seg til eksterne kredittvurderinger. 

26) Avkortinger reduserer risikoen for at innkrevd sikkerhet ikke er tilstrekkelig til å dekke marginbehovene i situasjoner 

med finansielt stress, men i forbindelse med mottak av sikkerhet som ikke består av kontanter, trengs også andre 

risikoreduserende tiltak for å sikre at sikkerheten effektivt kan realiseres. Særlig bør motpartene sikre at sikkerhet som 

innkreves, er forsvarlig diversifisert med hensyn til individuelle utstedere, typer av utstedere og eiendelsklasser. 

27) Realisering av sikkerhet som er stilt av motparter som ikke er systemviktige, har begrenset innvirkning på den 

finansielle stabiliteten. Videre kan konsentrasjonsgrenser for startmarginen være belastende for motparter med små 

OTC-derivatporteføljer ettersom de kan ha bare et begrenset utvalg av godtakbar sikkerhet til rådighet. Selv om 

diversifisering av sikkerhet er et gyldig risikoreduserende tiltak, bør motparter som ikke er systemviktige, likevel ikke 

pålegges å diversifisere sikkerhet. På den annen side bør det ved handel mellom systemviktige finansinstitusjoner og 

andre motparter med store OTC-derivatporteføljer som minimum anvendes konsentrasjonsgrenser på startmarginen, 

herunder med hensyn til godtakbar sikkerhet, også når det gjelder statspapirer utstedt av medlemsstatene. Slike 

motparter har tilstrekkelig evne til enten å omdanne sikkerheten eller skaffe seg tilgang til flere markeder og utstedere 

for å oppnå tilstrekkelig diversifisering av sikkerhet som er stilt. Artikkel 131 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(1) inneholder bestemmelser om identifisering av systemviktige institusjoner i henhold til unionsretten. Tatt 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF  

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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i betraktning det brede virkeområdet for forordning (EU) nr. 648/2012 bør det imidlertid innføres en kvantitativ nedre 

grenseverdi slik at kravene til konsentrasjonsgrenser får anvendelse også på motparter som ikke er systemviktige 

institusjoner i henhold til gjeldende klassifiseringer, men som likevel bør omfattes av konsentrasjonsgrenser på grunn av 

sine omfattende OTC-derivatporteføljer. 

28) Pensjonssystemer er underlagt krav om tosidig sikkerhet. Det er imidlertid viktig å unngå at disse kravene innebærer en 

altfor stor byrde som virker inn på disse systemenes forventede resultater og dermed på framtidige pensjonisters 

pensjonsinntekt. Pensjonssystemenes forpliktelser overfor pensjonistene angis i lokal valuta, og deres investeringer må 

derfor være angitt i samme valuta for å unngå kostnader og risiko forbundet med valutarisiko og valutaubalanse. 

Bestemmelser om konsentrasjonsgrenser bør derfor ikke gjelde for pensjonssystemer på samme måte som for andre 

motparter. Det er imidlertid viktig at det finnes hensiktsmessige framgangsmåter for risikostyring for å overvåke og 

styre potensiell konsentrasjonsrisiko som oppstår som følge av denne særordningen. Anvendelsen av disse bestemmel-

sene med hensyn til pensjonssystemer bør overvåkes og vurderes på nytt i lys av markedsutviklingen. 

29) Med tanke på vanskelighetene forbundet med atskillelse av kontantsikkerhet bør motpartene gis mulighet til å stille en 

mindre del av startmarginen i form av kontanter, og depotmottakere bør få lov til å reinvest ere denne kontant-

sikkerheten. Kontanter som innehas av en depotmottaker, utgjør imidlertid en forpliktelse som depotmottakeren har 

overfor den sikkerhetsstillende motparten, og som skaper kredittrisiko for denne motparten. For å redusere system-

risikoen bør derfor bruken av kontanter som startmargin være omfattet av diversifiseringskrav, i det minste for 

systemviktige institusjoner. Systemviktige institusjoner bør pålegges enten å begrense beløpet for startmarginen som 

innkreves i kontanter, eller å spre eksponeringene ved å bruke mer enn én depotmottaker. 

30) Det bør ikke være noen vesentlig positiv korrelasjon mellom sikkerhetens verdi og kredittverdigheten hos sikkerhets -

stilleren, eller verdien på den underliggende derivatporteføljen som ikke cleares sentralt, ettersom dette ville undergrave 

den beskyttelsen den innkrevde sikkerheten skal gi. Følgelig bør verdipapirer som er utstedt av sikkerhetsstilleren eller 

dens tilknyttede enheter, ikke godtas som sikkerhet. Motpartene bør også være forpliktet til å kontrollere at innkrevd 

sikkerhet ikke er beheftet med andre former for korrelasjonsrisiko. 

31) Den ikke-misligholdende motparten bør kunne realisere eiendeler innkrevd som sikkerhet i form av start - eller 

variasjonsmargin på tilstrekkelig kort tid for å kunne beskytte seg mot tap på OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

sentralt, i tilfelle av mislighold fra den andre motpartens side. Slike eiendeler bør derfor være svært likvide og bør ikke 

eksponeres for altfor stor kreditt-, markeds-, eller valutarisiko. Dersom sikkerhetens verdi er eksponert for slik risiko, 

bør tilstrekkelig risikobaserte avkortinger anvendes. 

32) For å sikre rettidig overføring av sikkerhet bør motpartene ha innført effektive operative prosesser. Framgangsmåtene 

for bilateral utveksling av sikkerhet må derfor være tilstrekkelig detaljerte, åpne og solide. Dersom motpartene ikke 

klarer å bli enige om og innføre en operasjonell ramme for å beregne, melde og avslutte marginkrav på en effektiv måte, 

kan dette føre til tvister og manglende utveksling av sikkerhet som fører til usikrede eksponeringer i forbindelse med 

OTC-derivatkontrakter. Derfor er det viktig at motpartene fastsetter klare interne retningslinjer og standarder for 

overføring av sikkerhet. Eventuelle avvik fra disse retningslinjene bør vurderes nøye av alle relevante interne berørte 

parter som er pålagt å tillate slike avvik. Videre bør alle gjeldende vilkår med hensyn til operasjonell utveksling av 

sikkerhet registreres i detalj på en sikker, rask og systematisk måte.  
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33) For å skape rettssikkerhet bør motparter som inngår OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, inngå en avtale 

om utveksling av sikkerhet. Avtalen om utveksling av sikkerhet bør inneholde alle vesentlige rettigheter og plikter for 

motpartene som får anvendelse på OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

34) Sikkerhet beskytter den innkrevende motparten i tilfelle av mislighold fra den sikkerhetsstillende motpartens side. 

Begge motparter har imidlertid ansvar for å sikre at måten den innkrevde sikkerheten oppbevares på, ikke øker risikoen 

for tap av overskytende sikkerhet for den sikkerhetsstillende motparten i tilfelle av mislighold fra den innkrevende 

motpartens side. Den bilaterale avtalen mellom motpartene bør derfor gi begge motparter mulighet for rask tilgang til 

sikkerheten når de har rett til det; følgelig er det behov for regler for atskillelse og regler som tillater en vurdering av 

hvor effektiv avtalen er i så henseende, idet det tas hensyn til juridiske begrensninger og markedspraksis  i hver 

jurisdiksjon. 

35) Frempantsettelse eller gjenbruk av sikkerhet som er innkrevd som startmargin vil kunne skape ny risiko for motpartene 

på grunn av tredjeparts krav på eiendelene i tilfelle av mislighold. Ved mislighold fra den som innkrever startmarginen 

eller fra tredjeparts side, kan juridiske og driftsmessige komplikasjoner forsinke eller til og med umuliggjøre 

tilbakeføring av sikkerheten. For å bevare rammens effektivitet og sikre en forsvarlig reduksjon av motpartskredittrisiko 

bør det derfor ikke være tillatt med frempantsettelse eller gjenbruk av sikkerhet som er innkrevd som startmargin. 

36) Med tanke på vanskelighetene forbundet med atskillelse av kontanter, dagens praksis for utveksling av kontantsikkerhet 

i visse jurisdiksjoner og behovet for å kunne benytte kontanter i stedet for verdipapirer under visse omstendigheter der 

driftsmessige begrensninger kan være til hinder for overføring av verdipapirer, bør kontantsikkerhet som er innkrevd 

som startmargin, alltid oppbevares av en sentralbank eller en uavhengig kredittinstitusjon ettersom dette vil sikre 

atskillelse fra begge motparter i en kontrakt. For å sikre slik atskillelse bør den uavhengige kredittinstitusjonen ikke 

tilhøre samme konsern som noen av motpartene. 

37) Når en motpart underretter den berørte vedkommende myndigheten om sin hensikt om å benytte seg av unntaket for 

konserninterne transaksjoner, bør motparten legge fram fullstendig dokumentasjon med alle relevante opplysninger som 

er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne avgjøre om vilkårene for unntaket er oppfylt. 

38) For at et konsern skal kunne anses å ha tilstrekkelig pålitelige og robuste framgangsmåter for risikostyring, må en rekke 

vilkår være oppfylt. Konsernet bør sikre regelmessig overvåking av konserninterne eksponeringer og garantere rettidig 

oppgjør av forpliktelser som oppstår gjennom konserninterne OTC-derivatkontrakter ved hjelp av overvåkings- og 

likviditetsverktøyer på konsernnivå som står i forhold til kompleksiteten ved konserninterne transaksjonene. 

39) For at unntaket for konserninterne transaksjoner skal kunne benyttes, må det sikres at ingen lover og forskrifter eller 

andre ufravikelige bestemmelser i gjeldende lovgivning kan utgjøre en juridisk hindring for at motparter innenfor 

konsernet kan oppfylle sine forpliktelser til å overføre beløp eller tilbakebetale forpliktelser eller verdipapirer i henhold 

til vilkårene for konserninterne transaksjoner. På samme måte bør konsernet eller motpartene innenfor konsernet ikke ha 

en drifts- eller forretningspraksis som kan medføre at det på daglig basis ikke finnes midler til rådighet for å oppfylle 

betalingsforpliktelsene etter hvert som de forfaller, eller at det ikke er mulig å foreta rask elektronisk overføring av 

midler. 

40) Denne forordningen inneholder en rekke detaljerte krav som må være oppfylt for at et konsern skal kunne omfattes av 

unntaket fra å stille margin for konserninterne transaksjoner. Dersom en av de to motpartene i konsernet er hjemmehø-

rende i et tredjeland der det ikke er truffet beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, må konsernet i tillegg utveksle variasjonsmarginer og hensiktsmessig atskilte startmarginer for alle 

konserninterne transaksjoner med datterforetakene i nevnte tredjeland. For å unngå at anvendelsen av marginkravene 

blir uforholdsmessig, og for å ta hensyn til at tilsvarende krav gjelder for clearingplikten, bør det i denne forordningen 
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fastsettes at akkurat dette kravet skal gjennomføres på et senere tidspunkt. Dett e vil gi tilstrekkelig tid til å fullføre 

prosessen for å fastslå at det foreligger likeverdighet, uten at det stilles krav som medfører at konserner med 

datterforetak hjemmehørende i tredjeland må fordele sine ressurser på en ineffektiv måte. 

41) Ut fra forholdsmessighetsprinsippet bør motparter som har mindre porteføljer og derfor vanligvis mindre transaksjoner, 

gis mer tid til å tilpasse sine interne systemer og prosesser for å oppfylle kravene i denne forordningen. For å få en god 

balanse mellom hensynet til å redusere risikoene som oppstår i forbindelse med OTC-derivater som ikke cleares sentralt, 

og til en forholdsmessig anvendelse av denne forordningen, samt for å oppnå ensartet anvendelse på internasjonalt plan 

og redusere mulighetene for regelverksarbitrasje for å unngå markedsforstyrrelser, må disse kravene innføres trinnvis. 

Innfasingsperioden for kravene som innføres gjennom denne forordningen, tar hensyn til tidsplanen i BCBS-IOSCO-

rammen, som ble fastsatt med utgangspunkt i en kvantitativ konsekvensanalyse som omfattet Unionens kredittin-

stitusjoner. 

42) Kommisjonens delegerte forordning(*) angir definisjonen av valutaterminkontrakter som gjøres opp fysisk i Unionen. 

Denne definisjon gjelder imidlertid ikke på det nåværende tidspunkt, og slike produkter defineres på forskjellig måte i 

Unionen. For å unngå å skape ulike konkurransevilkår i Unionen er det derfor nødvendig at anvendelsen av de 

tilsvarende risikoreduksjonsteknikkene avpasses etter datoen for anvendelse av den relevante delegerte rettsakten. 

Dessuten bør det fastsettes en bestemt dato for når de relevante kravene under alle omstendigheter bør gjelde, for å 

unngå for store forsinkelser i innføringen av risikoreduksjonsteknikker. 

43) For å unngå fragmentering av markedet og for å sikre like konkurransevilkår på globalt plan for motparter som er 

etablert i Unionen, og med tanke på at utveksling av variasjons- og startmargin for opsjoner på enkeltaksjer og 

aksjeindeksopsjoner i enkelte jurisdiksjoner ikke omfattes av tilsvarende marginkrav, bør behandlingen av disse 

produktene fases inn. Denne innfasingsperioden vil gi tid til å overvåke utviklingen av regelverket i andre jurisdiksjoner 

og sikre at det er innført hensiktsmessige regler i Unionen for å redusere motpartskredittrisiko for slike kontrakter, 

samtidig som mulighetene for regelverksarbitrasje unngås. 

44) Av hensyn til rettssikkerheten og for å unngå mulige forstyrrelser på finansmarkedene bør det avklares hvordan 

eksisterende kontrakter skal behandles. 

45) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet, 

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

46) Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske regule-

ringsstandarder som denne forordningen bygger på, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler og innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring og interes-

sentgruppen for tjenestepensjoner opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1094/2010(2) og interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

47) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 1 femte, sjette og sjuende ledd i forordning (EU) nr. 1093/2010, 

artikkel 10 nr. 1 femte, sjette og sjuende ledd i forordning (EU) nr. 1095/2010 og artikkel 10 nr. 1 femte, sjette og 

  

(*) C(2016) 2398 final. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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sjuende ledd i forordning (EU) nr. 1094/2010 er det i denne forordningen innarbeidet endringer av utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som er framlagt for Kommisjonen på nytt i form av en formell uttalelse fra Den europeiske 

banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, på grunnlag av endringene foreslått av Kommisjonen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER O M FRAMGANGSMÅTER FO R RISIKO STYRING  

AVSNITT 1 

Definisjoner og alminnelige krav 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «startmargin» den sikkerheten som innkreves av en motpart for å dekke sin aktuelle og mulige framtidige eksponering i 

tiden mellom siste innkreving av marginen og realiseringen av posisjoner eller sikringen av markedsrisiko etter mislighold 

fra den andre motpartens side, 

2) «variasjonsmargin» den sikkerheten som innkreves av en motpart for å gjenspeile resultatene av den daglige verdsettingen 

til markedsverdi eller til modellverdi av utestående kontrakter nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

3) «motregningsgruppe» et sett av OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, mellom to motparter som er omfattet av 

en rettslig bindende bilateral motregningsavtale som kan håndheves. 

Artikkel 2 

Alminnelige krav 

1. Motpartene skal utarbeide, anvende og dokumentere framgangsmåter for risikostyring ved utveksling av sikkerhet for 

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

2. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i nr. 1 skal omfatte framgangsmåter for eller nærmere angivelse av følgende: 

a) Godtakbar sikkerhet for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, i samsvar med avsnitt 2. 

b) Beregning og innkreving av marginer for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, i samsvar med avsnitt 3. 

c) Forvaltning og atskillelse av sikkerhet for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, i samsvar med avsnitt 5. 

d) Beregning av den justerte verdien av sikkerheten i samsvar med avsnitt 6. 

e) Utveksling av opplysninger mellom motpartene og godkjenning og registrering av eventuelle unntak fra framgangsmåtene 

for risikostyring nevnt i nr. 1. 

f) Rapportering til den øverste ledelsen av unntakene fastsatt i kapittel II. 

g) Vilkårene i alle nødvendige avtaler som motpartene skal inngå, senest på tidspunktet for inngåelse av en OTC-

derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, herunder vilkårene for motregningsavtalen og vilkårene for avtalen om 

utveksling av sikkerhet i samsvar med artikkel 3.  
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h) Den periodiske verifiseringen av likviditeten for den sikkerheten som skal utveksles. 

i) Rettidig tilbakeføring til den sikkerhetsstillende motparten av sikkerheten fra den innkrevende motparten i tilfelle av 

mislighold. 

j) Regelmessig overvåking av de eksponeringene som følger av OTC-derivatkontrakter som er konserninterne transaksjoner, 

og rettidig oppgjør av forpliktelser som følger av disse kontraktene. 

I henhold til første ledd bokstav g) skal avtalevilkårene omfatte alle aspekter ved forpliktelser som følger av enhver OTC-

derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, som skal inngås, og minst følgende: 

a) Alle betalingsforpliktelser som oppstår mellom motpartene. 

b) Vilkårene for motregning av betalingsforpliktelser. 

c) Mislighold eller andre hendelser som fører til oppsigelse av OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

d) Alle beregningsmetoder som anvendes i forbindelse med betalingsforpliktelser. 

e) Vilkårene for motregning av betalingsforpliktelser ved oppsigelse. 

f) Overdragelse av rettigheter og forpliktelser ved oppsigelse. 

g) Hvilken lovgivning som får anvendelse på transaksjoner med OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

3. Dersom motpartene inngår en motregningsavtale eller en avtale om utveksling av sikkerhet, skal de foreta en uavhengig 

juridisk vurdering av disse avtalenes rettskraft. Denne vurderingen kan foretas av en intern uavhengig enhet eller av en 

uavhengig tredjepart. 

Kravet om å gjennomføre vurderingen nevnt i første ledd skal anses som oppfylt med hensyn til motregningsavtalen når nevnte 

avtale er anerkjent i samsvar med artikkel 296 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4. Motpartene skal fastsette retningslinjer for løpende vurdering av rettskraften til avtaler om motregning eller utveksling av 

sikkerhet som de inngår. 

5. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i nr. 1 skal prøves, vurderes og ajourføres ved behov minst én gang årlig. 

6. Motparter som anvender startmarginmodeller i samsvar med avsnitt 4, skal når som helst vedkommende myndigheter 

anmoder om det, framlegge all dokumentasjon om framgangsmåtene for risikostyring nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 3 

Avtale om utveksling av sikkerhet 

Avtalen om utveksling av sikkerhet nevnt i artikkel 2 nr. 2 første ledd bokstav g) skal minst omfatte følgende vilkår: 

a) Nivået på og typen sikkerhet som kreves. 

b) Atskillelsesordningene. 

c) Motregningsgruppen som utvekslingen av sikkerhet gjelder for. 

d) Framgangsmåtene for melding, bekreftelse og justering av marginkrav. 

e) Framgangsmåtene for oppgjør av marginkrav for hver type godtakbar sikkerhet.  
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f) Framgangsmåtene, metodene, tidsrammene og ansvarsfordelingen ved beregning av marginer og verdsetting av sikkerhet. 

g) Hvilke hendelser som anses som mislighold eller medfører oppsigelse. 

h) Hvilken lovgivning som får anvendelse på OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

i) Hvilken lovgivning som får anvendelse på avtalen om utveksling av sikkerhet. 

AVSNITT 2 

Godtakbarhet 

Artikkel 4 

Godtakbar sikkerhet 

1. En motpart skal bare innkreve sikkerhet fra følgende eiendelsklasser: 

a) Kontanter i form av penger som er godskrevet en konto i en hvilken som helst valuta, eller lignende kontante fordringer, 

som pengemarkedsinnskudd. 

b) Gull i form av rent gull i barrer fra en anerkjent leverandør. 

c) Gjeldsinstrumenter utstedt av medlemsstaters sentralmyndigheter eller sentralbanker. 

d) Gjeldsinstrumenter utstedt av medlemsstaters regionale eller lokale myndigheter hvis eksponeringer behandles som 

eksponeringer mot sentralmyndigheten i den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 115 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

e) Gjeldsinstrumenter utstedt av medlemsstaters offentlige foretak hvis eksponeringer behandles som eksponeringer mot den 

berørte medlemsstatens sentralmyndighet, regionale eller lokale myndighet i samsvar med artikkel 116 nr. 4 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

f) Andre gjeldsinstrumenter utstedt av medlemsstaters regionale eller lokale myndigheter, bortsett fra dem som er nevnt i 

bokstav d). 

g) Andre gjeldsinstrumenter utstedt av medlemsstaters offentlige foretak, bortsett fra dem som er nevnt i bokstav e). 

h) Gjeldsinstrumenter utstedt av multilaterale utviklingsbanker som oppført i artikkel 117 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

i) Gjeldsinstrumenter utstedt av internasjonale organisasjoner som oppført i artikkel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

j) Gjeldsinstrumenter utstedt av tredjelands myndigheter eller sentralbanker. 

k) Gjeldsinstrumenter utstedt av tredjelands regionale eller lokale myndigheter som oppfyller kravene i bokstav d) og e). 

l) Gjeldsinstrumenter utstedt av tredjelands regionale eller lokale myndigheter, bortsett fra dem som er nevnt i bokstav d) og 

e). 

m) Gjeldsinstrumenter utstedt av kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak, herunder obligasjoner som nevnt i artikkel 52  

nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1). 

n) Foretaksobligasjoner. 

o) Den høyest prioriterte transjen i en verdipapirisering som definert i artikkel 4 nr. 61 i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

ikke er en reverdipapirisering som definert i artikkel 4 nr. 63 i nevnte forordning. 

p) Konvertible obligasjoner, forutsatt at de bare kan konverteres til aksjer som inngår i en indeks som angitt i henhold til 

artikkel 197 nr. 8 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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q) Aksjer som inngår i en indeks som angitt i samsvar med artikkel 197 nr. 8 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

r) Aksjer eller andeler i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS), forutsatt at vilkårene 

angitt i artikkel 5 er oppfylt. 

2. En motpart skal bare innkreve sikkerhet i eiendelsklassene nevnt i nr. 1 bokstav f), g) og k)–r) dersom alle følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Eiendelene er ikke utstedt av den sikkerhetsstillende motparten. 

b) Eiendelene er ikke utstedt av enheter som er en del av konsernet som den sikkerhetsstillende motparten tilhører. 

c) Eiendelene er ikke på annen måte beheftet med noen betydelig korrelasjonsrisiko som definert i artikkel 291 nr. 1 bokstav 

a) og b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 5 

Kriterier for at andeler eller aksjer i UCITS skal kunne godtas som sikkerhet 

1. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav r) kan en motpart bare benytte andeler eller aksjer i UCITS-er som godtakbar 

sikkerhet dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Andelene eller aksjene har en daglig kursnotering på en offentlig børs. 

b) UCITS-ene investerer bare i eiendeler som er godtakbare i samsvar med artikkel 4 nr. 1. 

c) UCITS-ene oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 132 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

I henhold til bokstav b) kan UCITS-er benytte derivater for å sikre risikoene knyttet til eiendelene de investerer i. 

Dersom en UCITS investerer i aksjer eller andeler i andre UCITS-er, får vilkårene fastsatt i første ledd også anvendelse på disse 

UCITS-ene. 

2. Dersom en UCITS eller noen av dens underliggende UCITS-er ikke bare investerer i eiendeler som er godtakbare i 

samsvar med artikkel 4 nr. 1, kan bare verdien av aksjen eller andelen i UCITS-en som representerer investering i godtakbare 

eiendeler, som unntak fra nr. 1 bokstav b), brukes som godtakbar sikkerhet i henhold til nr. 1 i denne artikkelen. 

Første ledd får anvendelse på alle underliggende UCITS-er i en UCITS som har egne UCITS-er. 

3. Dersom ikke-godtakbare eiendeler i en UCITS kan ha en negativ verdi, skal verdien av andelen eller aksjen i UCITS-en 

som kan brukes som godtakbar sikkerhet i henhold til nr. 1, fastsettes ved å trekke høyeste negative verdi av de ikke-godtakbare 

eiendelene fra verdien av de godtakbare eiendelene. 

Artikkel 6 

Vurdering av kredittkvalitet 

1. Den innkrevende motparten skal vurdere kredittkvaliteten på eiendeler som tilhører eiendelsklassene nevnt i artikkel 4  

nr. 1 bokstav c), d) og e) som enten ikke er angitt i eller ikke er finansiert i utsteders nasjonale valuta, og i artikkel 4 nr. 1 

bokstav f), g), j)–n) og p) ved hjelp av en av følgende metoder: 

a) Den innkrevende motpartens interne kredittvurderinger nevnt i nr. 3.  
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b) Den sikkerhetsstillende motpartens interne kredittvurderinger nevnt i nr. 3 dersom motparten er etablert i Unionen eller i et  

tredjeland der den sikkerhetsstillende motparten er underlagt et konsolidert tilsyn som vurderes som likeverdig med det 

som er fastsatt i unionsretten i samsvar med artikkel 127 i direktiv 2013/36/EU. 

c) En vurdering av kredittkvalitet utstedt av en anerkjent ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) som definert i artikkel  

4 nr. 98 i forordning (EU) nr. 575/2013, eller en vurdering av kredittkvalitet fra et eksportkredittbyrå som nevnt i artikkel 

137 i nevnte forordning. 

2. Den innkrevende motparten skal vurdere kredittkvaliteten på eiendeler som tilhører samme eiendelsklasse som nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav o) ved bruk av metoden nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkelen. 

3. En motpart som har tillatelse til å anvende den interne kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden») i henhold til artikkel 

143 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan bruke sin interne kredittvurdering til å vurdere kredittkvaliteten til sikkerheten som 

innkreves i henhold til denne forordningen. 

4. En motpart som anvender den interne kredittvurderingsmetoden i samsvar med nr. 3, skal fastset te risikoklasse for 

sikkerheten i samsvar med vedlegg I. 

5. En motpart som anvender den interne kredittvurderingsmetoden i samsvar med nr. 3, skal underrette den andre motparten 

om risikoklassen nevnt i nr. 4 for eiendelene som skal utveksles som sikkerhet . 

6. I henhold til nr. 1 bokstav c) skal vurderingen av kredittkvalitet tilordnes risikoklasser som angitt i henhold til artikkel  

136 eller 270 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 7 

Særlige krav til godtakbare eiendeler 

1. Motpartene kan bare bruke eiendelene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav f), g) og j)–p) som sikkerhet dersom deres 

kredittkvalitet tilsvarer risikoklasse 1, 2 eller 3 i samsvar med artikkel 6. 

2. Motpartene kan bare bruke eiendelene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c), d) og e) som ikke er angitt i eller ikke er 

finansiert i utsteders nasjonale valuta som sikkerhet dersom deres kredittkvalitet tilsvarer risikoklasse 1, 2, 3 eller 4 i s amsvar 

med artikkel 6. 

3. Motpartene skal fastsette framgangsmåter for behandling av eiendeler som utveksles som sikkerhet i samsvar med nr. 1 og 

2, hvis kredittkvalitet deretter vurderes til å være 

a) risikoklasse 4 eller høyere for eiendeler nevnt i nr. 1, 

b) høyere enn risikoklasse 4 for eiendeler nevnt i nr. 2. 

4. Framgangsmåtene nevnt i nr. 3 skal oppfylle alle følgende krav: 

a) De skal forby motpartene å utveksle ytterligere eiendeler som vurderes å tilsvare kredittkvaliteten nevnt i nr. 3. 

b) De skal fastsette en tidsplan for hvordan eiendeler som vurderes å tilsvare kredittkvaliteten nevnt i nr. 3, og som allerede er 

utvekslet som sikkerhet, skal erstattes i løpet av et tidsrom på høyst to måneder. 

c) De skal fastsette en risikoklasse som krever umiddelbar erstatning av eiendelene nevnt i nr. 3. 

d) De skal tillate at motpartene øker avkortingene på den relevante sikkerheten i den utstrekning den ikke har blitt erstattet i 

samsvar med tidsplanen nevnt i bokstav b). 

5. Motpartene skal ikke bruke eiendelsklassene nevnt i artikkel 4 nr. 1 som sikkerhet dersom de ikke har adgang til markedet 

for slike eiendeler, eller dersom de ikke er i stand til å realisere eiendelene i rett tid i tilfelle av mislighold fra den 

sikkerhetsstillende motpartens side.  
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Artikkel 8 

Konsentrasjonsgrenser for startmarginen 

1. Dersom sikkerheten er innkrevd som startmargin i samsvar med artikkel 13, skal følgende grenser gjelde for hver 

innkrevende motpart: 

a) Den samlede verdien av startmarginen som er innkrevd i eiendelsklassene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), f), g) og l–r) 

utstedt av en enkelt utsteder eller av enheter som tilhører samme konsern, skal ikke overstige den største av følgende 

verdier: 

i) 15 % av sikkerheten som er innkrevd fra den sikkerhetsstillende motparten. 

ii) 10 millioner euro eller det tilsvarende i en annen valuta. 

b) Den samlede verdien av startmarginen som er innkrevd i eiendelsklassene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav o), p) og q), 

dersom eiendelsklassene nevnt i bokstav p) og q) i samme artikkel er utstedt av institusjoner som definert i forordning 

(EU) nr. 575/2013, skal ikke overstige den største av følgende verdier: 

i) 40 % av sikkerheten som er innkrevd fra den sikkerhetsstillende motparten. 

ii) 10 millioner euro eller det tilsvarende i en annen valuta. 

Grensene fastsatt i første ledd får også anvendelse på aksjer eller andeler i UCITS dersom UCITS-ene hovedsakelig investerer i 

eiendelsklassene nevnt i samme ledd. 

2. Dersom sikkerhet innkreves som startmargin i samsvar med artikkel 13 til en verdi som overstiger 1 milliard euro og 

begge motparter tilhører en av kategoriene nevnt i nr. 3, skal følgende grenser gjelde for det beløpet av startmarginen som 

overstiger 1 milliard euro, og som innkreves fra en motpart: 

a) Den samlede verdien av startmarginen som er innkrevd i eiendelsklassene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c)–l) utstedt av 

en enkelt utsteder eller av utstedere som er hjemmehørende i samme land, skal ikke overstige 50 % av den startmarginen 

som er innkrevd fra nevnte motpart. 

b) Dersom startmarginen innkreves i kontanter, skal konsentrasjonsgrensen på 50 % nevnt i bokstav a) også ta hensyn til 

risikoeksponering som stammer fra den oppbevarende tredjeparten eller den depotmottakeren som oppbevarer kontantene. 

3. Motpartene nevnt i nr. 2 skal være en av følgende: 

a) Institusjoner identifisert som globalt systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU. 

b) Institusjoner identifisert som andre systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU. 

c) Motparter som ikke er pensjonssystemer, og der den samlede verdien av sikkerheten som skal innkreves, overstiger  

1 milliard euro. 

4. Dersom sikkerhet som innkreves som startmargin i samsvar med artikkel 13 av eller fra et pensjonssystem, og verdien 

overstiger 1 milliard euro, skal den innkrevende motparten fastsette framgangsmåter for å styre konsentrasjonsrisikoen med 

hensyn til sikkerhet som er innkrevd i eiendelsklassene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c)–l), herunder diversifisere denne 

sikkerheten på en hensiktsmessig måte. 

5. Dersom institusjonene nevnt i nr. 3 bokstav a) og b) innkrever startmarginen i form av kontanter fra en enkelt motpart som 

også er en institusjon som omhandlet i nevnte bokstaver, skal den innkrevende motparten sikre at ingen enkelt ekstern 

depotmottaker innehar mer enn 20 % av startmarginen. 

6. Nr. 1–4 får ikke anvendelse på sikkerhet som innkreves i form av finansielle instrumenter som er de samme som det 

underliggende finansielle instrumentet i OTC-derivatkontrakten som ikke cleares sentralt. 

7. Den innkrevende motparten skal vurdere om vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen er oppfylt minst hver gang 

startmarginen beregnes i samsvar med artikkel 9 nr. 2.  
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8. Som unntak fra nr. 7 kan en motpart nevnt i artikkel 2 nr. 10 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) nr. 648/2012 hvert 

kvartal vurdere om vilkårene fastsatt i nr. 2 er oppfylt, forutsatt at beløpet for startmarginen som innkreves fra hver enkelt 

motpart, ikke på noe tidspunkt i kvartalet forut for vurderingen overstiger 800 millioner euro. 

AVSNITT 3 

Beregning og innkreving av marginer 

Artikkel 9 

Beregningshyppighet og fastsettelse av beregningsdato 

1. Motpartene skal beregne variasjonsmarginen i samsvar med artikkel 10 minst én gang om dagen. 

2. Motpartene skal beregne startmarginen i samsvar med artikkel 11 senest bankdagen etter en av følgende hendelser: 

a) Dersom en ny OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, gjennomføres eller legges til i motregningsgruppen. 

b) Dersom en eksisterende OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, utløper eller fjernes fra motregningsgruppen. 

c) Dersom en eksisterende OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, utløser en betaling eller en annen levering enn å 

stille eller innkreve marginer. 

d) Dersom startmarginen er beregnet i samsvar med standardmetoden nevnt i artikkel 11 nr. 1 og en eksisterende kontrakt blir 

omklassifisert med hensyn til eiendelskategori i henhold til nr. 1 i vedlegg IV som følge av redusert løpetid. 

e) Dersom det ikke er foretatt noen beregning i de foregående ti bankdagene. 

3. For å fastsette beregningsdatoen for start- og variasjonsmarginer skal følgende gjelde: 

a) Dersom to motparter befinner seg i samme tidssone, skal beregningen gjøres på grunnlag av motregningsgruppen fra 

foregående bankdag. 

b) Dersom to motparter befinner seg i forskjellige tidssoner, skal beregningen gjøres på grunnlag av transaksjonene i 

motregningsgruppen som er inngått før kl. 16.00 den foregående bankdagen i den tidssonen der klokken først blir 16.00. 

Artikkel 10 

Beregning av variasjonsmargin 

Beløpet for variasjonsmarginen som skal innkreves av en motpart, skal være den samlede verdien beregnet i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 av alle kontrakter i motregningsgruppen, minus verdien av alle variasjons-

marginer som tidligere er innkrevd, minus nettoverdien av hver enkelt kontrakt i motregningsgruppen på tidspunktet for 

inngåelsen av kontrakten, pluss verdien av alle variasjonsmarginer som tidligere er stilt. 

Artikkel 11 

Beregning av startmargin 

1. Motpartene skal beregne beløpet for startmarginen som skal innkreves, ved anvendelse av standardmetoden fastsatt i 

vedlegg IV eller startmarginmodellene nevnt i avsnitt 4, eller begge deler.  
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2. Startmarginen skal innkreves uten å motregne beløpene for startmarginene mellom de to motpartene. 

3. Dersom motpartene anvender både standardmetoden fastsatt i vedlegg IV og startmarginmodellene nevnt i avsnitt 4 i 

forbindelse med den samme motregningsgruppen, skal de anvende dem på samme måte for hver enkelt OTC-derivatkontrakt 

som ikke cleares sentralt. 

4. Motparter som beregner startmarginen i samsvar med avsnitt 4, skal i beregningen ikke ta hensyn til eventuelle 

korrelasjoner mellom verdien av den usikrede eksponeringen og sikkerheten. 

5. Motpartene skal bli enige om hvilken metode den enkelte motparten skal anvende for å fastsette startmarginen som skal 

innkreves, men er ikke pålagt å anvende en felles metode. 

6. Dersom en eller begge motparter anvender en startmarginmodell, skal de avtale å anvende modellen som er utviklet i 

henhold til avsnitt 4. 

Artikkel 12 

Variasjonsmarginstillelse 

1. Den sikkerhetsstillende motparten skal stille variasjonsmarginen som følger: 

a) i løpet av samme bankdag som beregningsdatoen fastsatt i samsvar med artikkel 9 nr. 3, 

b) dersom vilkårene i nr. 2 er oppfylt, innen to bankdager etter beregningsdatoen fastsatt i samsvar med artikkel 9 nr. 3. 

2. Variasjonsmarginstillelse i samsvar med nr. 1 bokstav b) får bare anvendelse på 

a) motregningsgrupper som består av derivatkontrakter som ikke omfattes av startmarginkrav i samsvar med denne 

forordningen, dersom den sikkerhetsstillende motparten, senest på dagen for beregning av variasjonsmarginen, har forskut -

tert godtakbar sikkerhet med et beløp beregnet på samme måte som det som gjelder for startmarginer i samsvar med 

artikkel 15, og som den innkrevende motparten har anvendt en marginrisikoperiode på som minst tilsvarer antall dager fra 

og med beregningsdatoen til og med innkrevingsdatoen, 

b) motregningsgrupper som består av kontrakter som omfattes av startmarginkrav i samsvar med denne forordningen, dersom 

startmarginen har blitt justert på en av følgende måter: 

i) Ved å forlenge marginrisikoperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 med antallet dager fra og med beregningsdatoen fastsatt 

i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og til og med innkrevingsdatoen fastsatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen. 

ii) Ved å øke startmarginen som er beregnet i samsvar med standardmetoden nevnt i artikkel 11 ved å anvende en egnet 

metode som tar hensyn til en marginrisikoperiode som er forlenget med antall dager fra og med beregningsdatoen 

fastsatt i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og til og med innkrevingsdatoen fastsatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen. 

I henhold til bokstav a) kan disse motpartene, dersom det ikke finnes en ordning for atskillelse mellom dem, motregne beløpene 

som skal stilles. 

3. Ved en eventuell tvist om beløpet for variasjonsmarginen som skal stilles, skal motpartene innenfor samme tidsrom som i 

nr. 1 stille minst den delen av variasjonsmarginen som det ikke er uenighet om. 

Artikkel 13 

Startmarginstillelse 

1. Den sikkerhetsstillende motparten skal stille startmarginen i samsvar med avsnitt 5.  
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2. Den sikkerhetsstillende motparten skal stille startmarginen i løpet av samme bankdag som beregningsdatoen fastsatt i 

samsvar med artikkel 9 nr. 3. 

3. Ved en eventuell tvist om beløpet for startmarginen som skal stilles, skal motpartene stille minst den delen av 

startmarginen som det ikke er uenighet om, i løpet av samme bankdag som beregningsdatoen fastsatt i samsvar med artikkel  

9 nr. 3. 

AVSNITT 4 

Startmarginmodeller 

Artikkel 14 

Alminnelige krav 

1. Dersom en motpart anvender en startmarginmodell, kan denne modellen utarbeides av den ene eller begge motpartene 

eller av en tredjepart. 

Dersom en motpart benytter en startmarginmodell utarbeidet av en tredjepart, skal motparten ha ansvar for å sikre at modellen 

oppfyller kravene nevnt i dette avsnittet. 

2. Startmarginmodeller skal utarbeides slik at de fanger opp alle vesentlige risikoer som følger av inngåelse av OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som inngår i motregningsgruppen, herunder risikoenes art, omfang og 

kompleksitet, og skal oppfylle følgende krav: 

a) Modellen skal ta hensyn til risikofaktorer knyttet til de ulike valutaene som kontraktene i motregningsgruppen er angitt i.  

b) Modellen skal ta hensyn til renterisikofaktorer knyttet til de ulike valutaene som kontraktene i motregningsgruppen er 

angitt i. 

c) Avkastningskurven skal være inndelt i minst seks løpetidsintervaller for eksponeringer mot renterisiko knyttet til de 

viktigste valutaene og markedene. 

d) Modellen skal fange opp risikoen knyttet til bevegelser mellom ulike avkastningskurver og mellom ulike løpetids -

intervaller. 

e) Modellen skal minst ta hensyn til særskilte risikofaktorer for hver aksje, aksjeindeks, vare eller vareindeks som er av 

betydning for kontraktene. 

f) Modellen skal fange opp risiko som oppstår som følge av mindre likvide posisjoner og posisjoner med begrenset 

prisinnsyn i realistiske markedsscenarioer. 

g) Modellen skal fange opp risiko som ikke er dekket av modellens øvrige elementer, og som følger av derivatkontrakter der 

den underliggende eiendelsklassen er kreditt. 

h) Modellen skal fange opp risiko knyttet til bevegelser mellom lignende, men ikke identiske, underliggende risikofaktorer 

samt eksponering mot endringer i verdier som følge av avvikende løpetid. 

i) Modellen skal fange opp de viktigste tilfellene av ikke-lineær avhengighet. 

j) Modellen skal inneholde metoder for etterkontroll som omfatter statistiske undersøkelser av modellens resultater. 

k) Modellen skal fastsette hvilke hendelser som skal utløse en endring av modellen, kalibrering eller andre korrigerende 

tiltak. 

3. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal sikre løpende overvåking av modellens resultater, blant 

annet gjennom etterkontroll av modellen minst hver tredje måned.  
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I henhold til første ledd skal etterkontrollen omfatte en sammenligning mellom verdien som framkommer ved bruk av 

modellen, og faktiske markedsverdier for OTC-derivatkontrakter i motregningsgruppen som ikke cleares sentralt. 

4. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal inneholde en beskrivelse av metodene som er anvendt ved 

etterkontroll, herunder statistiske undersøkelser av resultatene. 

5. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal inneholde en beskrivelse av hvilke resultater av 

etterkontrollen som eventuelt skal medføre en endring av modellen, rekalibrering eller andre korrigerende tiltak. 

6. Framgangsmåtene for risikostyring nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal sikre at motpartene oppbevarer dokumentasjon på 

resultatene av etterkontrollen nevnt i nr. 3 i denne artikkelen. 

7. En motpart skal legge fram alle opplysninger som er nødvendige for at den andre motparten skal forstå hvordan en 

bestemt verdi i startmarginmodellen er beregnet, forklart på en slik måte at en velinformert tredjepart vil kunne kontrollere 

beregningen. 

8. Startmarginmodellen skal gjenspeile parameterusikkerhet, korrelasjon, basisrisiko og datakvalitet på en forsiktig måte. 

Artikkel 15 

Konfidensintervall og marginrisikoperiode 

1. Antatte endringer i verdien av OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt i motregningsgruppen når startmarginer 

beregnes ved bruk av en startmarginmodell, skal være basert på et ensidig konfidensintervall på 99 % for en margin-

risikoperiode på minst ti dager. 

2. Marginrisikoperioden for beregning av startmarginer ved bruk av en startmarginmodell som nevnt i nr. 1, skal omfatte 

a) perioden som kan medgå fra siste utveksling av variasjonsmargin fram til mislighold fra motpartens side, 

b) den perioden som antas å være nødvendig for å erstatte hver av OTC-derivatkontraktene som ikke cleares sentralt i 

motregningsgruppen, eller for å sikre risikoene som følger av dem, idet det tas hensyn til likviditetsnivået i markedet der 

disse typene kontrakter omsettes, det samlede volumet av OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt på det aktuelle 

markedet, og antallet deltakere på det aktuelle markedet. 

Artikkel 16 

Kalibrering av modellparametrer 

1. Parametrene som brukes i startmarginmodellene, skal kalibreres minst én gang i året på grunnlag av historiske data fra en 

periode på minst tre år og høyst fem år. 

2. Dataene som brukes for å kalibrere parametrene i startmarginmodeller, skal omfatte den siste sammenhengende perioden 

fra og med datoen da kalibreringen nevnt i nr. 1 utføres, og minst 25 % av disse dataene skal være representative for en periode 

med betydelig finansielt stress («stressdata»). 

3. Dersom stressdataene nevnt i nr. 2 ikke utgjør minst 25 % av dataene som brukes i startmarginmodellen, skal de eldste av 

de historiske dataene nevnt i nr. 1 erstattes med data fra en periode med betydelig finansielt stress, inntil den samlede andelen 

stressdata utgjør minst 25 % av alle data som brukes i startmarginmodellen.  
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4. Perioden med betydelig finansielt stress som brukes ved kalibrering av parametrene, skal fastsettes og anvendes enkeltvis 

for hver av eiendelsklassene nevnt i artikkel 17 nr. 2. 

5. Ved kalibrering av parametrene skal alle dataene ha lik vekt. 

6. Parametrene kan kalibreres for kortere perioder enn marginrisikoperioden fastsatt i samsvar med artikkel 15. Dersom 

kortere perioder brukes, skal parametrene justeres til den aktuelle marginrisikoperioden ved bruk av en egnet metode. 

7. Motpartene skal ha skriftlige retningslinjer som angir hvilke omstendigheter som utløser en hyppigere kalibrering. 

8. Motpartene skal utarbeide framgangsmåter for å justere verdien av marginene som skal utveksles som følge av en endring 

av parametrene på grunn av endrede markedsforhold. Disse framgangsmåtene skal gjøre det mulig for motpartene å utveksle 

supplerende startmarginer som følge av en slik endring av parametrene i en periode på mellom 1 og 30 bankdager. 

9. Motpartene skal fastsette framgangsmåter når det gjelder kvaliteten på dataene som brukes i modellen i samsvar med  

nr. 1, herunder valg av egnede dataleverandører og rensing og interpolering av data. 

10. Tilnærmingsverdier kan brukes i startmarginmodeller bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tilgjengelige data er utilstrekkelige eller gjenspeiler ikke den faktiske volatiliteten i en OTC-derivatkontrakt eller 

portefølje av OTC-derivatkontrakter i motregningsgruppen. 

b) Tilnærmingsverdiene fører til et forsiktig marginnivå. 

Artikkel 17 

Diversifisering, sikring og motregning av risiko på tvers av underliggende klasser 

1. Startmarginmodellene skal bare omfatte OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, innenfor samme motregnings-

gruppe. Startmarginmodellene kan brukes til diversifisering, sikring og motregning av risiko som oppstår som følge av 

risikoene for kontrakter i samme motregningsgruppe, forutsatt at diversifiseringen, sikringen eller motregningen av risiko bare 

utføres i samme underliggende eiendelsklasse som nevnt i nr. 2. 

2. I henhold til nr. 1 skal diversifisering, sikring og motregning av risiko bare utføres innenfor følgende underliggende 

eiendelsklasser: 

a) Renter, valuta og inflasjon. 

b) Aksjer. 

c) Kreditt. 

d) Varer og gull. 

e) Annet. 

Artikkel 18 

Kvalitative krav 

1. Motpartene skal innføre en intern styringsprosess for løpende å vurdere hvor egnet startmarginmodellen er, som skal 

omfatte alle følgende elementer: 

a) En innledende validering av modellen av kvalifiserte personer som er uavhengige av dem som har utarbeidet modellen. 

b) En oppfølgende validering etter en betydelig endring av startmarginmodellen og minst én gang i året.  
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c) En regelmessig revisjonsprosess for å vurdere følgende: 

i) Datakildenes integritet og pålitelighet. 

ii) Ledelsesinformasjonssystemet som brukes for modellen. 

iii) Hvor nøyaktige og fullstendige de dataene som brukes, er. 

iv) Hvor nøyaktige og egnede antakelsene om volatilitet og korrelasjon er. 

2. Dokumentasjonen av framgangsmåtene for risikostyring nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) om startmarginmodellen skal 

oppfylle alle følgende vilkår: 

a) Den skal gjøre det mulig for en velinformert tredjepart å forstå hvordan startmarginmodellen er bygget opp og fungerer i 

praksis. 

b) Den skal inneholde startmarginmodellens viktigste antakelser og begrensninger. 

c) Den skal angi under hvilke omstendigheter startmarginmodellens antakelser ikke lenger er gyldige. 

3. Motpartene skal dokumentere alle endringer som gjøres på startmarginmodellen. Denne dokumentasjonen skal også 

inneholde de resultatene av valideringene som er nevnt i nr. 1, og som er foretatt etter disse endringene. 

AVSNITT 5 

Forvaltning og atskillelse av sikkerhet 

Artikkel 19 

Forvaltning og atskillelse av sikkerhet 

1. Framgangsmåtene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) skal sikre 

a) daglig verdsetting av sikkerheten som oppbevares, i samsvar med avsnitt 6, 

b) juridiske ordninger og en struktur for oppbevaring av sikkerhet som gir tilgang til sikkerheten dersom den oppbevares av 

en tredjepart, 

c) dersom startmarginen oppbevares av sikkerhetsstilleren, at sikkerheten oppbevares på insolvensbeskyttede depotkontoer, 

d) at startmarginer som ikke består av kontanter, oppbevares i samsvar med nr. 3 og 4, 

e) at kontanter som er innkrevd som startmargin, oppbevares på kassekontoer i sentralbanker eller kredittinstitusjoner som 

oppfyller alle følgende vilkår: 

i) de har tillatelse i samsvar med direktiv 2013/36/EU eller har tillatelse i et tredjeland hvis tilsyns- og regulerings-

ordninger er funnet likeverdige i samsvar med artikkel 142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

ii) de er verken den sikkerhetsstillende eller den innkrevende motparten eller tilhører samme konsern som en av 

motpartene, 

f) at det er tilgang til ubenyttet sikkerhet for avviklingsstyret eller en annen person med myndighet i forbindelse med 

insolvens hos den misligholdende motparten, 

g) at startmarginen rettidig og fritt kan overføres til den sikkerhetsstillende motparten i tilfelle av mislighold fra den 

innkrevende motpartens side,  
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h) at sikkerhet som ikke består av kontanter, kan overføres uten å være omfattet av noen regulatoriske eller juridiske 

begrensninger eller krav fra tredjepart, heller ikke krav fra den innkrevende motpartens avviklingsstyre eller eksterne 

depotmottaker, annet enn panterettigheter for avgifter og utgifter som påløper for depotkontoer, og panterett igheter som 

rutinemessig påhviler alle verdipapirer i et clearingsystem der slik sikkerhet kan innehas, 

i) at eventuell ubenyttet sikkerhet leveres tilbake til den sikkerhetsstillende motparten i sin helhet, med unntak av kostnader 

og utgifter påløpt i forbindelse med innkreving og oppbevaring av sikkerheten. 

2. Sikkerhet som er stilt som startmargin eller variasjonsmargin kan erstattes av alternativ sikkerhet dersom alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Erstatningen skjer i samsvar med vilkårene i avtalen mellom motpartene nevnt i artikkel 3. 

b) Den alternative sikkerheten er godtakbar i samsvar med avsnitt 2. 

c) Den alternative sikkerhetens verdi er tilstrekkelig til å oppfylle alle marginkravene etter eventuelle relevante avkortinger. 

3. Startmarginen skal beskyttes mot mislighold og insolvens hos den innkrevende motparten gjennom atskillelse på en av 

eller begge følgende måter: 

a) I regnskapene og registrene hos en oppbevarende tredjepart eller en depotmottaker. 

b) Gjennom andre rettslig bindende avtaler. 

4. Motpartene skal sikre at sikkerhet som ikke består av kontanter, og som utveksles som startmargin, atskilles som følger: 

a) Sikkerhet som oppbevares for egen regning av den innkrevende motparten, skal holdes atskilt fra resten av den 

innkrevende motpartens egne eiendeler. 

b) Sikkerhet som oppbevares av den sikkerhetsstillende motparten uten at dette er for egen regning, skal atskilles fra resten av 

den sikkerhetsstillende motpartens egne eiendeler. 

c) Sikkerhet som føres i regnskapene og registrene hos en depotmottaker eller en annen oppbevarende tredjepart, skal holdes 

atskilt fra den oppbevarende tredjepartens eller depotmottakerens egne eiendeler. 

5. Dersom sikkerhet som ikke består av kontanter, oppbevares av den innkrevende motparten eller en oppbevarende 

tredjepart eller depotmottaker, skal den innkrevende motparten alltid gi den sikkerhetsstillende motparten mulighet til å atskille 

sin sikkerhet fra eiendeler som tilhører andre sikkerhetsstillende motparter. 

6. Motpartene skal foreta en uavhengig juridisk vurdering for å kontrollere at atskillelsesordningene oppfyller kravene nevnt 

i nr. 1 bokstav g) og nr. 3, 4 og 5. Denne juridiske vurderingen kan foretas av en uavhengig intern enhet eller av en uavhengig 

tredjepart. 

7. Motpartene skal framlegge for sine vedkommende myndigheter dokumentasjon på at de overholder nr. 6 med hensyn til 

hver enkelt relevant jurisdiksjon, og skal på anmodning fra en vedkommende myndighet utarbeide retningslinjer som sikrer 

løpende vurdering av overholdelsen. 

8. I henhold til nr. 1 bokstav e) skal motpartene vurdere kredittkvaliteten på de kredittinstitusjonene som er nevnt der, ved 

bruk av en metode som ikke utelukkende eller automatisk støtter seg på eksterne vurderinger av kredittkvalitet. 

Artikkel 20 

Behandling av innkrevde startmarginer 

1. Den innkrevende motparten skal ikke pantsette på nytt eller på annen måte gjenbruke sikkerheten som er innkrevd som 

startmargin. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan en oppbevarende tredjepart bruke startmargin som er mottatt i kontanter til reinvesteringsformål. 
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AVSNITT 6 

Verdsetting av sikkerhet 

Artikkel 21 

Beregning av den justerte verdien av sikkerheten 

1. Motpartene skal justere verdien av innkrevd sikkerhet i samsvar enten med metoden fastsatt i vedlegg II eller med en 

metode som benytter egne volatilitetsestimater i samsvar med artikkel 22. 

2. Når motpartene justerer verdien av sikkerheten i henhold til nr. 1, kan de se bort fra valutarisikoen som oppstår som følge 

av posisjoner i valutaer som omfattes av en rettslig bindende mellomstatlig avtale som begrenser kurssvingningene for disse 

posisjonene i forhold til andre valutaer som er omfattet av samme avtale. 

Artikkel 22 

Egne estimater over den justerte verdien av sikkerheten 

1. Motpartene skal justere verdien av innkrevd sikkerhet ved bruk av egne volatilitetsestimater i samsvar med vedlegg III. 

2. Motpartene skal ajourføre sine datasett og beregne egne volatilitetsestimater som nevnt i artikkel 21 når markedsprisenes 

volatilitetsnivå endres vesentlig, og minst én gang hvert kvartal. 

3. I henhold til nr. 2 skal motpartene på forhånd bestemme hvilke volatilitetsnivåer som skal utløse en ny beregning av 

avkortingene nevnt i vedlegg III. 

4. Framgangsmåtene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav d) skal omfatte retningslinjer for å overvåke beregningen av egne 

volatilitetsestimater og integreringen av disse estimatene i den aktuelle motpartens risikostyringsprosess. 

5. Retningslinjene nevnt i nr. 4 skal omfattes av en intern vurdering der følgende skal kontrolleres: 

a) Integrering av estimatene i motpartens risikostyringsprosess, minst én gang i året. 

b) Integrering av estimerte avkortinger i den daglige risikostyringen. 

c) Validering av enhver betydelig endring i framgangsmåten for beregning av estimatene. 

d) Kontroll av om datakildene som brukes til beregning av estimatene, er konsekvente, aktuelle og pålitelige. 

e) Nøyaktighet og egnethet når det gjelder antakelsene med hensyn til volatilitet. 

6. Vurderingen nevnt i nr. 5 skal foretas regelmessig som ledd i motpartens internrevisjon. 

KAPITTEL II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER O M FRAMGANGSMÅTER FO R RISIKO STYRING  

AVSNITT 1 

Unntak 

Artikkel 23 

Sentrale motparter som har tillatelse som kredittinstitusjon 

Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det ikke skal utveksles 

sikkerhet for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, når de inngås med sentrale motparter som har tillatelse som 

kredittinstitusjon i samsvar med direktiv 2013/36/EU.  
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Artikkel 24 

Ikke-finansielle motparter og motparter i tredjeland 

Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det ikke skal utveksles 

sikkerhet for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, når de inngås med ikke-finansielle motparter som ikke oppfyller 

vilkårene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012, eller med ikke-finansielle enheter etablert i et tredjeland 

som ikke ville ha oppfylt vilkårene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom de hadde vært etablert i 

Unionen. 

Artikkel 25 

Minste overføringsbeløp 

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det ikke skal innkreves 

sikkerhet fra en motpart dersom skyldig beløp etter den siste innkrevingen av sikkerhet ikke overstiger beløpet som er avtalt 

mellom motpartene («minste overføringsbeløp»). 

Minste overføringsbeløp skal ikke overstige 500 000 euro eller tilsvarende beløp i en annen valuta. 

2. Dersom motpartene avtaler et minste overføringsbeløp, skal beløpet for sikkerheten som skal stilles, beregnes som 

summen av følgende: 

a) Skyldig variasjonsmargin siden siste innkreving beregnet i samsvar med artikkel 10, herunder eventuell overskytende 

sikkerhet. 

b) Skyldig startmargin siden siste innkreving beregnet i samsvar med artikkel 11, herunder eventuell overskytende sikkerhet. 

3. Dersom beløpet for sikkerheten som skal stilles, overstiger det minste overføringsbeløpet som motpartene har avtalt, skal 

den innkrevende motparten kreve inn hele beløpet for den sikkerheten som skal stilles, uten å trekke fra minste 

overføringsbeløp. 

4. Motpartene kan avtale separate minste overføringsbeløp for start - og variasjonsmarginer, forutsatt at summen av disse 

minste overføringsbeløpene ikke overstiger 500 000 euro eller tilsvarende beløp i en annen valuta. 

5. Dersom motpartene avtaler separate minste overføringsbeløp i samsvar med nr. 4, skal den innkrevende motparten kreve 

inn hele beløpet for start- eller variasjonsmarginen som skal stilles, uten å trekke fra nevnte minste overføringsbeløp dersom det 

beløpet for start- eller variasjonsmarginen som skal stilles, overstiger minste overføringsbeløp. 

Artikkel 26 

Beregning av marginer i forbindelse med motparter i tredjeland 

Dersom en motpart er hjemmehørende i et tredjeland, kan motpartene beregne marginene på grunnlag av en motregningsgruppe 

som omfatter følgende typer kontrakter: 

a) OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som er omfattet av marginkrav i henhold til denne forordningen. 

b) Kontrakter som oppfyller følgende to vilkår: 

i) De er identifisert som OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, i det regelverket som gjelder for den 

motparten som er hjemmehørende i tredjelandet. 

ii) De omfattes av marginkrav i det regelverket som gjelder for den motparten som er hjemmehørende i tredjelandet.  
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AVSNITT 2 

Unntak ved beregning av nivåene for startmargin 

Artikkel 27 

Valutakontrakter 

Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at startmarginer ikke skal 

innkreves når det gjelder 

a) OTC-derivatkontrakter som gjøres opp fysisk, og som utelukkende innebærer utveksling av to forskjellige valutaer på en 

bestemt framtidig dato til en bestemt kurs avtalt på handelsdagen for valutakontrakten («valutaterminkontrakter»), 

b) OTC-derivatkontrakter som gjøres opp fysisk, og som utelukkende innebærer utveksling av to forskjellige valutaer på en 

bestemt dato til en bestemt kurs avtalt på handelsdagen for valutakontrakten, og omvendt utveksling av de to valutaene på 

en senere dato til en bestemt kurs som partene avtaler på handelsdagen for valutakontrakten («valutabytteavtaler»), 

c) utveksling av hovedstol i forbindelse med OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, der motpartene utelukkende 

utveksler hovedstol og eventuelle rentebetalinger i én valuta mot hovedstol og eventuelle rentebetalinger i en annen valuta 

på bestemte tidspunkter i henhold til en fastsatt formel («valutabytteavtale»). 

Artikkel 28 

Nedre grenseverdi basert på nominelt beløp 

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det ikke skal innkreves 

startmargin for alle nye OTC-derivatkontrakter som er inngått i et kalenderår dersom en av de to motpartene har et samlet 

gjennomsnittlig nominelt beløp ved månedsslutt for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, i månedene mars, april og 

mai i foregående år på under 8 milliarder euro. 

Det samlede gjennomsnittlige nominelle beløpet ved månedsslutt nevnt i første ledd skal beregnes på motpartsnivå, eventuelt på 

konsernnivå dersom motparten tilhører et konsern. 

2. Dersom en motpart tilhører et konsern, skal konsernets samlede gjennomsnittlige nominelle beløp omfatte alle konsernets 

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, herunder alle konserninterne OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

I henhold til første ledd skal OTC-derivatkontrakter som er interne transaksjoner, bare medregnes én gang. 

3. UCITS-er som er godkjent i samsvar med direktiv 2009/65/EF og alternative investeringsfond som forvaltes av forvaltere 

av alternative investeringsfond som har tillatelse eller er registrert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(1), skal betraktes som egne enheter og behandles separat ved anvendelse av de nedre grenseverdiene nevnt i nr. 1 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fondene er klart atskilte grupper av eiendeler ved eventuell insolvens eller konkurs i et fond. 

b) De atskilte gruppene av eiendeler er ikke sikret, garantert eller på annen måte finansielt st øttet av andre investeringsfond 

eller forvaltere av disse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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Artikkel 29 

Nedre grenseverdi basert på startmarginbeløp 

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motpartene i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at innkrevd startmargin 

reduseres med et beløp på opptil 50 millioner euro i tilfellene angitt i bokstav a) og b) i dette nummeret, eller 10 millioner euro i 

tilfellet angitt i bokstav c), dersom 

a) ingen av motpartene tilhører et konsern, 

b) motpartene er del av forskjellige konserner, 

c) begge motpartene tilhører samme konsern. 

2. Dersom en motpart ikke innkrever startmarginer i samsvar med nr. 1 bokstav b), skal framgangsmåtene for risikostyring 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 inneholde bestemmelser om overvåking, på konsernnivå, uansett om nedre grenseverdi er overskredet 

eller ikke, og bestemmelser om oppbevaring av relevant dokumentasjon av konsernets eksponeringer mot hver enkelt motpart i 

samme konsern. 

3. UCITS-er som er godkjent i samsvar med direktiv 2009/65/EF og alternative investeringsfond som forvaltes av forvaltere 

av alternative investeringsfond som har tillatelse eller er registrert i samsvar med direktiv 2011/61/EU, skal betraktes som egne 

enheter og behandles separat ved anvendelse av de nedre grenseverdiene nevnt i nr. 1 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fondene er klart atskilte grupper av eiendeler ved eventuell insolvens eller konkurs i et fond. 

b) De atskilte gruppene av eiendeler er ikke sikret, garantert eller på annen måte finansielt støttet av andre investeringsfond 

eller forvaltere av disse. 

AVSNITT 3 

Unntak fra kravet om å stille eller innkreve start- eller variasjonsmargin 

Artikkel 30 

Behandling av derivater knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett for sikringsformål  

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 og forutsatt at vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen er oppfylt, kan motpartene i sine 

framgangsmåter for risikostyring fastsette følgende når det gjelder OTC-derivatkontrakter som er inngått i forbindelse med 

obligasjoner med fortrinnsrett: 

a) Variasjonsmargin stilles ikke av utstederen av obligasjoner med fortrinnsrett eller en sikringsgruppe, men innkreves fra 

dennes motpart i kontanter og tilbakebetales til motparten ved forfall. 

b) Startmargin stilles ikke og innkreves ikke. 

2. Nummer 1 får anvendelse dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) OTC-derivatkontrakten heves ikke om utstederen av obligasjonen med fortrinnsrett eller sikringsgruppen blir avviklet eller 

insolvent. 

b) Motparten i en OTC-derivatkontrakt som inngås med utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett eller med sikringsgrupper 

for obligasjoner med fortrinnsrett, er minst likestilt med innehaverne av obligasjonene med fortrinnsrett, med mindre 

motparten i OTC-derivatkontrakten som er inngått med en utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett eller med 

sikringsgrupper for obligasjoner med fortrinnsrett, er den misligholdende eller berørte parten eller gir avkall på å være 

likestilt.  
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c) OTC-derivatkontrakten er registrert eller bokført i sikringsgruppen for obligasjonen med fortrinnsrett i samsvar med 

nasjonal lovgivning om obligasjoner med fortrinnsrett. 

d) OTC-derivatkontrakten benyttes bare til sikring mot rente- eller valutaubalanse i den sikringsgruppen som er knyttet til 

obligasjonen med fortrinnsrett. 

e) Motregningsgruppen omfatter ikke OTC-derivatkontrakter som ikke er knyttet til sikringsgruppen for obligasjonen med 

fortrinnsrett. 

f) Obligasjonen med fortrinnsrett som OTC-derivatkontrakten er knyttet til, oppfyller kravene i artikkel 129 nr. 1, 2 og 3 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

g) Sikringsgruppen for obligasjonen med fortrinnsrett som OTC-derivatkontrakter er knyttet til, er omfattet av et lovfestet 

krav om sikkerhetsstillelse på minst 102 %. 

Artikkel 31 

Behandling av derivatkontrakter med motparter i tredjeland der motregningsavtaler eller sikringsgrupper ikke kan 

sikres 

1. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motparter etablert i Unionen i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det 

ikke er nødvendig å stille variasjons- og startmarginer for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, og som er inngått 

med motparter etablert i et tredjeland, som et av følgende vilkår får anvendelse på: 

a) Den juridiske vurderingen nevnt i artikkel 2 nr. 3 bekrefter at det ikke er sikkert at motregningsavtalen og en eventuell 

avtale om utveksling av sikkerhet ikke til enhver tid vil kunne håndheves. 

b) Den juridiske vurderingen nevnt i artikkel 19 nr. 6 bekrefter at atskillelseskravene nevnt i artikkel 19 nr. 3, 4 og 5 ikke kan 

oppfylles. 

I henhold til første ledd skal motparter som er etablert i Unionen, innkreve marginer på bruttobasis. 

2. Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan motparter etablert i Unionen i sine framgangsmåter for risikostyring fastsette at det 

ikke er nødvendig å stille eller innkreve variasjons- og startmarginer for kontrakter som er inngått med motparter etablert i et 

tredjeland, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Nr. 1 bokstav a) og eventuelt bokstav b) får anvendelse. 

b) Den juridiske vurderingen nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) bekrefter at det ikke er mulig å innkreve sikkerheten i samsvar 

med denne forordningen, ikke en gang på bruttobasis. 

c) Andelen beregnet i samsvar med nr. 3, er lavere enn 2,5 %. 

3. Andelen nevnt i nr. 2 bokstav c) skal fastsettes ved å dividere beløpet som følger av bokstav a) i dette nummeret, med det 

beløpet som følger av bokstav b): 

a) Summen av de nominelle beløpene for alle utestående OTC-derivatkontrakter for det konsernet motparten tilhører, som er 

inngått etter at denne forordningen har trådt i kraft, og for hvilke det ikke er innkrevet noen marginer fra motparter etablert 

i et tredjeland der nr. 2 bokstav b) får anvendelse. 

b) Summen av de nominelle beløpene for alle utestående OTC-derivatkontrakter for det konsernet motparten tilhører, unntatt 

OTC-derivatkontrakter som er konserninterne transaksjoner.  
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KAPITTEL III 

KO NSERNINTERNE DERIVATKO NTRAKTER 

AVSNITT 1 

Framgangsmåter for motparter og vedkommende myndigheter ved unntak for konserninterne derivatkontrakter 

Artikkel 32 

Framgangsmåter for motparter og berørte vedkommende myndigheter 

1. En søknad eller melding fra en motpart til vedkommende myndighet i henhold til artikkel 11 nr. 6–10 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skal anses som mottatt når vedkommende myndighet har mottatt alle følgende opplysninger: 

a) Alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om vilkårene angitt i henholdsvis artikkel 11 nr. 6, 7, 8, 9 eller 

10 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt. 

b) Opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 18 nr. 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(1). 

2. Dersom en vedkommende myndighet fastslår at ytterligere opplysninger er nødvendig for å kunne vurdere om vilkårene 

nevnt i nr. 1 bokstav a) er oppfylt, skal den sende motparten en skriftlig anmodning om opplysninger. 

3. En beslutning truffet av en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 11 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal 

meddeles motparten innen tre måneder etter at den har mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1. 

4. Dersom en vedkommende myndighet treffer en positiv beslutning i henhold til artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, skal den positive beslutningen meddeles motparten skriftlig, med angivelse av minst følgende: 

a) Hvorvidt unntaket gis helt eller delvis. 

b) Når det gjelder delvise unntak, en klar angivelse av unntakets begrensninger. 

5. Dersom en vedkommende myndighet treffer en negativ beslutning i henhold til artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, eller gjør innsigelse mot en melding i henhold til artikkel 11 nr. 7 eller 9 i nevnte forordning, skal den 

underrette motparten skriftlig om den negative beslutningen eller innsigelsen, med angivelse av minst følgende: 

a) Det eller de vilkårene i henholdsvis artikkel 11 nr. 6, 7, 8, 9 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012 som ikke er oppfylt. 

b) Et sammendrag av begrunnelsen for at disse vilkårene ikke anses som oppfylt. 

6. Dersom en av de vedkommende myndighetene som har mottatt en melding i henhold til artikkel 11 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 648/2012, anser at vilkårene nevnt i artikkel 11 nr. 7 første ledd bokstav a) eller b) i nevnte forordning ikke er oppfylt, skal 

den underrette den andre vedkommende myndigheten innen to måneder etter at meldingen er mottatt. 

7. De vedkommende myndighetene skal underrette de ikke-finansielle motpartene om innsigelsen nevnt i nr. 5 innen tre 

måneder etter at meldingen er mottatt. 

8. En beslutning truffet av en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 11 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal 

meddeles den motparten som er etablert i Unionen, innen tre måneder etter at alle opplysningene nevnt i nr. 1 er mottatt.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

t ilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11).  
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9. En beslutning truffet av den vedkommende myndigheten for en finansiell motpart nevnt i artikkel 11 nr. 10 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, skal meddeles den vedkommende myndigheten for den ikke-finansielle motparten innen to måneder etter at 

alle opplysningene nevnt i nr. 1 er mottatt, og meddeles motpartene innen tre måneder etter at disse opplysningene er mottatt . 

10. Motparter som har sendt inn en melding eller mottatt en posit iv beslutning i samsvar med henholdsvis artikkel 11 nr. 6, 7, 

8, 9 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal umiddelbart underrette den berørte vedkommende myndigheten om eventuelle 

endringer som kan påvirke oppfyllelsen av vilkårene fastsatt i nevnte numre, alt etter hva som er relevant. Vedkommende 

myndighet kan gjøre innsigelser mot anvendelsen av unntaket eller trekke tilbake sin positive beslutning etter enhver endring av 

forholdene som kan påvirke oppfyllelsen av disse vilkårene. 

11. Dersom en negativ beslutning eller en innsigelse oversendes av en vedkommende myndighet, kan den berørte motparten 

bare inngi en ny søknad eller melding når det har funnet sted en vesentlig endring i forholdene som dannet grunnlaget for 

vedkommende myndighets beslutning eller innsigelse. 

AVSNITT 2 

Gjeldende kriterier for unntak for konserninterne derivatkontrakter 

Artikkel 33 

Gjeldende kriterier for juridiske hindringer for rask overføring av ansvarlig kapital og tilbakebetaling av forpliktelser 

Det skal anses å foreligge en juridisk hindring for rask overføring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser 

mellom motpartene som nevnt i artikkel 11 nr. 5–10 i forordning (EU) nr. 648/2012, dersom det finnes faktiske eller 

forutsigbare begrensninger av juridisk art, herunder blant annet 

a) valutakontroll, 

b) en lovgivningsmessig, administrativ, rettslig eller kontraktsregulert ramme som hindrer gjensidig finansiell støtte eller 

vesentlig påvirker overføringer av midler innenfor konsernet, 

c) et eller flere av vilkårene for tidlig inngrep, gjenoppretting og krisehåndtering som nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU(1) er oppfylt, som følge av at vedkommende myndighet forutser en hindring for rask overføring 

av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser, 

d) forekomsten av minoritetsinteresser som begrenser beslutningsmyndigheten i de enhetene som utgjør konsernet, 

e) motpartens juridiske struktur, som definert i dens vedtekter, stiftelsesdokumenter og interne regler. 

Artikkel 34 

Gjeldende kriterier for praktiske hindringer for rask overføring av ansvarlig kapital og tilbakebetaling av forpliktelser 

En praktisk hindring for rask overføring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser mellom motpartene som nevnt 

i artikkel 11 nr. 5–10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal anses å foreligge dersom det finnes begrensninger av praktisk 

karakter, herunder blant annet 

a) utilstrekkelig tilgang til eiendeler uten heftelser eller til likvide midler for den berørte motparten ved forfall, 

b) hindringer av driftsmessig art som i praksis forsinker eller hindrer slike overføringer eller tilbakebetalinger ved forfall.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).  
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KAPITTEL IV 

O VERGANGS- O G SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 35 

Overgangsbestemmelser 

Motparter som nevnt i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan fortsette å anvende framgangsmåter for risikostyring 

som de har innført på den datoen denne forordningen får anvendelse, når det gjelder OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

sentralt, og som er inngått mellom 16. august 2012 og de relevante datoene for når denne forordningen får anvendelse. 

Artikkel 36 

Anvendelse av artikkel 9 nr. 2, artikkel 11, artikkel 13–18, artikkel 19 nr. 1 bokstav c), d) og f), artikkel 19 nr. 3 og 

artikkel 20 

1. Artikkel 9 nr. 2, artikkel 11, artikkel 13–18, artikkel 19 nr. 1 bokstav c), d) og f), artikkel 19 nr. 3 og artikkel 20 får 

anvendelse som følger: 

a) Fra én måned etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, dersom begge motparter har, eller tilhører konserner som 

hver og en har, et samlet gjennomsnittlig nominelt beløp for derivater som ikke cleares sentralt, på over 3 000 milliarder euro. 

b) Fra 1. september 2017, dersom begge motparter har, eller tilhører konserner som hver og en har, et samlet gjennomsnittlig 

nominelt beløp for derivater som ikke cleares sentralt, på over 2 250 milliarder euro. 

c) Fra 1. september 2018, dersom begge motparter har, eller tilhører konserner som hver og en har, et samlet gjennomsnittlig 

nominelt beløp for derivater som ikke cleares sentralt, på over 1 500 milliarder euro. 

d) Fra 1. september 2019, dersom begge motparter har, eller tilhører konserner som hver og en har, et samlet gjennomsnittlig 

nominelt beløp for derivater som ikke cleares sentralt, på over 750 milliarder euro. 

e) Fra 1. september 2020, dersom begge motparter har, eller tilhører konserner som hver og en har, et samlet gjennomsnittlig 

nominelt beløp for derivater som ikke cleares sentralt, på over 8 milliarder euro. 

2. Som unntak fra nr. 1, dersom vilkårene i nr. 3 i denne artikkelen er oppfylt, får artikkel 9 nr. 2, artikkel 11, artikkel 13–18, 

artikkel 19 nr. 1 bokstav c), d) og f), artikkel 19 nr. 3 og artikkel 20 anvendelse som følger: 

a) Tre år etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, dersom ingen beslutning om likeverdighet er vedtatt i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det 

berørte tredjelandet. 

b) Den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder det berørte tredjelandet. 

i) Fire måneder etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, som vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det berørte 

tredjelandet. 

ii) Den anvendelsesdatoen som fastsettes i henhold til nr. 1. 

3. Unntaket nevnt i nr. 2 får anvendelse bare dersom motpartene i en OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Den ene motparten er etablert i et tredjeland, og den andre motparten er etablert i Unionen. 

b) Den motparten som er etablert i et tredjeland, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart.  
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c) Den motparten som er etablert i Unionen, er 

i) en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak som 

yter tilknyttede tjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav a), er 

en finansiell motpart, 

ii) enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav a), 

er en ikke-finansiell motpart. 

d) Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

e) Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, risikomåling og risikokontroll. 

f) Kravene i kapittel III er oppfylt. 

Artikkel 37 

Anvendelse av artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 og 12 

1. Artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 og 12 får anvendelse som følger: 

a) Fra én måned etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, for motparter som begge har, eller tilhører konserner som 

hver og en har, et samlet gjennomsnittlig nominelt beløp for OTC-derivater som ikke cleares sentralt, på over  

3 000 milliarder euro. 

b) Fra den datoen som er senest av 1. mars 2017 eller én måned etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse for andre 

motparter. 

2. Som unntak fra nr. 1 får artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 og 12 med hensyn til valutaterminkontraktene nevnt i artikkel  

27 bokstav a) anvendelse på den av følgende datoer som inntreffer først: 

a) 31. desember 2018, dersom forordningen nevnt i bokstav b) ennå ikke har fått anvendelse. 

b) Datoen for anvendelse av delegert kommisjonsforordning(*)som angir nærmere visse tekniske elementer i definisjonen av 

finansielle instrumenter, med hensyn til valutaterminkontrakter som gjøres opp fysisk, eller datoen fastsatt i samsvar med 

nr. 1, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 38 

Datoer for anvendelse for visse kontrakter 

1. Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 og artikkel 37, når det gjelder alle OTC-derivater som ikke cleares sentralt, og som er 

opsjoner på enkeltaksjer eller indeksopsjoner, får artiklene nevnt i artikkel 36 nr. 1 og artikkel 37 anvendelse fra tre år etter 

datoen for ikrafttredelse av denne forordningen. 

2. Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 og artikkel 37, dersom en motpart etablert i Unionen inngår en OTC-derivatkontrakt som 

ikke cleares sentralt, med en annen motpart som tilhører samme konsern, får artiklene nevnt i artikkel 36 nr. 1 og artikkel  

37 anvendelse fra datoene angitt i samsvar med nevnte artikler eller 4. juli 2017, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 39 

Beregning av samlet gjennomsnittlig nominelt beløp 

1. I henhold til artikkel 36 og 37 skal det samlede gjennomsnittlige nominelle beløpet som det vises til, beregnes som 

gjennomsnittet av den samlede nominelle bruttoverdien som oppfyller alle følgende vilkår: 

a) De er registrert på den siste bankdagen i mars, april og mai 2016 når det gjelder motpartene nevnt i artikkel 36 nr. 1 

bokstav a). 

  

(*) C(2016) 2398 final. 
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b) De er registrert på den siste bankdagen i mars, april og mai i det året som er nevnt i hver av bokstavene i artikkel 36 nr. 1. 

c) De omfatter alle foretak i konsernet. 

d) De omfatter alle konsernets OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt. 

e) De omfatter alle konserninterne OTC-derivatkontrakter som ikke cleares sentralt, idet hver kontrakt bare telles én gang. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal UCITS-er som er godkjent i samsvar med direktiv 2009/65/EF og alternative investerings-

fond som forvaltes av forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse eller er registrert i samsvar med direktiv 

2011/61/EU, betraktes som egne enheter og behandles separat dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fondene er klart atskilte grupper av eiendeler ved eventuell insolvens eller konkurs i et fond. 

b) De atskilte gruppene av eiendeler er ikke sikret, garantert eller på annen måte finansielt støttet av andre investeringsfond 

eller forvaltere av disse. 

Artikkel 40 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Forhold mellom misligholdssannsynlighet («PD» – probability of default) og risikoklasse i henhold til artikkel 6 og 7 

En intern kredittvurdering med en PD som er lik eller lavere enn verdien i tabell 1, skal knyttes til tilsvarende risikoklasse. 

Tabell 1 

Risikoklasse 
Misligholdssannsynlighet, som definert i artikkel 4 nr. 54 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, som er lavere enn eller lik: 

1 0,10 % 

2 0,25 % 

3 1 % 

4 7,5 % 
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VEDLEGG II 

Metode for å justere verdien av sikkerhet i henhold til artikkel 21 

1. Verdien av sikkerheten skal justeres som følger: 

Cverdi = C · (1 – HC – HFX) 

der: 

C = sikkerhetens markedsverdi, 

HC = egnet avkorting for sikkerheten, beregnet i henhold til nr. 2, 

HFX = egnet avkorting for valutaubalansen, beregnet i henhold til nr. 6. 

2. Motpartene skal anvende minst avkortingene angitt i følgende tabell 1 og 2 på sikkerhetens markedsverdi: 

Tabell 1 

Avkortinger for langsiktige vurderinger av kredittkvalitet 

Risikoklasse som 

kredittvurderingen av 

gjeldsinstrumentet er 

tilknyttet  

Gjenværende løpetid 

Avkortinger for 

gjeldsinstrumenter utstedt 

av enheter som beskrevet i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav 

c)–e) og h)–k), i (%) 

Avkortinger for 

gjeldsinstrumenter utstedt 

av enheter som beskrevet i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav f), 

g) og l)–n), i (%) 

Avkortinger for 

verdipapiriseringsposisjon

er som oppfyller kriteriene 

i artikkel 4 nr. 1 bokstav 

o), i (%) 

1 ≤ 1 år 0,5 1 2 

>1 ≤ 5 år 2 4 8 

> 5 år 4 8 16 

2-3 ≤ 1 år 1 2 4 

>1 ≤ 5 år 3 6 12 

> 5 år 6 12 24 

4 eller lavere ≤ 1 år 15 Ikke relevant  Ikke relevant  

>1 ≤ 5 år 15 Ikke relevant  Ikke relevant  

> 5 år 15 Ikke relevant  Ikke relevant  

Tabell 2 

Avkortinger for kortsiktige vurderinger av kredittkvalitet 

Risikoklasse som 

kredittvurderingen av et 

kortsiktig gjeldsinstrument 

er tilknyttet  

Avkortinger for 

gjeldsinstrumenter utstedt av 

enheter som beskrevet i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav c) og 

j), i (%) 

Avkortinger for 

gjeldsinstrumenter utstedt av 

enheter som beskrevet i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav m), i 

(%) 

Avkortinger for 

verdipapiriseringsposisjoner som 

oppfyller kriteriene i artikkel 4 nr. 1 

bokstav o), i (%). 

1 0,5 1 2 

2–3 eller lavere 1 2 4 
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1. Aksjer i hovedindekser, obligasjoner som kan konverteres til aksjer i hovedindekser, og gull skal avkortes med 15 %. 

2. For godtakbare enheter i UCITS-er er avkortingen det veide gjennomsnittet av de avkortingene som ellers ville ha fått 

anvendelse på de eiendelene som fondet har investert i. 

3. For kontante variasjonsmarginer gjelder en avkorting på 0 %. 

4. Ved utveksling av variasjonsmarginer skal det foretas en avkorting på 8 % for annen sikkerhet enn kontanter som stilles i en 

annen valuta enn de valutaene som er avtalt i den enkelte derivatkontrakten, den gjeldende hovedavtalen om motregning 

eller den relevante tilleggsavtalen om kredittstøtte (CSA-avtaler). 

5. Ved utveksling av startmarginer skal det anvendes en avkorting på 8 % for all kontantsikkerhet og annen sikkerhet enn 

kontanter som stilles i en annen valuta enn de valutaene som betalingene ved tidlig oppsigelse eller mislighold skal foretas i, 

i samsvar med den enkelte derivatkontrakten, den relevante avtalen om utveksling av sikkerhet eller den relevante 

tilleggsavtalen om kredittstøtte («oppsigelsesvaluta»). Hver av motpartene kan velge en annen oppsigelsesvaluta. Dersom 

det ikke er angitt noen oppsigelsesvaluta i avtalen, skal avkortingen få anvendelse på markedsverdien av alle eiendeler som 

er stilt som sikkerhet. 

 _____ 
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VEDLEGG III 

Egne volatilitetsestimater for avkorting som skal anvendes på sikkerhetens markedsverdi i henhold til artikkel 22 

1. Beregningen av sikkerhetens justerte verdi skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a) Motpartene skal legge et 99-prosentil ensidig konfidensintervall til grunn for beregningen. 

b) Motpartene skal basere beregningen på en realisasjonstid på minst ti bankdager. 

c) Motpartene skal beregne avkortingene ved å øke den daglige verdireguleringen av avkortingene ved hjelp av følgende 

formel for «kvadratroten av tid»: 

H = HM ∙ √
𝑁𝑅  + (𝑇𝑀− 1) 

𝑇𝑀
  

der: 

H = den avkortingen som skal anvendes, 

HM = avkortingen ved daglig verdiregulering, 

NR = det faktiske antallet bankdager mellom verdireguleringene, 

TM = realisasjonstiden for den aktuelle typen transaksjon. 

d) Motpartene skal ta hensyn til at eiendeler av lavere kvalitet har lavere likviditet. De skal justere realisasjonstiden opp i 

tilfeller der det er tvil om sikkerhetens likviditet. De skal også identifisere hvor historiske data kan føre til en 

undervurdering av potensiell volatilitet. Slike tilfeller skal håndteres ved hjelp av et stresscenario. 

e) Den historiske observasjonsperioden som institusjonene skal bruke for beregning av avkortingene, skal være minst ett 

år. For motparter som anvender en vektingsmetode eller andre metoder for den historiske observasjonsperioden, skal 

den effektive observasjonsperioden være minst ett år. 

f) Sikkerhetens markedsverdi skal justeres som følger: 

Cverdi = C · (1 – H) 

der: 

C = sikkerhetens markedsverdi, 

H = avkortingen beregnet i samsvar med bokstav c) over. 

2. For kontante variasjonsmarginer kan en avkorting på 0 % få anvendelse. 

3. For gjeldsinstrumenter som har en kredittvurdering fra en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, kan motpartene bruke sitt 

eget volatilitetsestimat for hver verdipapirkategori. 

4. Ved fastsettelse av relevante verdipapirkategorier i henhold til nr. 3 skal motpartene ta hensyn til typen verdipapirutsteder, 

den eksterne kredittvurderingen av verdipapirene, deres gjenværende løpetid og modifisert durasjon. Volatilitetsestimatene 

skal være representative for verdipapirene som inngår i den enkelte kategorien.  
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5. Beregningen av avkortinger som følger av anvendelsen av nr. 1 bokstav c), skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a) En motpart skal benytte volatilitetsestimatene i sin daglige risikostyring, herunder i tilknytning til sine eksponerings-

grenser. 

b) Dersom realisasjonstiden som anvendes av en motpart, er lengre enn den som er nevnt i nr. 1 bokstav b) for den 

aktuelle typen OTC-derivatkontrakter, skal denne motparten øke sine avkortinger i samsvar med formelen for 

«kvadratroten av tid» nevnt i bokstav c) i samme nummer. 

 _____ 
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VEDLEGG IV 

Standardmetode for beregning av startmargin i henhold til artikkel 9 og 11 

1. De nominelle beløpene eller underliggende verdiene, alt etter hva som er relevant, av OTC-derivatkontraktene i en 

motregningsgruppe skal multipliseres med prosentdelene i tabell 1 under: 

Tabell 1 

Kategori T illeggsfaktor 

Kreditt: Gjenværende løpetid 0–2 år 2 % 

Kreditt: Gjenværende løpetid 2–5 år 5 % 

Kreditt: Gjenværende løpetid mer enn 5 år 10 % 

Varer 15 % 

Aksjer 15 % 

Valuta 6 % 

Renter og inflasjon: Gjenværende løpetid 0–2 år 1 % 

Renter og inflasjon: Gjenværende løpetid 2–5 år 2 % 

Renter og inflasjon: Gjenværende løpetid mer enn 5 år 4 % 

Annet 15 % 

2. Bruttoverdien av en motregningsgruppes startmargin skal beregnes som summen av produktene nevnt i nr. 1 for alle OTC-

derivatkontrakter i motregningsgruppen. 

3. Kontrakter som faller inn under mer enn én kategori, skal behandles som følger: 

a) Dersom en relevant risikofaktor for en OTC-derivatkontrakt tydelig kan identifiseres, skal kontraktene tilordnes den 

kategorien som tilsvarer risikofaktoren. 

b) Dersom vilkåret nevnt i bokstav a) ikke er oppfylt, skal kontrakten tilordnes den av de relevante kategoriene som har 

den høyeste tilleggsfaktoren. 

c) Startmarginkravene for en motregningsgruppe skal beregnes i samsvar med følgende formel: 

Netto startmargin = 0,4 * brutto startmargin + 0,6 * NGR * brutto startmargin 

der: 

i) netto startmargin viser til det reduserte beløpet for startmarginkravene for alle OTC-derivatkontrakter med en gitt 

motpart som inngår i en motregningsgruppe, 

ii) NGR viser til netto/brutto-forholdet beregnet som kvotienten for netto gjenanskaffelseskost for en motregnings-

gruppe med en gitt motpart i telleren, og brutto gjenanskaffelseskost for nevnte motregningsgruppe i nevneren. 
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d) I henhold til bokstav c) skal netto gjenanskaffelseskost for en motregningsgruppe være det største av null og summen 

av gjeldende markedsverdi for alle OTC-derivatkontrakter i motregningsgruppen. 

e) I henhold til bokstav c) skal brutto gjenanskaffelseskost for en motregningsgruppe være summen av gjeldende 

markedsverdi for alle OTC-derivatkontrakter beregnet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 

og artikkel 16 og 17 i delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med positive verdier i motregningsgruppen. 

f) Det nominelle beløpet nevnt i nr. 1 kan beregnes ved å motregne de nominelle beløpene for kontrakter som går i 

motsatt retning, og som for øvrig er identiske i alle kontraktsmessige henseender bortsett fra med hensyn til deres 

nominelle beløp. 

 __________  



Nr. 13/1242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/323 

av 20. januar 2017 

om retting av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre  

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker for  

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 11 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251(2) ble vedtatt 4. oktober 2016 og offentliggjort 15. desember 2016. 

Den fastsetter standarder for en utveksling av sikkerhet som skjer til rett tid, er korrekt og er atskilt på en egnet måte, i 

de tilfellene der derivatkontrakter ikke cleares av en sentral motpart, og inneholder en rekke detaljerte krav som må 

være oppfylt for at et konsern skal kunne omfattes av unntaket fra å stille margin for konserninterne transaksjoner. 

Dersom en av de to motpartene i konsernet er hjemmehørende i et tredjeland der det ikke er truffet beslutning om 

likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, må konsernet i tillegg utveksle 

variasjonsmarginer og hensiktsmessig atskilte startmarginer for alle konserninterne transaksjoner med datterforetakene i 

nevnte tredjeland. For å unngå at anvendelsen av marginkravene blir uforholdsmessig, og for å t a hensyn til at 

tilsvarende krav gjelder for clearingplikten, fastsettes det i den delegerte forordningen at akkurat dette kravet skal 

gjennomføres på et senere tidspunkt slik at det gis tilstrekkelig tid til å fullføre prosessen for å fastslå at det foreligger 

likeverdighet, uten at det stilles krav som medfører at konserner med datterforetak hjemmehørende i tredjeland må 

fordele sine ressurser på en ineffektiv måte. 

2) I artikkel 37 i delegert forordning (EU) 2016/2251 mangler bestemmelsen om anvendelse av innfasingen av 

variasjonsmarginkravene på konserninterne transaksjoner på en måte som svarer til bestemmelsen i artikkel 36 nr. 2 

(som gjelder startmarginkrav). To nye numre bør derfor tilføyes i artikkel 37, som er den artikkelen som fastsetter 

innfasingsplanen for variasjonsmarginkravene. Disse numrene bør svare til nåværende artikkel 36 nr. 2 og 3 slik at 

utvekslingen av variasjonsmarginen, når en konsernintern transaksjonen skjer mellom et EU-foretak og et 

tredjelandsforetak, ikke kreves før tre år etter forordningens ikrafttredelse dersom det ikke foreligger en beslutning om 

likeverdighet for det berørte tredjelandet. Dersom det foreligger en beslutning om likeverdighet, bør kravene få 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 25.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart (EUT L 340 av 15.12.2016,  s. 9). 

2022/EØS/13/76 
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anvendelse enten fire måneder etter ikrafttredelsen av beslutningen om likeverdighet eller i henhold til den generelle 

tidsplanen, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

3) Det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for delegert forordning (EU) 2016/2251, og som de 

europeiske tilsynsmyndighetene framla for Kommisjonen 8. mars 2016, inneholdt samme innfasingsperiode for både 

startmarginer og variasjonsmarginer. Det må foretas en rettelse ettersom de to numrene om innfasing av 

variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner på grunn av en teknisk feil ikke ble inkludert i prosessen fram 

mot vedtakelsen av delegert forordning (EU) 2016/2251. 

4) Delegert forordning (EU) 2016/2251 bør derfor rettes. 

5) Delegert forordning (EU) 2016/2251 trådte i kraft 4. januar 2017. For å unngå avbrudd i anvendelsen av 

innfasingsperiodene for startmarginer og variasjonsmarginer bør denne forordningen tre i kraft så snart som mulig og få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 37 i delegert forordning (EU) 2016/2251 skal nytt nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Som unntak fra nr. 1, dersom vilkårene i nr. 4 i denne artikkelen er oppfylt, får artikkel 9 nr.1, artikkel 10 og artikkel 

12 anvendelse som følger: 

a) Tre år etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, dersom ingen beslutning om likeverdighet er vedtatt i henhold 

til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder 

det berørte tredjelandet. 

b) Den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt  en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det berørte 

tredjelandet. 

i) Fire måneder etter datoen for ikrafttredelsen av den beslutningen som ble vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det berørte 

tredjelandet. 

ii) Anvendelsesdatoen som fastsettes i henhold til nr. 1. 

4. Unntaket nevnt i nr. 3 får anvendelse bare dersom motpartene i en OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Den ene motparten er etablert i et tredjeland, og den andre motparten er etablert i Unionen. 

b) Motparten som er etablert i et tredjeland, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart. 

c) Motparten som er etablert i Unionen, er 

i) en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak 

som yter tilknyttede tjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav 

a), er en finansiell motpart, 

ii) enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav 

a), er en ikke-finansiell motpart. 

d) Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

e) Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, risikomåling og risikokontroll. 

f) Kravene i kapittel III er oppfylt.» 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 4. januar 2017. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/610 

av 20. desember 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til  

forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 85 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sentrale motparter trer inn mellom motpartene i kontrakter som omsettes på ett eller flere finansmarkeder. 

Kredittrisikoen for disse motpartene reduseres ved at det stilles sikkerhet som beregnes slik at den dekker eventuelle tap 

ved mislighold. Sentrale motparter godtar bare svært likvide eiendeler, vanligvis kontanter, som sikkerhet for å oppfylle 

variasjonsmarginkrav med henblikk på en rask realisering i tilfelle av mislighold. 

2) Pensjonssystemer er i mange medlemsstater aktive deltakere i OTC-derivatmarkedet. Pensjonssystemer begrenser 

imidlertid vanligvis sine kontantposisjoner og velger i stedet investeringer med høyere avkastning, for eksempel 

verdipapirer, for å sikre god avkastning for pensjonister. Enheter som forvalter pensjonssystemer som har som 

hovedformål å gi pensjonsytelser, vanligvis i form av livrente, men også som utbetalinger i et bestemt tidsrom eller som 

et engangsbeløp, begrenser som en hovedregel sine kontanter mest mulig for å oppnå størst mulig effektivitet og 

avkastning for sine forsikringstakere. Dersom disse enhetene underlegges clearingp likt for OTC-derivatkontrakter, vil 

det derfor føre til at de må frigjøre en betydelig del av sine eiendeler i kontanter for å oppfylle sentrale motparters 

løpende marginkrav. 

3) Artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter derfor at clearingplikten fastsatt i artikkel 4 i nevnte 

forordning i tre år etter forordningens ikrafttredelse ikke får anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en objektivt 

målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til den finansielle solvensen for pensjonssystemer. 

Overgangsperioden gjelder også for enheter som er etablert med det formål å yte kompensasjon til medlemmer av 

pensjonssystemer i tilfelle mislighold. 

4) I artikkel 85 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 kreves det at Kommisjonen utarbeider en rapport med en vurdering av 

om sentrale motparter har gjort den nødvendige innsatsen for å utvikle hensiktsmessige tekniske løsninger for 

pensjonssystemers overføring av annen sikkerhet enn kontanter som variasjonsmargin. For å gjennomføre denne 

vurderingen bestilte Kommisjonen en referanseundersøkelse av løsninger for pensjonssystemers overføring av annen 

sikkerhet enn kontanter til sentrale motparter og av virkningen av å fjerne unntaket, i mangel av en løsning, med hensyn 

til reduksjonen i pensjonsinntekten for pensjonsmottakere i de berørte pensjonssystemene. På grunnlag av dette vedtok 

Kommisjonen sin rapport(2) 3. februar 2015. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 31.3.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet i henhold til artikkel 85 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre som vurderer framskrittene og innsatsen som de 

sentrale motpartene har gjort for å utvikle tekniske løsninger for pensjonssystemenes overføring av annen sikkerhet enn kontanter som 

variasjonsmargin, samt behovet for tiltak for å lette en slik løsning (COM(2015) 39 final av 3. februar 2015).  
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5) I samsvar med resultatene i rapporten anså Kommisjonen at sentrale motparter ikke hadde gjort den nødvendige 

innsatsen for å utvikle hensiktsmessige tekniske løsninger på det tidspunktet, og at den skadelige virkningen som 

clearing av OTC-derivatkontrakter sentralt har på framtidige pensjonisters pensjonsytelser, var uendret. Derfor ble 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1515(1), som forlenger overgangsperioden på tre år nevnt i artikkel 89 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med ytterligere to år, vedtatt. 

6) Siden da har Kommisjonen holdt en offentlig høring som ble avsluttet i august 2015, for å utarbeide en rapport om 

gjennomføringen av forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre i 

samsvar med artikkel 85 nr. 1 i nevnte forordning. Kommisjonen har også rådført seg med offentligheten gjennom en 

oppfordring til å komme med synspunkter på EUs regelverk for finansielle tjenester. Resultatet av den offentlige 

høringen om forordning (EU) nr. 648/2012 og svarene på oppfordringen til å komme med synspunkter bekreftet at 

sentrale motparter ikke hadde gjort den nødvendige innsatsen for å utvikle hensiktsmessige tekniske løsninger på det 

tidspunktet, og at den skadelige virkningen som clearing av OTC-derivatkontrakter sentralt har på framtidige 

pensjonisters pensjonsytelser, var uendret. 

7) Overgangsperioden på tre år nevnt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor forlenges ytterligere. 

8) Denne forordningen bør tre i kraft så snart som mulig slik at gjeldende overgangsperioder forlenges før eller snarest 

mulig etter at de utløper. Senere ikrafttredelse kan føre til rettslig usikkerhet for pensjonssystemer om hvorvidt de må 

begynne å forberede kommende clearingplikter. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Artikkel 89 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 648/2012 skal lyde: 

«Clearingplikten fastsatt i artikkel 4 får fram til 16. august 2018 ikke anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en 

objektivt målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til den finansielle solvensen for 

pensjonssystemer som definert i artikkel 2 nr. 10. Overgangsperioden skal også gjelde for enheter som er etablert med det 

formål å yte kompensasjon til medlemmer av pensjonssystemer i tilfelle mislighold.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1515 av 5. juni 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

med hensyn til forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer (EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63).  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/979 

av 2. mars 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater,  

sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over enheter som er unntatt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 1 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både ivaretakelse av pengepolitiske forpliktelser og forvaltning av statsgjeld har konsekvenser for rentemarkedenes 

virkemåte og bør samordnes for å sikre at disse to funksjonene utføres på en effektiv måte. Ettersom sentralbanker og 

andre offentlige organer i Unionen som forvalter gjeld, er unntatt fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 648/2012 for 

ikke å begrense deres evne til å utføre oppgaver av felles interesse, vil anvendelse av ulike regler på slike funksjoner når 

de utføres av enheter fra tredjeland, redusere deres effektivitet. For å sikre at sentralbanker og andre offentlige organer i 

tredjeland som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, fortsatt skal kunne utføre sine oppgaver på en 

hensiktsmessig måte, bør også offentlige organer i tredjeland som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig 

gjeld, unntas fra bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) Kommisjonen har vurdert hvordan offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, 

og sentralbanker behandles i visse tredjelands lovgivning, og har framlagt sine konklusjoner for Europaparlamentet og 

Rådet. Kommisjonen har særlig gjennomført en sammenlignende analyse av denne behandlingen og av risikostyrings-

standardene som gjelder for derivattransaksjoner som inngås av disse organene og av sentralbankene i de aktuelle 

jurisdiksjonene. 

3) På bakgrunn av analysen har Kommisjonen konkludert med at sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for 

eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Australia, Canada, Hongkong, Mexico, Singapore og Sveits, bør unntas 

fra clearing- og rapporteringskravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

4) Sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Australia, Canada, 

Hongkong, Mexico, Singapore og Sveits, bør derfor tilføyes på listen over unntatte enheter fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

5) Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke behandlingen av sentralbanker og offentlige organer som unntas fra 

clearing- og rapporteringskravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Listen kan oppdateres i lys av utviklingen av 

reguleringsordningene i disse tredjelandene og idet det tas hensyn til eventuelle nye relevante informasjonskilder. En 

slik ny vurdering kan føre til at visse tredjeland slettes fra listen over enheter som er unntatt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012 skal følgende punkter tilføyes: 

«iii) Australia 

iv)  Canada 

v) Hongkong 

vi) Mexico 

vii) Singapore 

viii) Sveits.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1230 

av 31. mai 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer de ytterligere objektive kriteriene for anvendelse av en  

gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer på grensekryssende uutnyttede kreditt- eller 

likviditetsfasiliteter innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 422 nr. 10 og artikkel 425 

nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Anvendelsen av en gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer på grensekryssende uutnyttede kreditt - eller 

likviditetsfasiliteter innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning, som fastsatt i artikkel 29 og 34 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2), er begrenset til tilfeller der de nødvendige beskyttelsestiltakene er på 

plass, og bare med forhåndstillatelse fra vedkommende myndigheter. Beskyttelsestiltakene er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 

og artikkel 34 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2015/61 i form av ytterligere objektive kriterier som skal oppfylles i 

forbindelse med disse transaksjonene. Disse beskyttelsestiltakene bør spesifiseres nærmere for klart å definere vilkårene 

for at de skal anses som overholdt. 

2) Det bør sikres at anvendelsen av slike gunstigere satser ikke truer likviditetstilbyderens gode likviditet, og at den faktisk 

gjør det lettere for likviditetsmottakeren å oppfylle kravet til likviditetsreservedekning. Kredittinstitusjonen bør 

dokumentere en lav likviditetsrisikoprofil ved at den oppfyller kravet til likviditetsreservedekning og eventuelle andre 

tilsynskrav og -tiltak knyttet til likviditet i henhold til avdeling VII kapittel 2 avsnitt III og IV i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(3), og ved at vedkommende myndigheter etter den seneste tilsyns- og evalueringsprosessen har 

vurdert at institusjonens likviditetsstilling utgjør en lav risiko, som objektivt framgår av likviditetsstillingen. 

3) Likviditetsstøttens effektivitet over landegrensene innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning bør 

sikres gjennom en solid avtalemessig ramme som er underbygd av en juridisk uttalelse godkjent av kredittinstitusjonens 

ledelsesorgan. En minste gjenværende løpetid for kreditt- eller likviditetslinjen bør gjøre det mulig å sikre at 

forpliktelsen ikke er begrenset til en spesifikk transaksjon, men gjelder i en viss minsteperiode. 

4) Det bør sikres at likviditetstilbyderen kan gi likviditetsmottakeren nødvendig likviditetsstøtte til rett tid , også i 

stressperioder. For dette formål bør likviditetstilbyderen overvåke likviditetsmottakerens likviditetsstilling, og 

likviditetstilbyderens og likviditetsmottakerens eventuelle beredskapsplaner for finansiering bør ta hensyn til 

virkningene av at det anvendes en gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer. 

5) Vilkårene for oppfyllelse av de ytterligere objektive kriteriene fastsatt i artikkel 29 nr. 2 og artikkel 34 nr. 2 i delegert  

forordning (EU) 2015/61 bør ha som mål å gi tilstrekkelig grunn til å forvente større grensekryssende pengestrømmer 

enn normalt innenfor et konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning i stressperioder, uten at det innvirker negativt 

på effektiviteten og produktiviteten til en modell der likviditeten normalt forvaltes sentralt. I visse særlige tilfeller der 

disse vilkårene ikke oppfylles, dvs. der likviditetstilbyderen eller likviditetsmottakeren ikke oppfyller eller ikke 

forventer å oppfylle kravet til likviditetsreservedekning eller eventuelle tilsynskrav eller -tiltak knyttet til likviditet, der 

gjenværende løpetid for kreditt- eller likviditetslinjen er kortere enn den fastsatte minsteperioden, eller der kreditt - eller 

likviditetslinjen sies opp, bør berørte vedkommende myndigheter revurdere om anvendelsen av gunstigere satser 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 321 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av euro paparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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for inn- eller utgående pengestrømmer kan videreføres, for å unngå de utilsiktede konsekvensene som en automatisk 

oppheving av den gunstigere behandlingen kan medføre i form av konjunkturforsterkende virkninger eller 

spredningseffekter. 

6) Spesifiseringen av disse ytterligere objektive kriteriene bør ikke ha innvirkning på kredittinstitusjonenes ansvar – som 

likviditetstilbydere eller likviditetsmottakere – for å styre sin likviditetsrisiko forsvarlig. 

7) Spesifiseringen av disse ytterligere objektive kriteriene bør dessuten ha som mål å gi vedkommende myndigheter 

tilstrekkelige verktøy til å beslutte når det bør anvendes en gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene i samsvar med 

artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1) samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen spesifiseres de ytterligere objektive kriteriene fastsatt i artikkel 29 nr. 2 og artikkel 34 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) 2015/61 med henblikk på anvendelsen av unntaket fastsatt i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Lav likviditetsrisikoprofil for likviditetstilbyderen og likviditetsmottakeren 

1. Den lave likviditetsrisikoprofilen nevnt i artikkel 29 nr. 2 bokstav a) og artikkel 34 nr. 2 bokstav a) i delegert forordning 

(EU) 2015/61 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Likviditetstilbyderen og likviditetsmottakeren har fortløpende og i minst 12 måneder før tillatelsen til å anvende en 

gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer på uutnyttede kreditt - og likviditetsfasiliteter i henhold til artikkel  

29 nr. 1 og artikkel 34 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/61, oppfylt kravet til likviditetsreservedekning som fastsatt i 

artikkel 4 og 38 i delegert forordning (EU) 2015/61 og eventuelle tilsynskrav eller -tiltak knyttet til likviditet i henhold til 

avdeling VII kapittel 2 avsnitt III og IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU. 

b) Likviditetstilbyderens og likviditetsmottakerens likviditetsstilling utgjør en lav risiko i henhold til den seneste tilsyns - og 

evalueringsprosessen som er gjennomført i samsvar med avdeling VII kapittel 2 avsnitt III i direktiv 2013/36/EU. 

For å avgjøre om vilkåret nevnt i bokstav a) i dette nummer er oppfylt, skal kravet til likviditetsreservedekning beregnes på 

grunnlag av den gunstigere satsen for inn- eller utgående pengestrømmer som ble anvendt i tolvmånedersperioden omhandlet i 

nevnte bokstav. 

2. Dersom en likviditetstilbyder eller likviditetsmottaker som har fått tillatelse fra berørte vedkommende myndigheter til å gi 

unntak fra vilkåret i artikkel 29 nr. 1 bokstav d) og artikkel 34 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/61, ikke 

oppfyller eller ikke forventer å oppfylle kravet til likviditetsreservedekning fastsatt i artikkel 4 og 38 i nevnte delegerte 

forordning eller eventuelle tilsynskrav eller -tiltak knyttet til likviditet i henhold til avdeling VII kapittel 2 avsnitt III og IV 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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i direktiv 2013/36/EU, skal likviditetstilbyderen eller likviditetsmottakeren umiddelbart underrette berørte vedkommende 

myndigheter og beskrive hvilke virkninger den manglende oppfyllelsen av kravet til likviditetsreservedekning eller eventuelle 

tilsynskrav eller -tiltak knyttet til likviditet får på den tilsvarende gunstigere satsen for inn- eller utgående pengestrømmer som 

anvendes på motparten. 

3. Dersom en likviditetstilbyder eller likviditetsmottaker som har fått tillatelse fra berørte vedkommende myndigheter til å gi 

unntak fra vilkåret i artikkel 29 nr. 1 bokstav d) og artikkel 34 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU) 2015/61, ikke 

oppfyller eller ikke forventer å oppfylle kravet til likviditetsreservedekning fastsatt i nevnte delegerte forordning, skal 

underretningen nevnt i nr. 2 inngå i den umiddelbare underretningen og i den planen for hvordan kravet igjen skal kunne 

oppfylles som kreves i henhold til artikkel 414 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

4. I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 kan berørte vedkommende myndigheter fastsette hvorvidt de gunstigere satsene for inn- eller 

utgående pengestrømmer fortsatt får anvendelse i samsvar med prosessen nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 3 

Rettslig bindende avtaler og forpliktelser mellom konsernforetakene med hensyn til en uutnyttet kreditt - eller 

likviditetslinje 

1. De rettslig bindende avtalene og forpliktelsene nevnt i artikkel 29 nr. 2 bokstav b) og artikkel 34 nr. 2 bokstav b) i delegert 

forordning (EU) 2015/61 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Kreditt- eller likviditetslinjen er en bevilget kreditt- eller likviditetslinje som rettslig og i praksis er tilgjengelig til enhver tid 

i fasilitetens løpetid, også i stressperioder, over landegrensene. Den er spesielt beregnet på anvendelsen av den gunstigere 

satsen for inn- eller utgående pengestrømmer fastsatt i artikkel 29 og 34 i delegert forordning (EU) 2015/61 og stilles til 

rådighet på anmodning. Kredittinstitusjonene har for dette formål utført en tilstrekkelig rettslig gjennomgåelse underbygd 

av en skriftlig og begrunnet juridisk uttalelse som er godkjent av deres ledelsesorganer, og som bekrefter at avtalen eller 

forpliktelsen som gjelder kreditt- eller likviditetslinjen, er rettsgyldig og har tvangskraft i alle relevante jurisdiksjoner. 

b) Valutaen for den bevilgede kreditt- eller likviditetslinjen samsvarer med valutafordelingen i likviditetsmottakerens utgående 

netto pengestrømmer som ikke er knyttet til kreditt- eller likviditetslinjen. 

c) Omfanget og kostnaden i forbindelse med den bevilgede kreditt- eller likviditetslinjen er klart angitt i den relevante avtalen. 

d) Avtalene og forpliktelsene inneholder ingen klausul som ville gi likviditetstilbyderen mulighet til å 

i) kreve at vilkår skal være oppfylt før likviditeten stilles til rådighet, 

ii) gå fra sin plikt til å oppfylle disse avtalene og forpliktelsene, 

iii) endre vilkårene i avtalene og forpliktelsene uten forhåndstillatelse fra berørte vedkommende myndigheter. 

e) Kreditt- eller likviditetslinjen har til enhver tid en gjenværende løpetid på mer enn seks måneder. Dersom kreditt - eller 

likviditetslinjen ikke har en forfallsdato, har den en oppsigelsesfrist på minst seks måneder. 

2. Den rettslige gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal oppdateres regelmessig for å gjenspeile eventuelle endringer i 

lovgivningen i alle relevante jurisdiksjoner. Vedkommende myndigheter skal underrettes om utfallet av disse rettslige 

gjennomgåelsene. 

3. Størrelsen på kreditt- eller likviditetslinjen nevnt i nr. 1 bokstav c) skal ikke endres uten forhåndssamtykke fra berørte 

vedkommende myndigheter. 

4. Dersom den gjenværende løpetiden nevnt i nr. 1 bokstav e) faller under seks måneder eller kreditt- eller likviditetslinjen 

sies opp, skal kredittinstitusjonene omgående underrette berørte vedkommende myndigheter. Disse myndighetene skal avgjøre 

om de gunstigere satsene for inn- eller utgående pengestrømmer fortsatt får anvendelse i samsvar med prosessen nevnt i artikkel 

20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 
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Artikkel 4 

Hensyn til likviditetsmottakerens likviditetsrisikoprofil i likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring  

Det skal tas hensyn til likviditetsmottakerens likviditetsrisikoprofil i likviditetstilbyderens likviditetsrisikostyring slik det angis i 

artikkel 29 nr. 2 bokstav c) og artikkel 34 nr. 2 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2015/61, dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Likviditetstilbyderen kontrollerer og overvåker daglig mottakerens likviditetsstilling. Ved korrespondentbankvirksomhet 

kan overvåkingen og kontrollen av mottakerens likviditetsstilling være begrenset til saldoen på likviditetsmottakerens 

vostrokontoer. 

b) Virkningene av den gunstigere satsen for inn- og utgående pengestrømmer er fullt ut tatt i betraktning og integrert i 

likviditetstilbyderens og likviditetsmottakerens beredskapsplaner for finansiering, der det tas hensyn til mulige hindringer 

for overføring av likviditet og foretas en vurdering av den tiden det tar å gjennomføre en slik overføring. 

Likviditetstilbyderen skal derfor dokumentere overfor berørte vedkommende myndigheter at det med rimelighet kan 

forventes at den vil fortsette å stille likviditetsfasiliteten til rådighet for likviditetsmottakeren også i stressperioder, uten at 

dette får en vesentlig negativ innvirkning på dens egen likviditetsstilling. Likviditetstilbyderens beredskapsplan for 

finansiering skal sikre at den ikke er avhengig av den likviditeten som er nødvendig for å innfri den kreditt- eller 

likviditetslinjen som likviditetsmottakeren har fått bevilget. 

c) Likviditetstilbyderens beredskapsplan for finansiering tar hensyn til den gunstigere satsen for inn- eller utgående 

pengestrømmer for å sikre likviditetstilbyderens evne til å stille den nødvendige likviditeten til rådighet ved behov. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 620/2014 

av 4. juni 2014 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom 

hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinst itusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 50 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre et raskt og effektivt samarbeid mellom hjemstaters og vert sstaters vedkommende myndigheter bør 

utvekslingen av opplysninger være gjensidig innenfor rammen av disse myndighetenes respektive tilsynsmyndighet. Det 

bør derfor fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter, herunder frister, for utvekslingen av opplysninger i 

normalsituasjoner og likviditetsstressituasjoner. Det bør også fastsettes harmoniserte intervaller og seneste datoer for 

overføring av de opplysningene som skal utveksles regelmessig, slik at opplysningene utveksles en eller to ganger i året. 

For å sikre at så aktuelle opplysninger som mulig blir utvekslet, bør vedkommende myndigheter imidlertid utveksle 

opplysningene så snart det lar seg gjøre, og ikke vente til seneste dato for overføring. 

2) Uten at det berører framgangsmåtene for standardisert utveksling av opplysninger som er fastsatt i denne forordningen, 

bør hjemstaters eller vertsstaters vedkommende myndigheter uten unødig opphold underrette hverandre om enhver 

situasjon som kan påvirke en filials finansielle stabilitet eller funksjon, og gi alle vesentlige og relevante opplysninger 

om situasjonen. 

3) Ettersom filialene som utøver virksomhet i vertsstater, varierer i størrelse, kompleksitet og betydning, er det viktig at 

forholdsmessighetsprinsippet anvendes på utvekslingen av opplysninger. For dette formål bør de skjemaene og malene 

og den hyppigheten som anvendes ved utvekslingen av disse opplysningene, ta hensyn til at vertsstaters vedkommende 

myndigheter med ansvar for filialer som anses som betydelige i samsvar med artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, har 

behov for mer omfattende opplysninger. 

4) For å sikre en effektiv overføring av opplysninger til de berørte personene og en fortrolig behandling av opplysningene 

bør vedkommende myndigheter opprette, utveksle og regelmessig oppdatere lister over kontaktpersoner. 

5) Utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter er ikke begrenset til de 

typene opplysninger som er angitt i artikkel 50 i direktiv 2013/36/EU, og derfor heller ikke til de typ ene opplysninger 

som er angitt i denne forordningen. Direktiv 2013/36/EU inneholder særskilte bestemmelser om utveksling av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 12.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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opplysninger om stedlig kontroll av og tilsyn med filialer, om meldinger om utøvelse av etableringsretten og av 

adgangen til å yte tjenester og om tiltak, herunder forebyggende tiltak, som treffes av vedkommende myndigheter i 

forbindelse med filialer og deres morforetak. Denne forordningen bør derfor ikke inneholde krav om utveksling av 

opplysninger på disse områdene. 

6) Standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter bør også omfatte utveksling av opplysninger i forbindelse med utøvelse 

av virksomhet i en vertsstat i form av tjenesteyting over landegrensene. 

7) Tjenester som ytes over landegrensene, er av en slik art at vertsstatenes vedkommende myndigheter mangler 

opplysninger om virksomhet som utøves i deres jurisdiksjoner, og det er viktig å fastsette framgangsmåter for utveksling 

av opplysninger med henblikk på å sikre finansiell stabilitet og overvåke vilkårene for tillatelse, særlig for å kontrollere 

at institusjonen yter tjenester i samsvar med de meldingene som er gitt. Selv om slike opplysninger er viktige, er det 

nødvendig å unngå at innsamlingen og spredningen av dem til alle vedkommende myndigheter i vertsstatene blir for 

belastende, og opplysningene bør derfor gis på anmodning fra vedkommende myndigheter i vertsstatene og ikke 

utveksles regelmessig. 

8) Ettersom den typen opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter, er nærmere beskrevet i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014(1), bør denne gjennomføringsforordningen anses som en nødvendig 

følge av delegert forordning (EU) nr. 524/2014. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet – EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for kravene til utveksling av opplysninger som 

kan lette overvåkingen av institusjoner som utøver virksomhet gjennom en filial, eller utøver adgangen til å yte tjenester i en 

eller flere andre medlemsstater enn der de har sitt hovedkontor. 

Denne forordningen får anvendelse på opplysningene fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 524/2014. 

Artikkel 2 

Seneste dato for overføring av og hyppighet for utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet 

gjennom en filial 

1.  Opplysninger om eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av lover eller forskrifter, anvendelse av tilsynstiltak eller 

andre administrative tiltak eller ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner skal gis uten unødig opphold og 

senest 14 kalenderdager etter at vedkommende myndigheter har fastslått den manglende overholdelsen, etter anvendelsen av et 

tilsynstiltak eller andre administrative tiltak eller etter ilegging av den administrative eller strafferettslige sanksjonen.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter 

skal gi hverandre (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 6). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1255 

 

 

2.  Dersom en filial anses som betydelig i samsvar med artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, skal hjemstatens vedkommende 

myndigheter gi kvantitative opplysninger om likviditet og resultater av likviditetstilsynet til vertsstatens vedkommende 

myndigheter som fører tilsyn med denne betydelige filialen, to ganger i året og senest  

a)  28. februar hvert år på grunnlag av situasjonen per 31. desember året før, 

b)  31. august hvert år på grunnlag av situasjonen per 30. juni samme år. 

3.  Andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, skal gis en gang i året og senest 30. april hvert år på grunnlag av 

situasjonen per 31. desember året før, med unntak av opplysninger om en institusjons ledelse og eierforhold, som skal gis på 

grunnlag av de seneste tilgjengelige opplysningene. 

Artikkel 3 

Framgangsmåter for overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter 

1.  Hjemstatens vedkommende myndigheter skal føre en oppdatert liste for hver institusjon over relevante kontakter, 

herunder kontakter i krisesituasjoner, for utvekslingen av opplysninger mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende 

myndigheter og dele denne listen med vertsstatens vedkommende myndigheter. 

Vertsstatens vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold underrette hjemstatens vedkommende myndigheter om sine 

kontakter og om endringer av disse kontaktene. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal gjennomgå 

kontaktlisten hvert år. 

2.  Opplysningene skal utveksles skriftlig eller elektronisk og rettes til de relevante kontaktpersonene på kontaktlisten nevnt i 

nr. 1 med mindre annet er angitt av en vedkommende myndighet som anmoder om opplysninger. 

3.  Når opplysninger utveksles elektronisk, skal det benyttes sikre kommunikasjonskanaler med mindre vedkommende 

myndigheter anser det som hensiktsmessig å bruke usikrede kommunikasjonskanaler. 

4.  Følgende opplysninger kan gis muntlig før de bekreftes skriftlig eller elektronisk: 

a)  Opplysninger om manglende overholdelse av lover eller forskrifter. 

b)  Opplysninger om anvendelse av tilsynstiltak eller andre administrative tiltak. 

c)  Opplysninger om ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner. 

d)  Opplysninger om en likviditetsstressituasjon. 

5.  Vedkommende myndigheter skal bekrefte at opplysningene er mottatt. Dersom opplysningene er gitt elektronisk via en 

sikker kommunikasjonskanal, skal bekreftelsen gis via samme kanal. Bekreftelse er ikke nødvendig for opplysninger som er gitt  

muntlig eller via en sikker kommunikasjonskanal som gjør det mulig for avsenderen å få bekreftelse på at mottakeren har fått 

opplysningene. 

6.  Dersom et tilsynskollegium er opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU, og dersom alle 

institusjonens filialer anses som betydelige, får nr. 1–5 i denne artikkelen ikke anvendelse. I slike tilfeller skal opplysningene 

utveksles etter framgangsmåten i de skriftlige ordningene nevnt i artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 4 

Skjemaer og maler som skal benyttes ved utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet  

gjennom en filial 

1.  De kvantitative opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal utveksles ved hjelp av malen i vedlegg I del 1 og i den formen 

som er angitt i malen.  
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2.  Andre kvantitative opplysninger om en institusjons likviditet og solvens enn dem som er nevnt i nr. 1, skal utveksles ved 

hjelp av malen i vedlegg I del 2 og i den formen som er angitt i malen. 

3.  Kvantitative opplysninger om omfanget av tjenestene som tilbys ved utøvelse av adgangen til å yte tjenester, skal 

utveksles ved hjelp av malen i vedlegg I del 3 og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser 

som hensiktsmessig. 

4.  Kvantitative opplysninger om markedsandelene til en filial som er etablert i en vertsstat, skal utveksles ved hjelp av malen 

i vedlegg I del 4 og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

5.  Andre ikke-kvantitative opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 6, 7 og 8, skal utveksles ved hjelp av de respektive 

malene og i den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig, som følger: 

a)  Malen i vedlegg I del 2 skal brukes til opplysninger om en institusjons likviditet og solvens. 

b)  Malen i vedlegg I del 3 skal brukes til opplysninger om tjenesteyting over landegrensene. 

c)  Malen i vedlegg I del 4 skal brukes til opplysninger om en filial som er etablert i en vertsstat. 

d)  Malen i vedlegg I del 5 skal brukes til opplysninger om innskuddsgarantiordninger. 

6.  Ikke-kvantitative opplysninger angitt i vedlegg I del 6 om en institusjons ledelse og eierforhold, likviditets- og 

finansieringsstrategier, beredskapsplaner for likviditet og finansiering og forberedelser til krisesituasjoner skal gis i den formen 

som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. Opplysningene skal gis som et tillegg til de 

andre opplysningene som utveksles ved hjelp av malene i vedlegg I del 1–5. 

7.  Opplysninger om eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av lover eller forskrifter, anvendelse av tilsynstiltak eller 

andre administrative tiltak eller ilegging av administrative eller strafferettslige sanksjoner som nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal gis i 

den formen som vedkommende myndighet som gir opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

8.  Opplysninger om identifisering av en institusjon som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i henhold til artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU skal gis i den formen som vedkommende myndighet som gir 

opplysningene, anser som hensiktsmessig. 

Artikkel 5 

Særskilte anmodninger om opplysninger fra vedkommende myndigheter 

1.  Anmodninger om opplysninger som ikke er underlagt krav om utveksling i henhold til delegert forordning (EU)  

nr. 524/2014, skal oversendes skriftlig eller elektronisk til de relevante kontaktpersonene på listen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

denne forordningen. 

2.  En vedkommende myndighet som framsetter en anmodning som nevnt i nr. 1, skal redegjøre for hvordan opplysningene 

kan lette tilsynet med eller overvåkingen av en institusjon, undersøkelsen av vilkårene for å gi tillatelse til en institusjon eller 

vernet av stabiliteten i finanssystemet. Nevnte vedkommende myndighet skal fastsette en rimelig svarfrist, idet det tas hensy n 

til arten av opplysninger det anmodes om, og om anmodningen haster. 

3.  En vedkommende myndighet som mottar anmodningen nevnt i nr. 1, skal gi opplysningene uten unødig opphold og gjøre 

sitt ytterste for å svare innen fristen angitt i anmodningen. Dersom den vedkommende myndigheten ikke kan svare innen fristen 

angitt i anmodningen, skal den uten unødig opphold underrette den anmodende vedkommende myndigheten om når den 

kommer til å gi opplysningene. 

Dersom de ønskede opplysningene ikke er tilgjengelige, skal vedkommende myndighet som mottar anmodningen omhandlet i 

nr. 1, underrette den anmodende vedkommende myndigheten om dette. 
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Artikkel 6 

Utveksling av opplysninger om tilbydere av tjenester over landegrensene  

Vedkommende myndigheter i en vertsstat der en institusjon driver virksomhet ved utøvelse av adgangen til å yte tjenester, som 

anmoder hjemstatens vedkommende myndigheter om å gi de opplysningene om disse tjenestene som fastsatt i delegert 

forordning (EU) nr. 524/2014, skal framsette anmodningen skriftlig eller elektronisk overfor den relevante kontakt personen på 

kontaktlisten nevnt i artikkel 3 nr. 1. Hjemstatens vedkommende myndigheter skal framlegge opplysningene innen tre måneder 

etter at anmodningen ble mottatt. 

Artikkel 7 

Utveksling av opplysninger om institusjoner som utøver virksomhet gjennom en filial, ved likviditetsstress som påvirker 

institusjonen eller selve filialen 

I en likviditetsstressituasjon skal vedkommende myndigheter bruke malen angitt i vedlegg II til denne forordningen og følge 

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen til å utveksle opplysningene fastsatt i delegert forordning (EU)  

nr. 524/2014. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 172 av 12.6.2014, s. 6–25.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1317/2014 

av 11. desember 2014 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor  

sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble også europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med 

hensyn til visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale 

motparter. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset 

periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne 

overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Både overgangsperioden for krav til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

overgangsperioden for rapportering av startmarginen fastsatt i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden med seks måneder i unntakstilfeller. Denne forlengelsen bør også gjelde for fristene 

fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014(3) har allerede forlenget disse overgangsperiodene med seks måneder, til 15. desember 2014.  

5) Prosessen med tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen pågår, men vil ikke være avsluttet innen 

15. desember 2014. Eksisterende sentrale motparter etablert i tredjestater som allerede har søkt om anerkjennelse, er 

ennå ikke anerkjent. En ytterligere forlengelse av overgangsperioden vil derfor gjøre det mulig for institusjoner etablert i 

Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital 

som følge av mangelen på sentrale motparter som er etablert i hver av de relevante tredjestatene, og som på en 

gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester som disse institusjonene i Unionen krever. 

Selv om en slik økning bare er midlertidig, vil den kunne føre til at de trekker seg som direkte deltakere i de sentrale 

motpartene og dermed forårsaker forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. 

Ytterligere seks måneders forlengelse av overgangsperioden, dvs. fram til 15. juni 2015, er derfor nødvendig. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1.  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første 

og annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012, som er forlenget  i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014, forlenges med ytterligere seks måneder. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/880 

av 4. juni 2015 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  

overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  

(EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter. 

2)  Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble også europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med 

hensyn til visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale 

motparter. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset 

periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne 

overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3)  Både overgangsperioden for krav til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

overgangsperioden for innberetning av startmarginen fastsatt i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skulle utløpe 15. juni 2014. 

4)  Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden med seks måneder i unntakstilfeller. Denne forlengelsen bør også gjelde for fristene 

fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014(3) og deretter kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014(4) har allerede forlenget disse 

overgangsperiodene til 15. juni 2015. 

5)  Prosessen med tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen pågår, men vil ikke være avsluttet innen 

mandag 15. juni 2015. Med hensyn til eksisterende sentrale motparter etablert i tredjestater som allerede har søkt om 

anerkjennelse, er ennå ingen godkjenning gitt til slike sentrale motparter. Behovet for å unngå forstyrrelser på de 

internasjonale finansmarkedene som tidligere førte til en forlengelse av overgangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 for sentrale motparter etablert i tredjestater, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014. En ytterligere forlengelse 

av overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av mangelen på sentrale motparter som 

er etablert i hver av de relevante tredjestatene, og som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen 

clearingtjenester som Unionens institusjoner krever. Selv om en slik økning bare er midlertidig, vil den kunne føre til at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 9.6.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 1).  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6).  
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disse institusjonene trekker seg som direkte deltakere i de sentrale motpartene og dermed forårsaker forstyrrelser på 

markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. Overgangsperioden bør derfor forlenges med ytterligere 

seks måneder. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første 

og annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012 og forlenget i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 

og (EU) nr. 1317/2014 forlenges med ytterligere seks måneder til 15. desember 2015. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2326 

av 11. desember 2015 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer 

overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  

(EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til 

visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter. I 

artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset periode skal 

rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne over-

gangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Både overgangsperioden for krav til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

overgangsperioden for rapportering av startmarginen fastsatt i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden med seks måneder i unntakstilfeller. Denne forlengelsen bør også gjelde for fristene 

fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangsperiodene er blitt forlenget til  

15. desember 2015 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014(3), (EU) nr. 1317/2014(4) og (EU) 

2015/880(5). 

5) Prosessen med tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen pågår, men vil ikke være avsluttet innen 

15. desember 2015. Med hensyn til eksisterende sentrale motparter etablert  i tredjestater som allerede har søkt om 

anerkjennelse, er flere sentrale motparter etablert i tredjestater allerede blitt anerkjent av ESMA, og andre kan bli 

anerkjent på grunnlag av beslutninger om likeverdighet i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 som 

Kommisjonen vedtok 13. november 2015. Anerkjennelsesprosessen vil imidlertid ikke være avsluttet innen  

15. desember 2015. Behovet for å unngå forstyrrelser på de internasjonale finansmarkedene som tidligere førte til en 

forlengelse av overgangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 for sentrale motparter 

etablert i tredjestater, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/880. En ytterligere forlengelse av overgangsperioden bør gjøre det mulig for 

institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) å unngå en betydelig økning i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 12.12.2015, s. 108, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 1).  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlament s- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6).  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansv arlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 143 av 9.6.2015, s. 7). 
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kravene til ansvarlig kapital som følge av mangelen på sentrale motparter som er etablert i hver av de relevante 

tredjestatene, og som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester som 

institusjoner etablert i Unionen krever. Selv om en slik økning bare er midlertidig, vil den kunne føre til at disse 

institusjonene trekker seg som direkte deltakere i de sentrale motpartene og forårsaker forstyrrelser på markedene der 

disse sentrale motpartene utøver virksomhet. Overgangsperioden bør derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første 

og annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012, som er forlenget i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014, (EU) nr. 1317/2014 og (EU) nr. 2015/880, forlenges med ytterligere seks måneder til 15. juni 2016. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KO MMISJO NENS GJENNO MFØRINGSFO RO RDNING (EU) 2016/892 

av 7. juni 2016 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  

overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  

(EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av institusjoner. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble forordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til visse inndata for 

beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter. I artikkel 89 nr. 5a i 

forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset periode skal rapportere det 

samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne overgangsperioden 

gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse over-

gangsperiodene er blitt forlenget til 15. juni 2016 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014(3), 

(EU) nr. 1317/2014(4), (EU) 2015/880(5) og (EU) 2015/2326(6). 

5) Prosessen med tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen pågår, men vil ikke være avsluttet innen 

15. juni 2016. Det er fortsatt to sentrale motparter etablert i Unionen som venter på tillatelse. Dersom 

overgangsperioden ikke forlenges, vil institusjoner etablert i Unionen som har eksponeringer overfor disse to sentrale 

motpartene, oppleve en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital for disse eksponeringene. Selv om en slik økning 

bare er midlertidig, kan den føre til at disse institusjonene trekker seg som direkte deltakere i disse sentrale motpartene, 

eller at de, i det minste midlertidig, slutter å yte clearingtjenester til disse institusjonenes kunder og dermed forårsaker 

forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet, og eventuelt på unionsmarkedene i 

alminnelighet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 8.6.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31).  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgan gsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6).  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 143 av 9.6.2015, s. 7). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 av 11. desember 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 328 av 12.12.2015, s. 108). 
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6) Når det gjelder sentrale motparter som er etablert i tredjestater, og som hittil har søkt om anerkjennelse, er 17 sentrale 

motparter allerede blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). Av disse er seks 

sentrale motparter fra Canada, Mexico, Sør-Afrika og Sveits blitt anerkjent etter vedtakelsen av gjennomførings-

forordning (EU) 2015/2326. Videre kan sentrale motparter fra Sør-Korea og De forente stater bli anerkjent på grunnlag 

av henholdsvis gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2038(1) og (EU) 2016/377(2). De gjenstående sentrale motpartene 

fra tredjestater venter fortsatt på anerkjennelse, og anerkjennelsesprosessen vil ikke være avsluttet innen 15. juni 2016. 

De markedene som betjenes av disse gjenstående sentrale motpartene, kan også bli alvorlig forstyrret dersom 

overgangsperioden for institusjoner som har eksponeringer overfor disse sentrale motpartene, ikke forlenges av samme 

grunner som i tilfeller der overgangsperiodene ikke forlenges for sentrale motparter som er etablert i Unionen. 

7) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene i og utenfor Unionen som tidligere førte til en forlengelse av 

overgangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter 

utløpet av forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326. En ytterligere 

forlengelse av overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak 

etablert utenfor Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at tillatelses- eller 

anerkjennelsesprosessen ikke er avsluttet for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den 

særlige typen clearingtjenester som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) 

krever. Overgangsperioden bør derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første 

og annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012 og forlenget i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014, (EU) nr. 1317/2014, (EU) 2015/880 og (EU) 2015/2326 forlenges med ytterligere seks måneder til  

15. desember 2016. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2038 av 13. november 2015 om likeverdighet mellom rammereglene i Republikken 

Korea for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter 

og transaksjonsregistre (EUT L 298 av 14.11.2015, s. 25). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet mellom rammereglene i De forente stater for 

sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, og kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 32).  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2227 

av 9. desember 2016 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

(1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med å gi tillatelse til og anerkjenne eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner gjennom, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av 

institusjonene. 

(2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til 

visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter. I 

artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det derfor fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset periode 

skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne 

overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

(3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

(4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse 

overgangsperiodene er blitt forlenget til 15. desember 2016 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014(3), (EU) nr. 1317/2014(4), (EU) 2015/880(5), (EU) 2015/2326(6) og (EU) 2016/892(7). 

(5) Prosessen med å gi tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen er fullført, så ingen ytterligere 

forlengelser av overgangsperioden er nødvendig for disse sentrale motpartene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 10.12.2016, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av  overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31).  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansv arlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 143 av 9.6.2015, s. 7). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 av 11. desember 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene ti l 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlamen ts- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 328 av 12.12.2015, s. 108).  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 7. juni 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansv arlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 151 av 8.6.2016, s. 4). 
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(6) Når det gjelder sentrale motparter som er etablert i tredjestater, og som hittil har søkt om anerkjennelse, er 21 sentrale 

motparter allerede blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). Av disse er tre 

sentrale motparter fra De forente stater blitt anerkjent etter vedtakelsen av gjennomføringsforordning (EU) 2016/892. 

Dessuten kan ytterligere sentrale motparter fra De forente stater bli anerkjent på grunnlag av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377(1). De gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater venter imidlertid 

fortsatt på anerkjennelse, og anerkjennelsesprosessen vil ikke være fullført innen 15. desember 2016. Dersom 

overgangsperioden ikke forlenges, vil institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert  utenfor Unionen) 

som har eksponeringer mot de gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater, bli pålagt å øke sin ansvarlige kapital for 

disse eksponeringene betraktelig. Selv om en slik økning bare er midlertidig, kan den føre til at disse institusjonene 

trekker seg som direkte deltakere i disse sentrale motpartene, eller at de, i det minste midlertidig, slutter å yte 

clearingtjenester til disse institusjonenes kunder og dermed forårsaker alvorlige forstyrrelser på markedene der disse 

sentrale motpartene utøver virksomhet. 

(7) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene utenfor Unionen, som tidligere førte til forlengelse av 

overgangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2016/892. En ytterligere forlengelse av 

overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at anerkjennelsesprosessen ikke er 

fullført for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester 

som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) krever. Overgangsperioden bør 

derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

(8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012, som senest ble forlenget i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/892, 

forlenges med ytterligere seks måneder til 15. juni 2017. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet mellom rammereglene i De forente stater for 

sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, og kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 32).  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/461 

av 16. mars 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til felles framgangsmåter, skjemaer og 

maler for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av 

kvalifiserende eierandeler i kredittinstitusjoner, som omhandlet i artikkel 24 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet  som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 22 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter, skjemaer og maler for å sikre at vedkommende myndigheter 

foretar en korrekt vurdering av underretninger om planlagt direkte eller indirekte erverv eller økninger av kvalifiserende 

eierandeler i kredittinstitusjoner når den aktuelle erverver er en enhet under tilsyn i en annen medlemsstat eller sektor, 

morforetaket til en slik enhet under tilsyn eller den fysiske eller juridiske personen som kontrollerer en slik enhet under 

tilsyn. I slike tilfeller bør de berørte vedkommende myndighetene rådspørre hverandre og gi hverandre alle ønskede og 

alle andre vesentlige opplysninger. 

2) I henhold til artikkel 14 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU får samrådet omhandlet i artikkel 24 i nevnte direktiv også 

anvendelse på vurderingen av aksjeeiere og deltakere i en kredittinstitusjon med henblikk på å gi tillatelse til å starte 

virksomhet som kredittinstitusjon. De felles framgangsmåtene, skjemaene og malene bør derfor også muliggjøre samråd 

mellom berørte vedkommende myndigheter når vurderingen av aksjeeiere eller deltakere med kvalifiserende eierandeler 

gjennomføres som del av vurderingen av søknader om tillatelse for kredittinstitusjoner. 

3) For å lette samarbeidet mellom vedkommende myndigheter og sikre effektiv utveksling av opplysninger bør 

vedkommende myndigheter utpeke særskilte kontaktpunkter for samrådet omhandlet i artikkel 24 i direktiv 2013/36/EU 

og offentliggjøre opplysninger om disse på sine nettsteder. 

4) For å sikre et raskt og effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter bør det opprettes framgangsmåter for 

samråd med klare tidsrammer. 

5) Disse framgangsmåtene for samråd bør også sikre at vedkommende myndigheter samarbeider og arbeider for å forbedre 

samrådsprosessen ved å fremme, der det er relevant, tilbakemeldinger om kvaliteten på og relevansen av de 

opplysningene som mottas. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interes -

sentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 17.3.2017, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet omhandlet i artikkel 24 i direktiv 

2013/36/EU mellom følgende parter: 

a) Vedkommende myndighet for en eksisterende kredittinstitusjon der en kvalifiserende eierandel etter planen skal erverves 

eller økes, eller som har ansvar for å gi tillatelse til å starte virksomhet som kredittinstitusjon («anmodende myndighet»). 

b) Den berørte vedkommende myndigheten for den aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren, når en slik aktuell 

erverver, aksjeeier eller deltaker hører inn under en av kategoriene omhandlet i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i 

direktiv 2013/36/EU («anmodet myndighet»). 

Artikkel 2 

Utpekte kontaktpunkter 

Med henblikk på samrådet omhandlet i artikkel 24 i direktiv 2013/36/EU skal vedkommende myndigheter gjennom angivelse 

av en enkelt adresse til en egen avdeling eller postkasse utpeke kontaktpunkter for overføring av anmodninger om samråd og 

annen kommunikasjon i samsvar med denne forordningen, og gjøre disse kontaktpunktene offentlig tilgjengelige på sine 

nettsteder. 

Artikkel 3 

Anmodning om samråd 

1. Den anmodende myndigheten skal sende en anmodning om samråd til den anmodede myndigheten så snart som mulig 

etter mottak av en underretning som nevnt i artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, og under enhver omstendighet senest  

10 virkedager etter begynnelsen av vurderingsperioden omhandlet i artikkel 22 nr. 2 annet ledd i nevnte direktiv. 

2. Dersom vurderingen omhandlet i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU er gjennomført som ledd i vurderingen av en 

kredittinstitusjons søknad om tillatelse til å begynne sin virksomhet, skal den anmodende myndigheten sende en anmodning om 

samråd til den anmodede myndigheten så snart som mulig etter mottak av en slik søknad, og under enhver omstendighet senest 

10 virkedager etter mottak av de fullstendige opplysningene nevnt i artikkel 15 i direktiv 2013/36/EU. 

3. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningene om samråd nevnt i nr. 1 og 2 skriftlig per post, telefaks eller sikre 

elektroniske midler og stile dem til den anmodede myndighetens utpekte kontaktpunkt. 

4. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningene om samråd nevnt i nr. 1 og 2 ved å fylle ut malen angitt i vedlegg 

I, med nærmere opplysninger om den planlagte eierandelen samt opplysningene som den anmodende myndigheten ber om fra 

den anmodede myndigheten i denne forbindelse. 

Artikkel 4 

Bekreftelse på mottak av en anmodning om samråd 

Den anmodede myndigheten skal sende den anmodende myndigheten en bekreftelse på mottak av anmodningen om samråd 

nevnt i artikkel 3 senest to virkedager etter å ha mottatt en slik anmodning. 

Artikkel 5 

Svar fra den anmodede myndigheten 

1. Et svar på en anmodning om samråd skal avgis skriftlig per post, telefaks eller sikre elektroniske midler ved bruk av 

formatet angitt i vedlegg II. Det skal stiles til den anmodende myndighetens utpekte kontaktpunkt omhandlet i artikkel 2, med 

mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet.  
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2. Den anmodede myndigheten skal snarest mulig og senest 20 virkedager etter å ha mottatt anmodningen om samråd gi den 

anmodende myndigheten følgende opplysninger: 

a) Alle relevante opplysninger angitt i anmodningen om samråd, herunder eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse 

med den aktuelle erververens erverv. 

b) Alle vesentlige opplysninger, på eget initiativ. 

3. Dersom den anmodede myndigheten ikke er i stand til å overholde fristen fastsatt i nr. 2, skal den umiddelbart underrette 

den anmodende myndigheten om de berettigede årsakene til forsinkelsen og angi en anslått svardato. Den anmodede 

myndigheten skal gi regelmessige tilbakemeldinger om framdriften, enten på eget initiativ eller på anmodning fra den 

anmodende myndigheten. 

4. Dersom den anmodede myndigheten i berettigede tilfeller ikke er i stand til å framlegge alle nødvendige opplysninger 

tidsnok til å overholde fristen fastsatt i nr. 2, skal den 

a) gi de opplysningene som allerede foreligger, innen fristen fastsatt i nr. 2, i det formatet som er angitt i vedlegg II, 

b) framlegge eventuelle manglende opplysninger så snart de blir tilgjengelige, på en måte, herunder muntlig, som sikrer at alle 

nødvendige tiltak raskt kan iverksettes. 

5. Dersom de ønskede opplysningene gis muntlig i henhold til nr. 4 bokstav b), skal de deretter bekreftes skriftlig i samsvar 

med nr. 1, med mindre de berørte vedkommende myndighetene blir enige om noe annet. 

Artikkel 6 

Framgangsmåter for samråd 

1. I forbindelse med en anmodning om samråd og svaret på anmodningen skal den anmodende og den anmodede 

myndigheten benytte det mest hensiktsmessige av kommunikasjonsmidlene som er angitt i artikkel 3 nr. 3 og artikkel 5 nr. 1, 

idet det tas behørig hensyn til vurderinger som gjelder fortrolig behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som 

skal formidles, og hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. 

2. De opplysningene som gis av den anmodede myndigheten, skal, så langt den kjenner til, være fullstendige, nøyaktige og 

oppdaterte. 

3. Etter mottak av en anmodning om samråd skal den anmodede myndigheten meddele den anmodende myndigheten innen 

rimelig tid dersom den har behov for en presisering med hensyn til opplysningene det anmodes om. 

Den anmodende myndigheten skal på sin side umiddelbart svare på enhver anmodning om presiseringer som ønskes av den 

anmodede myndigheten. 

4. Dersom opplysningene det anmodes om, finnes hos en annen myndighet i samme medlemsstat som den anmodede 

myndigheten, men denne myndigheten ikke er en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 24 i direktiv 2013/36/EU, skal 

den anmodede myndigheten gjøre sitt beste for å innhente opplysningene umiddelbart og oversende dem til den anmodende 

myndigheten i samsvar med artikkel 5. 

Dersom opplysningene det anmodes om, finnes hos en annen myndighet i en annen medlemsstat eller hos en annen myndighet i 

samme medlemsstat, og denne myndigheten er en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 24 i direktiv 2013/36/EU, 

skal den anmodede myndigheten straks underrette den anmodende myndigheten om dette. 

5. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i 

forbindelse med behandlingen av en anmodning. 

6. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal gi hverandre tilbakemelding om resultatet av den vurderingen som 

ble gjort i forbindelse med samrådet, og, der det er relevant, om nytten av de mottatte opplysningene eller annen mottatt bis tand 

og om eventuelle problemer i forbindelse med å gi slik bistand eller slike opplysninger. 
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7. Dersom det framkommer nye opplysninger eller det oppstår behov for ytterligere opplysninger i løpet av vurde-

ringsperioden, skal den anmodende og den anmodede myndigheten sikre at alle vesentlige og relevante opplysninger utveksles. 

Malene i vedlegg I og II skal, når det er hensiktsmessig, brukes til dette formål. 

8. Under samrådet skal vedkommende myndigheter bruke et offisielt EU-språk som vanligvis benyttes i internasjonalt 

tilsynssamarbeid, og offentliggjøre valget av språket eller språkene på sine nettsteder. Vedkommende myndigheter i 

medlemsstater som har et felles offisielt språk, eller som sammen avtaler å bruke et annet offisielt EU-språk, kan benytte dette 

språket. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Mal for anmodning om samråd 

(Artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461) 

Anmodning om samråd 

Dato: .......................................................................... 

FRA: 

Medlemsstat: 

Anmodende myndighet: 

Adresse: 

(Kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet) 

Telefon: 

E-post: 

Referansenummer: 

TIL: 

Medlemsstat: 

Anmodet myndighet: 

Adresse: 

(Kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet) 

Telefon: 

E-post: 

Til den det måtte angå: 

I samsvar med artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461(1) oversendes herved en anmodning om 

samråd i forbindelse med forholdene som er nærmere angitt nedenfor. 

Merk at vurderingsprosedyren skal avsluttes [sett inn dato](2). Vi ber derfor om at du gir de ønskede opplysningene og alle 

andre vesentlige opplysninger samt eventuelle synspunkter på eller forbehold om den planlagte eierandelen senest  

20 virkedager etter å ha mottatt dette brevet, eller, dersom det ikke er mulig, en angivelse av når du antar at du kan gi den 

bistanden som det anmodes om. 

Denne anmodningen om samråd, ditt svar og behandlingen av dem er underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med 

hensyn til felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med planlagt 

erverv av kvalifiserende eierandeler i kredittinstitusjoner, som omhandlet i artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

(EUT L 72 av 17.3.2017, s. 57). 

(2) I samsvar med artikkel 22 nr. 2 annet ledd i direktiv 2013/36/EU eller eventuelt artikkel 15 i nevnte direktiv.  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).  
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Opplysninger om den planlagte eierandelen  

Identiteten til de(n) aktuelle erverver(e), aksjeeier(e) eller deltaker(e): 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[For fysiske personer angis personopplysninger, herunder personens navn, fødselsdato og fødested, personlige 

identifikasjonsnummer (dersom tilgjengelig) og adresse. For juridiske personer angis det registrerte nav net, den registrerte 

adressen til hovedkontoret, postadressen (dersom forskjellig) og det nasjonale identifikasjonsnummeret (dersom tilgjengelig).] 

Navnet på berørt(e) regulert(e) foretak i den anmodede myndighetens medlemsstat og forholdet til den aktuelle erververen, 

aksjeeieren eller deltakeren: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Dersom den aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren er et regulert foretak som omhandlet i artikkel 24 nr. 1 bokstav 

a) i direktiv 2013/36/EU, er navnet på den aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren tilstrekkelig. Dersom den aktuelle 

erververen, aksjeeieren eller deltakeren hører inn under en av kategoriene definert i artikkel 24 nr. 1 bokstav b) eller c) i 

direktiv 2013/36/EU, er det også nødvendig å redegjøre for forholdet mellom den aktuelle erververen, aksjeeieren eller 

deltakeren og det berørte regulerte foretaket etablert i den anmodede myndighetens medlemsstat.]  

Identiteten til målforetaket eller -virksomheten det søkes om tillatelse for: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Angi det registrerte navnet, den registrerte adressen til hovedkontoret, postadressen (dersom forskjellig) og det nasjonale 

identifikasjonsnummeret (dersom tilgjengelig).] 

Størrelsen på den aktuelle erververens, aksjeeierens eller deltakerens nåværende og planlagte direkte eller indirekte eierandel i 

målforetaket eller -virksomheten det søkes om tillatelse for: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Angi opplysninger om aksjene i målforetaket eller -virksomheten det søkes om tillatelse for, som eies eller planlegges å eies av 

den aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren (før og etter det planlagte ervervet, dersom det er relevant), herunder i) 

antallet og typen aksjer, enten ordinære aksjer eller andre, i foretaket som eies eller planlegges å erverves av den aktuelle 

erververen, aksjeeieren eller deltakeren (før og etter det planlagte ervervet, dersom det er relevant), og disse aksjenes 

nominelle verdi, (ii) andelen av samlet kapital i foretaket som utgjøres av aksjene som eies eller planlegges å erverves av den 

aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren (før og etter det planlagte ervervet, dersom det er relevant), og iii) andelen av 

de samlede stemmerettene i foretaket som utgjøres av aksjene som eies eller planlegges å eies av den aktuelle erververen, 

aksjeeieren eller deltakeren (før og etter det planlagte ervervet, dersom det er relevant), dersom denne er forskjellig fra 

andelen av kapital i foretaket. For indirekte erverv skal tilsvarende opplysninger framlegges.]   
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Opplysninger om eventuelle andre involverte myndigheter: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Om den anmodende myndigheten har vært eller vil komme i kontakt med en annen myndighet i den anmodede myndighetens 

medlemsstat i forbindelse med innholdet i anmodningen eller med en annen myndighet som den anmodende myndigheten vet 

har en aktiv interesse i innholdet i anmodningen.] 

[Eventuelle tilleggsopplysninger framlagt av den anmodende myndigheten: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................. ] 

Type bistand det anmodes om: 

Spesifikke opplysninger det anmodes om: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Beskriv nærmere de spesifikke opplysningene som etterspørres, herunder eventuelle relevante dokumenter det anmodes om. 

Slike opplysninger skal omfatte 

— (dersom tilgjengelig) resultatet av den seneste vurderingen av egnetheten til den aktuelle erververen, aksjeeieren eller 

deltakeren eller til relevante ansatte i det berørte regulerte foretaket, 

— (dersom tilgjengelig) resultatet av den seneste vurderingen av den økonomiske soliditeten til den aktuelle erververen, 

aksjeeieren eller deltakeren eller til det berørte regulerte foretaket, med tilhørende offentlige eller eksterne 

revisjonsrapporter, 

— (dersom tilgjengelig) resultatet av den anmodede myndighetens seneste vurdering av kvaliteten på ledelsesstrukturen til 

den aktuelle erververen, aksjeeieren eller deltakeren eller til det berørte regulerte foretaket samt administrasjons- og 

regnskapsprosedyrer, internkontrollsystem, foretaksstyring, konsernstruktur osv., 

— angivelse av om det i forbindelse med det planlagte ervervet eller deltakelsen foreligger noen grunn til å mistenke at 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme pågår eller har forekommet eller er blitt forsøkt, 

og alle andre spesifikke opplysninger som etterspørres av den anmodende myndigheten.]  

Vennlig hilsen 

[underskrift] 

 _____ 
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VEDLEGG II 

Mal for svar fra den anmodede myndigheten 

(Artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461) 

Svar fra den anmodede myndigheten 

Dato:  ......................................................................... 

Generelle opplysninger 

FRA: 

Medlemsstat: 

Anmodet myndighet: 

Adresse: 

(Kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet) 

Telefon: 

E-post: 

Den anmodede myndighetens referansenummer: 

TIL: 

Medlemsstat: 

Anmodende myndighet: 

Adresse: 

(Kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet) 

Telefon: 

E-post: 

Den anmodende myndighetens referansenummer: 

Til den det måtte angå: 

I samsvar med artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461(1) er din anmodning om samråd av 

[dd.mm.åååå] med ovennevnte referansenummer behandlet av oss. 

Dette svaret er underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2). 

Angi eventuelle uklarheter med hensyn til opplysningene det anmodes om, eller andre aspekter ved denne vurderingen: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................   

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med 

hensyn til felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med planlagt 

erverv av kvalifiserende eierandeler i kredittinstitusjoner, som omhandlet i artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

(EUT L 72 av 17.3.2017, s. 57). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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Angi opplysningene det anmodes om, eller henvis til de aktuelle vedleggene som inneholder opplysningene det anmodes om: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

Dersom den anmodede myndigheten ønsker å framlegge andre vesentlige opplysninger eller andre opplysninger, kan disse 

opplysningene angis her, alternativt kan det gis en forklaring av hvordan de vil bli gitt, eller en henvisning til de aktuelle 

vedleggene som inneholder disse opplysningene: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

[Angi alle vesentlige opplysninger, for eksempel konsernstrukturen eller de seneste vurderingene av den aktuelle erververens 

eller det berørte regulerte foretakets økonomiske soliditet.] 

Dersom det er synspunkter eller forbehold i forbindelse med det planlagte ervervet, kan de oppgis her: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

Dersom visse ønskede opplysninger ikke var tilgjengelige da dette svaret ble utarbeidet, og dersom det å vente på disse 

opplysningene ville ha gjort at svaret ikke kunne ha blitt framlagt innen den fastsatte fristen, vennligst angi hvilke opplysninger 

dette gjelder, og spesifiser når de kan forventes å bli framlagt: 

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

Vennlig hilsen 

[underskrift] 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/954 

av 6. juni 2017 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  

mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  

(EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter fra tredjestater, er det i 

artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter fra tredjestater 

som institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner gjennom, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av 

disse institusjonene. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble forordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til visse inndata for 

beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fra tredjestater.  

I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det derfor fastsatt at visse sentrale motparter fra tredjestater i en 

begrenset periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. 

Denne overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse over-

gangsperiodene er blitt forlenget til 15. juni 2017 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014(3), 

(EU) nr. 1317/2014(4), (EU) 2015/880(5), (EU) 2015/2326(6), (EU) 2016/892(7) og (EU) 2016/2227(8). 

5) Av de sentrale motpartene som er etablert i tredjestater, og som hittil har søkt om anerkjennelse, er 28 sentrale motparter 

allerede blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet. Av disse er to sentrale motparter fra 

De forente stater blitt anerkjent etter vedtakelsen av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 på grunnlag av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377(9). Etter vedtakelsen av Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2016/2269(10), (EU) 2016/2275(11), (EU) 2016/2276(12), (EU) 2016/2277(13) og (EU) 2016/2278(14) er i 

tillegg fem sentrale motparter fra henholdsvis India, Japan, Brasil, Dubai internasjonale finanssenter og De forente 

arabiske emirater også blitt anerkjent. Dessuten kan ytterligere sentrale motparter fra India og New Zealand bli 

anerkjent på grunnlag av henholdsvis Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 og (EU) 

2016/2274(15). Til tross for denne utviklingen venter de gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater fortsatt på 

anerkjennelse, og anerkjennelsesprosessen vil ikke være fullført innen 15. juni 2017. Dersom overgangsperioden ikke 

forlenges, vil institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) som har eksponeringer 

mot de gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater, bli pålagt å øke sin ansvarlige kapital for disse eksponeringene 

betraktelig. Selv om en slik økning bare er midlertidig, kan den føre til at disse institusjonene trekker seg som direkte 

deltakere i disse sentrale motpartene, eller at de, i det minste midlertidig, slutter å yte clearingtjenester til disse 

institusjonenes kunder og dermed forårsaker alvorlige forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver 

virksomhet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 7.6.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

2022/EØS/13/87 
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6) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene utenfor Unionen, som tidligere førte til forlengelse av over-

gangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227. En ytterligere forlengelse av 

overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at anerkjennelsesprosessen ikke er 

fullført for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester 

som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) krever. Overgangsperioden bør 

derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012, som senest ble forlenget i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227, 

forlenges med ytterligere seks måneder til 15. desember 2017. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

                                                                 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6).  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansv arlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 143 av 9.6.2015, s. 7). 
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(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 av 11. desember 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene ti l 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 328 av 12.12.2015, s. 108).  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 7. juni 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig 

kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 151 av 8.6.2016, s. 4). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt  i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 336 av 10.12.2016, s. 36). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet mellom rammereglene i De forente stater for 

sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, og kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 658/2012 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 32).  

(10) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i India i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 38).  

(11) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2275 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i Japan i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 57).  

(12) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2276 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i Brasil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 61).  

(13) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2277 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i Dubai internasjonale finanssenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 

16.12.2016, s. 65). 

(14) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2278 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i De forente arabiske emirater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, 

s. 68). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i New Zealand i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 54).  

 _________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1443 

av 29. juni 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske  

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, artikkel  

99 nr. 6 fjerde ledd, artikkel 101 nr. 4 tredje ledd og artikkel 394 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir hvordan institusjoner skal rapportere opplysninger 

som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Artikkel 99 nr. 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 gir Den 

europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) mandat til å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette ensartede formater for rapportering av finansiell informasjon fra institusjoner som omfattes av artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(3), og fra andre kredittinstitusjoner enn dem omhandlet i 

nevnte artikkel, som utarbeider sine konsoliderte regnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. Artikkel 99 nr. 6 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 gir også EBA mandat til å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette ensartede 

formater for rapportering av finansiell informasjon fra institusjoner som er underlagt regnskapsregelverk på grunnlag av 

rådsdirektiv 86/635/EØF(4), og som vedkommende myndigheter kan la omfattes av rapporteringskravene. Hver av disse 

bestemmelsene gjelder aspekter ved rammen for tilsynsrapportering i Unionen som må tilpasses nylig gjeldende 

internasjonale standarder. 

2) Internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1606/2002 bygger på internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er utarbeidet av International 

Accounting Standards Board (IASB).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 17.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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3) I juli 2014 utstedte IASB IFRS 9: «Finansielle instrumenter» («IFRS 9») som den nye standarden for regnskapsføring 

av finansielle instrumenter, og planen var at den skulle få internasjonal anvendelse fra 1. januar 2018. IFRS 9 ble vedtatt 

i Unionen 22. november 2016 ved kommisjonsforordning (EU) 2016/2067(1). 

4) IFRS 9 innebærer grunnleggende endringer av regnskapsføringen av finansielle instrumenter for institusjoner som er 

omfattet av artikkel 99 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. IFRS 9 inneholder en logisk modell for klassifisering og 

måling, en felles og fremadskuende verdifallsmodell for «forventede tap» og en betydelig endret tilnærming til 

sikringsbokføring. Institusjonenes innrapportering bør derfor endres. 

5) Videre er det nødvendig å oppdatere maler og instruksjoner som gjelder rapportering av brutto balanseført verdi av 

finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over resultatet. Dette er nødvendig for å klargjøre definisjonen av 

«brutto balanseført verdi» for overvåkingen av kredittrisiko, øke kvaliteten på opplysningene som innrapporteres, og 

redusere rapporteringsbyrden. 

6) Det er også nødvendig å oppdatere maler og instruksjoner for institusjoner som er underlagt regnskapsregelverk som 

bygger på direktiv 86/635/EØF, for å sikre at innrapportert finansiell informasjon fortsatt er relevant og harmonisert 

mellom alle institusjoner, og for å håndtere manglende opplysninger som følge av at spesifikke nasjonale 

regnskapsregelverk tidligere ikke ble fullt ut gjenspeilet i malene. 

7) På grunn av den tette sammenhengen mellom finansiell rapportering og gjeldende regnskapsstandarder er det nødvendig 

at anvendelsesdatoen for denne forordningen faller sammen med anvendelsesdatoen for IFRS 9. Av samme grunn er det 

også nødvendig for de institusjonene som anvender et regnskapsår som avviker fra kalenderåret, at anvendelsesdatoen 

for denne forordningen faller sammen med anvendelsesdatoen for IFRS 9, som er datoen i kalenderåret da regnskapsåret 

begynner for disse institusjonene. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennom-

føringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

a) Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

b) Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse 

internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9 (EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1283 

 

 

c) Vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Dersom følgende institusjoner anvender et regnskapsår som avviker fra kalenderåret, skal vedlegg I og III til denne 

forordningen få anvendelse fra begynnelsen av regnskapsåret som starter etter 1. januar 2018: 

a) Institusjoner omfattet av artikkel 4 i forordning (EF) 1606/2002. 

b) Andre kredittinstitusjoner enn dem som er omhandlet i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1606/2002, som utarbeider 

konsoliderte regnskaper i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter framgangsmåten i 

artikkel 6 nr. 2 i nevnte forordning. 

c) Kredittinstitusjoner som anvender de internasjonale regnskapsstandardene i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 i 

forbindelse med rapportering av ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag i henhold til artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 213 av 17.8.2017, s. 4–527.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1486 

av 10. juli 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer og 

rapporteringsinstrukser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 78 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(2) angir institusjoners rapporteringskrav, noe som gjør det 

mulig for Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og vedkommende myndigheter å vurdere kvaliteten på 

institusjonenes interne metoder i samsvar med artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU. 

2) Artikkel 78 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU krever at institusjoner oversender beregningene fra sine interne metoder minst 

en gang i året. Ettersom fokuset for vedkommende myndigheters vurderinger og EBAs rapporter endres over tid, bør de 

eksponeringer eller posisjoner som inngår i referanseporteføljene, og derfor i rapporteringskravene, tilpasses i samsvar 

med dette. Det er derfor nødvendig å endre vedlegg I–VI til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070. 

3) Det er hensiktsmessig å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene. 

4) Institusjonene bør gis tilstrekkelig tid fra ikrafttredelsen av denne forordningen til å innrapportere resultater av 

referansemålingen til vedkommende myndigheter. Følgelig bør datoen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/2070 fravikes med hensyn til innrapporteringen i 2017. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

6) Endringene av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 har begrenset omfang og begrensede virkninger. I samsvar 

med artikkel 15 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3) har EBA derfor ikke foretatt åpne 

offentlige høringer. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 31.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 328 av 2.12.2016, 

s. 1) 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/13/89 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 2 utgår bokstav d). 

b) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

c) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

d) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

e) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

f) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

g) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 2016/2070 skal en institusjon oversende opplysningene nevnt i artikkel 2 og  

3 i nevnte forordning til vedkommende myndigheter innen 30. september 2017. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 225 av 31.8.2017, s. 3–2833.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/634 

av 24. april 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene  

som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og 

risikoklassene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 136 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799(2) angis samsvaret mellom de relevante 

kredittvurderingene utstedt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon og risikoklassene fastsatt i del 3 avdeling  

II kapittel 2 avsnitt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 (tilordning). 

2) Siden vedtakelsen av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 har ytterligere kredittvurderingsbyråer blitt registrert 

eller fått tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(3). I tillegg er en av de 

eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 fastsatte en tilordning for, blitt 

avregistrert. Ettersom artikkel 136 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 krever at det skal angis tilordninger for alle 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoner, er det nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 for å 

fastsette tilordninger for de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som nylig har blitt registrert eller fått tillatelse, og 

fjerne tilordningen for den avregistrerte eksterne kredittvurderingsinstitusjonen. 

3) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet, Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner («de europeiske tilsynsmyndighetene») har framlagt for Kommisjonen. 

4) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(4), interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5) og interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(6). 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 25.4.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel 136 nr. 1 og 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 3).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009,  

s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av  

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).  

2022/EØS/13/90 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1289 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 

Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/377 

av 15. mars 2016 

om likeverdighet mellom rammereglene i De forente stater for sentrale motparter som har  

tillatelse fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har t illatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente stater (USA) sikrer at sentrale motp arter som er 

etablert og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere 

risikonivå enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt 

stor systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i USA. I forbindelse 

med disse tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de rettslig bindende kravene som gjelder på 

jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i USA, og de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i 

henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger imidlertid ikke bare på en sammenlignende analyse 

av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i USA, men også på en vurdering av resultatet av 

disse kravene og av om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i 

Unionen kan bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i USA for sentrale motparter som har tillatelse (termen brukt i CFTC-sammenheng er 

«registrering») fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), inngår i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2016, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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Commodity Exchange Act (CEA), som endret ved avsnitt VII og VIII i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act («Dodd-Frank Act»), og CFTCs bestemmelser vedtatt i henhold til denne. CFTC er vedkommende 

myndighet for tilsyn med alle derivatkontrakter som ikke er basert på ett enkelt verdipapir (en obligasjon eller en aksje), 

ett lån eller en snevert definert gruppe eller indeks av verdipapirer, og er ansvarlig for å gi tillatelse til og regulere 

sentrale motparter som yter clearingtjenester for disse derivatkontraktene («derivatclearingorganisasjoner» eller «DCO-

er»). Derivatkontrakter som faller inn under CFTC, tilsvarer derfor et delsett av de derivatkontraktene som omfattes av 

bestemmelsene om sentrale motparter fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning gjelder utelukkende 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for DCO-er, og ikke de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for sentrale motparter som yter clearingtjenester for derivatkontrakter som faller inn under Securities and Exchange 

Commission (SEC). Dersom en sentral motpart har tillatelse både som clearingbyrå under SECs jurisdiksjon og som 

DCO, gjelder denne beslutning bare disse sentrale motpartene i den grad de yter clearingtjenester for derivatkontrakter 

som faller inn under CFTCs jurisdiksjon. 

7) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter som har fått tillatelse av CFTC, omfatter overordnede standarder 

fastsatt gjennom de grunnleggende prinsippene for DCO-er i avsnitt 5b bokstav c) nr. 2 i CEA og i del 39 underavsnitt 

A og B i CFTCs bestemmelser. For å få tillatelse av CFTC må alle sentrale motparter overholde disse grunnleggende 

prinsippene. De grunnleggende prinsippene utfylles av særskilte utvidede risikostyringsstandarder for DCO-er som er 

blitt utpekt av USAs Financial Stability Oversight Council som systemviktige, og som CFTC er utpekt som tilsynsbyrå 

(«SIDCO») for. De utvidede risikostyringsstandardene er fastsatt i del 39 underavsnitt C i CFTCs bestemmelser  

(39.30–39.42). De overordnede standardene og de særskilte utvidede risikostyringsstandardene for SIDCO-er (samlet 

omtalt som «grunnreglene») gjelder for SIDCO-er og for DCO-er som ikke er utpekt som SIDCO-er, men som frivillig 

har valgt å være rettslig bundet av disse særskilte risikostyringsstandardene («frivillig bundne DCO-er»). Disse 

grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene for DCO-er. 

8) I henhold til grunnreglene må DCO-er vedta interne regler og framgangsmåter som skal godkjennes av CFTC. Når det 

gjelder visse standarder fastsatt i samsvar med grunnreglene, må DCO-enes interne regler og framgangsmåter inneholde 

detaljerte opplysninger om hvordan DCO-en skal overholde disse standardene. Disse interne reglene og fram-

gangsmåtene inneholder også krav som utfyller dem fastsatt i grunnreglene. Når CFTC har godkjent de interne reglene 

og framgangsmåtene, blir de rettslig bindende for DCO-ene og utgjør en integrert del av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som disse DCO-ene må overholde. Dersom grunnreglene eller DCO-ens interne regler og framgangsmåter 

ikke overholdes, har CFTC myndighet til å ilegge disse DCO-ene sanksjoner, herunder ved å treffe straffetiltak og 

midlertidig inndra eller tilbakekalle tillatelsen. 

9) De rettslig bindende kravene i USA med hensyn til derivatkontrakter som blir clearet av DCO-er, utgjør derfor en 

tonivåstruktur. Grunnreglene for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er utgjør det første nivået av de rettslig bindende 

kravene. De interne reglene og framgangsmåtene for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er utgjør det andre nivået av de 

rettslig bindende kravene. Ved fastsettelse av likeverdighet i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 skal derfor arten og innholdet av de lovfestede kravene i de interne reglene og framgangsmåtene til 

SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er vurderes sammen med grunnreglene for å sikre at de rettslig bindende kravene 

som følger av kombinasjonen av de ulike delene av de rettslige og tilsynsmessige rammene, kan anses som likeverdige 

med kravene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

10) De grunnreglene som gjelder for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er, utfylt med deres interne regler og 

framgangsmåter, gir vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av bestemmelsene i avdeling IV i 

forordning (EU) nr. 648/2012. Grunnreglene omfatter krav til foretaksstyring (herunder organisatoriske krav, krav til 

øverste ledelse, risikokomiteer, oppbevaring av opplysninger, kvalifiserende eierandeler, opplysninger til vedkommende 

myndighet), interessekonflikter, utkontraktering, god forretningsskikk, kontinuerlig virksomhet og atskillelse samt 

likviditetsrisiko, krav til sikkerhet, investeringsretningslinjer og oppgjørsrisiko. 

11) Selv om grunnreglene for likviditetsrisiko ikke krever at SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er har tilgjengelige likvide 

midler til å oppfylle «prinsippet om dekning av to», det vil si likvide midler til å dekke mislighold hos minst de to 

clearingmedlemmene som den har de største eksponeringene mot, må disse DCO-ene likevel etablere framgangsmåter 

for å dekke eventuell udekket likviditetsmangel og sikre at det finnes tilgjengelige likvide midler dersom tapene 

overskrider misligholdet hos clearingmedlemmet som den har den største eksponeringen mot. Selv om dette er en annen 
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tilnærming enn «prinsippet om dekning av to» i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012, gir den vesentlige resultater 

som er likeverdige med resultatene av bestemmelsene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

12) Grunnreglene for deltaking, forvaltning av eksponeringer, marginkrav, misligholdsfond, andre finansielle midler, 

kaskadeprinsippet ved mislighold og framgangsmåter ved mislighold følger samme linje som bestemmelsene i avdeling 

IV i forordning (EU) nr. 648/2012, men avviker på visse områder. Når det gjelder startmarginen som anvendes på 

clearingmedlemmets egne posisjoner, fastsetter grunnreglene en minste avviklingsperiode på én dag for andre kontrakter 

enn OTC-derivatkontrakter, herunder futurekontrakter, opsjoner, bytteavtaler for landbrukets energiråvarer og metaller, 

og fem dager for alle andre derivater, med marginer som innkreves på nettogrunnlag. Unionens regler fastsetter 

imidlertid en minste avviklingsperiode på to dager for andre kontrakter enn OTC-derivatkontrakter og fem dager for 

OTC-derivatkontrakter, vanligvis med marginer som innkreves på nettogrunnlag. Når det gjelder clearingmedlemmenes 

egne posisjoner, medfører derfor den lengre avviklingsperioden på to dager for andre kontrakter enn OTC-

derivatkontrakter i Unionen at sentrale motparter som har tillatelse i Unionen, innkrever større marginer for disse 

posisjonene. For startmarginer som innkreves for posisjoner som tilhører clearingmedlemmers kunder, krever imidlertid 

grunnreglene at marginer skal innkreves på bruttogrunnlag for alle klasser av derivatkontrakter, mens EU-retten ikke har 

noen slike krav. Denne forskjellen mellom innkreving av marginer på netto- og bruttogrunnlag gir likeverdige resultater 

med hensyn til størrelsen på DCO-ers marginkrav for kundenes posisjoner, noe som kompenserer for forskjellen i 

avviklingsperioden. Grunnreglene om marginkrav kan derfor anses som likeverdige med EU-retten i den grad de gjelder 

posisjoner som tilhører clearingmedlemmers kunder. EU-retten krever dessuten anvendelse av ett av tre anti-prosykliske 

tiltak for å sikre at startmarginer ikke blir for lave i stabile økonomiske tider og ikke stiger drast isk i perioder med stress, 

mens grunnreglene ikke inneholder noen slike krav. Slike tiltak sikrer imidlertid stabile og moderate marginer. I tillegg 

krever grunnreglene at SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er anvender «prinsippet om dekning av to» når disse DCO-

ene er blitt utpekt som systemviktige i flere jurisdiksjoner, eller når de er involvert i aktiviteter med en mer kompleks 

risikoprofil. Unionens regler krever derimot «prinsippet om dekning av to» for alle sentrale motparter. 

13) De rettslige og tilsynsmessige rammene i USA som gjelder for DCO-er, bør derfor anses som likeverdige forutsatt at de 

i henhold til de interne reglene og framgangsmåtene for DCO-er som har tillatelse som SIDCO-er, og for frivillig 

bundne DCO-er sikrer at DCO-ene oppfyller visse krav. Disse kravene er: 1) For andre kontrakter enn OTC-

derivatkontrakter som handles på regulerte markeder, en avviklingsperiode på to dager for startmarginen som anvendes 

på clearingmedlemmenes egne posisjoner. 2) For alle derivatkontrakter, tiltak for å begrense prosykliske virkninger, 

som sikrer stabile og moderate marginer, og som er likeverdige med minst ett av alternativene fastsatt i avdeling IV i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 3) Tilstrekkelige forhåndsfinansierte og tilgjengelige finansielle midler slik at DCO-en 

kan motstå mislighold hos minst de to clearingmedlemmene som den har de største eksponeringene mot, under 

ekstreme, men mulige markedsvilkår, idet det tas hensyn til tilleggsrisikoen som disse DCO-ene eksponeres for som 

følge av samtidig mislighold i flere enheter i de misligholdende clearingmedlemmenes konsern. 

14) Kommisjonen merker seg at særlige egenskaper ved visse noterte landbruksderivatkontrakter som handles på regulerte 

markeder i USA og cleares av DCO-er, gjelder markeder som hovedsakelig anvendes av innenlandske, ikke-finansielle 

motparter i USA som forvalter sine forretningsrisikoer gjennom disse kontraktene og i liten grad har systemiske 

koblinger til resten av finanssystemet. Risikoen forbundet med å cleare disse kontraktene er ubetydelig for 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen. Følgelig påvirkes ikke likeverdighetsvurderingen i særlig grad 

av de bestemmelsene som gjelder for disse landbruksderivatkontraktene. 

15) Det bør derfor konkluderes med at CFTCs rettslige og tilsynsmessige rammer, som består av grunnreglene og de interne 

reglene og framgangsmåtene til SIDCO-ene og de frivillig bundne DCO-ene som oppfyller standardene fastsatt i denne 

beslutning med hensyn til risikostyring, bør anses som rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling 

IV i forordning (EU) nr. 648/2012. Bare SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er som oppfyller de rettslig bindende 

kravene (dvs. grunnreglene utfylt med de interne reglene og framgangsmåtene som er godkjent av CFTC, og som 

oppfyller standardene fastsatt i denne rettsakt), kan anerkjennes av ESMA, som i samsvar med artikkel 25 nr. 2 bokstav 

b) i forordning (EU) nr. 648/2012 bør kontrollere at disse standardene inngår i de interne reglene og framgangsmåtene 

til enhver sentral motpart som er omfattet av denne ordningen og søker om anerkjennelse i Unionen. ESMA overvåker 

dessuten i samsvar med artikkel 25 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012 at den likeverdige ordningen som definert i 

denne beslutning, herunder vilkårene i den, fortsatt overholdes, og kan trekke tilbake anerkjennelsen dersom dette ikke 

er tilfellet. ESMA vil særlig kontrollere at sentrale motparter anvender en todagers avviklingsperiode for 

clearingmedlemmenes egne posisjoner for andre kontrakter enn OTC-derivatkontrakter, at sentrale motparter anvender 

tiltak som skal begrense prosykliske virkninger, og som med hensyn til å sikre stabile og moderate marginer er 

likeverdige med hvilket som helst av de tre tiltakene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, og at sentrale motparter har 
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tilstrekkelige forhåndsfinansierte og tilgjengelige finansielle midler til at de kan motstå mislighold hos minst de to 

clearingmedlemmene som de har de største eksponeringene mot, under ekstreme, men mulige markedsvilkår, idet det tas 

hensyn til tilleggsrisikoen som disse sentrale motpartene eksponeres for som følge av samtidig mislighold i flere enheter 

i de misligholdende clearingmedlemmenes konsern. 

16) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene for sentrale motparter som er etablert i USA, også sikre at sentrale motparter i denne jurisdiksjonen til enhver 

tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) CFTC overvåker fortløpende at DCO-er oppfyller risikostyringskrav, gjennom overvåking og risikobaserte 

framgangsmåter for gransking, herunder kontroller av tilsynskravene. CFTC gjennomfører granskinger med granskings-

grupper. Når granskingen er fullført, utarbeider CFTC en rapp ort som sammenfatter granskingsresultatene, herunder 

eventuelle problemstillinger. Rapporten skisserer eventuelle konstaterte mangler, og ulike tiltak er tilgjengelige slik at 

CFTC kan sikre at DCO-er håndterer eventuelle identifiserte problemer hensiktsmessig, herunder gjennom å treffe 

straffetiltak og midlertidig inndra eller tilbakekalle tillatelsen dersom manglene ikke avhjelpes. Denne rapporten eller 

innholdet i den samt ethvert tiltak som vedtas på grunnlag av den, kan deles med reguleringsmyndigheter i tredjestater 

innenfor rammen av samarbeidsordninger. 

18) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene for DCO-er sikrer løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. 

19) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i USA omfatte et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

20) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke CFTC om tillatelse til å drive virksomhet som DCO. I henhold til sin 

lovhjemmel i 7 U.S.C. § 2(i) kan CFTC fastsette bestemmelser om tillatelse på bakgrunn av overholdelse av nasjonale 

regler («substituted compliance») for sentrale motparter fra tredjestater, i den grad det er fastslått sammenlignbarhet 

mellom dens krav til DCO-er og kravene i tredjestatens lovgivning. Slike bestemmelser gir en sentral motpart fra en 

tredjestat med tillatelse som DCO mulighet til å oppfylle CFTCs krav gjennom å overholde sammenlignbare krav i sin 

egen (tredjestatens) jurisdiksjon. Det er også nødvendig at CFTC og vedkommende tilsynsmyndighet i tredjestaten til 

den sentrale motparten som inngir søknad, undertegner en programerklæring for at det skal kunne gis tillatelse. 

21) CFTCs rettslige og tilsynsmessige rammer bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av 

sentrale motparter fra tredjestater. 

22) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er som gjelder i USA 

på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt løpende overvåke 

utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er og forvisse seg om at 

vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

23) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene for SIDCO-er og frivillig bundne DCO-er 

i USA berører ikke Kommisjonens mulighet til å foreta en særlig gjennomgåelse når som helst dersom utviklingen og 

særlig de kontrollene som ESMA gjennomfører, eller informasjonen som blir tilgjengelig som følge av tilsyns-

samarbeidet med CFTC i samsvar med framgangsmåtene og ordningene nevnt i artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, gjør det nødvendig for Kommisjonen å foreta en ny vurdering av likeverdigheten som er fastsatt ved 

denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

24) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité.  
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i USA for 

derivatclearingorganisasjoner, som består av avsnitt 5b i Commodity Exchange Act og del 39 underavsnitt A, B og C i CFTCs 

bestemmelser, med unntak av bestemmelse 39.35 og 39.39, anses som likeverdige med kravene i avdeling IV i forordning (EU) 

nr. 648/2012 når de interne reglene og framgangsmåtene til derivatclearingorganisasjoner som er blitt utpekt av myndighetene i 

USA som systemviktige («systemviktige derivatclearingorganisasjoner»), og til derivatclearingorganisasjoner som har valgt å 

være omfattet av bestemmelsene i del 39 underavsnitt C i CFTCs bestemmelser og har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av 

CFTC («frivillig bundne derivatclearingorganisasjoner»), inneholder elementene omhandlet i nr. 2 og 3. 

2. De særlige bestemmelsene i de interne reglene og framgangsmåtene til systemviktige derivatclearingorganisasjoner og 

frivillig bundne derivatclearingorganisasjoner nevnt i nr. 1 skal, med hensyn til prinsippene fastsatt i CFTCs bestemmelse 

39.13, omfatte særlige risikostyringstiltak for å sikre at startmarginer beregnes og innkreves på grunnlag av følgende 

parametrer: 

a) Når det gjelder clearingmedlemmers egne posisjoner i derivatkontrakter som handles på regulerte markeder eller utpekte 

kontraktmarkeder i henhold til avsnitt 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C. 7, en avviklingsperiode på to dager 

beregnet på nettogrunnlag. 

b) Når det gjelder alle derivatkontrakter, tiltak for å begrense prosykliske virkninger som minst skal tilsvare et av følgende: 

i) Tiltak for anvendelse av en marginbuffer som tilsvarer minst 25 % av de beregnede marginene som den sentrale 

motparten tillater at kan brukes opp midlertidig i perioder der beregnede marginkrav øker betydelig. 

ii) Tiltak som innebærer at stressobservasjoner tildeles en vekt på minst 25 % i den historiske horisonten. 

 iii) Tiltak som sikrer at marginkravene ikke er lavere enn de ville ha vært dersom de ble beregnet på grunnlag av anslått 

volatilitet i en historisk horisont på ti år. 

3. De særlige bestemmelsene i de interne reglene og framgangsmåtene til systemviktige derivatclearingorganisasjoner og 

frivillig bundne derivatclearingorganisasjoner nevnt i nr. 1 skal, med hensyn til prinsippene fastsatt i CFTCs bestemmelse 39.11 

og 39.33, omfatte særlige tiltak med hensyn til finansielle midler for å sikre at systemviktige derivatclearingorganisasjoner eller 

frivillig bundne derivatclearingorganisasjoner har tilstrekkelige forhåndsfinansierte og tilgjengelige finansielle midler slik at 

derivatclearingorganisasjoner kan motstå mislighold hos minst de to clearingmedlemmene som de har de største 

eksponeringene mot, under ekstreme, men mulige markedsvilkår, idet det tas hensyn til tilleggsrisikoen for disse 

derivatclearingorganisasjonene som følge av samtidig mislighold i flere enheter i de misligholdende clearingmedlemmenes 

konsern. 

Artikkel 2 

1. Derivatkontrakter omhandlet i artikkel 1 nr. 2 skal ikke omfatte landbruksråvarederivatkontrakter som oppfyller alle 

følgende vilkår: 

a) De er basert på et underliggende landbruksprodukt med henvisning til kvalitet, priser, vekt, mål eller konverteringsfaktorer 

for landbruksråvarer og deres produkter, som offentliggjøres av USAs landbruksdepartement og handles på et USA-utpekt 

kontraktmarked i henhold til avsnitt 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C. 7, eller de er basert på et underliggende 

landbruksprodukt av sukker, soyaolje, soyamel, kakao, kaffe eller tømmer og handles på et USA-utpekt kontraktmarked i 

henhold til avsnitt 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C. 7. 

b) De er basert på et underliggende landbruksprodukt som danner grunnlaget for en landbruksråvarederivatkontrakt som tilbys 

for clearing av en derivatclearingorganisasjon etablert i USA. 
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c) Dersom de angir ett eller flere produksjonssteder for det underliggende landbruksproduktet, er ingen av disse 

produksjonsstedene innenfor Unionen. 

d) De oppfyller et av følgende vilkår: 

i) De gjøres opp fysisk, og med mindre de er basert på et underliggende landbruksprodukt av kaffe, ligger alle 

leveringssteder utenfor Unionen. 

ii) De gjøres opp kontant, og med mindre de er basert på et underliggende landbruksprodukt av kaffe eller sukker, er 

oppgjørsbeløpet ikke basert på priser for et underliggende landbruksprodukt der minst ett av leveringsstedene ligger 

innenfor Unionen. 

Vilkårene i første ledd bokstav b) skal ikke anses som oppfylt for en gitt landbruksråvarederivatkontrakt dersom størsteparten 

av slike kontrakter som cleares av derivatclearingorganisasjoner etablert i USA, cleares for motparter som er etablert i Unionen, 

og disse kontraktene også tilbys for clearing av en sentral motpart som har tillatelse i Unionen. 

2. Artikkel 1 nr. 3 får ikke anvendelse på systemviktige derivatclearingorganisasjoner eller frivillig bundne derivatclearing-

organisasjoner som bare clearer derivatkontraktene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2269 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i India i henhold til europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og de 

tilknyttede beslutningene om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-

derivatkontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i India sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen.  

I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn 

Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i India.  

I forbindelse med de tekniske rådene ble det fastslått at de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder på 

jurisdiksjonsnivå, sikrer at sentrale motparter med tillatelse i India, som på flere områder har vedtatt interne 

retningslinjer og framgangsmåter som utgjør rettslig bindende krav, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige 

med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i India for sentrale motparter som har tillatelse der, som clearer verdipapirer utstedt av 

foretak og finansielle derivater og er under tilsyn og overvåking av Securities and Exchange Board of India (SEBI) 

(heretter kalt «SEBI-ordningen»), består av Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (SCRA) og Securities Contract 

(Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 (heretter kalt «forskriftene»), som ble 

vedtatt i juni 2012 av SEBI under utøvelse av den myndigheten SEBI er tillagt ved SCRA og Securities 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2022/EØS/13/92 
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and Exchange Board of India Act (heretter kalt «SEBI-loven»). SEBI utstedte 4. september 2013 et rundskriv der det 

vedtok prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI) utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og 

betalingssystemer(1) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, og påla 

finansmarkedsinfrastrukturer, herunder clearingforetak, å overholde dem. 

7) I SCRA og forskriftene ble det fastsatt en ordning der clearingsystemer kunne godkjennes som anerkjente 

clearingforetak av sentralmyndighetene og SEBI. Et ansøkende clearingsystem må oppfylle særlige krav som skal sikre 

en rettferdig drift av clearingsystemet og at investorene vernes. Sentralmyndigheten eller SEBI kan også pålegge vilkår 

for anerkjente clearingforetak. Anerkjente clearingforetak må vedta interne regler og framgangsmåter som er vurdert av 

sentralmyndigheten og SEBI og er i samsvar med vilkårene pålagt alle anerkjente clearingforetak, før det gis 

godkjenning som anerkjent clearingforetak. Anerkjente clearingforetaks interne regler og framgangsmåter kan ikke 

endres uten forhåndsgodkjenning fra SEBI. SEBI kan dessuten vedta interne regler for anerkjente clearingforetak for 

bestemte situasjoner eller endre anerkjente clearingforetaks eksisterende interne regler dersom det er nødvendig eller 

hensiktsmessig. SEBI kan i tillegg pålegge sanksjoner for overtredelse av anerkjente clearingforetaks interne regler og 

framgangsmåter eller av eventuelle retningslinjer utstedt av SEBI. 

8) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter med tillatelse i India som clearer statspapirer, pengemarkeds-

instrumenter og valutainstrumenter, og som er underlagt tilsyn av Reserve Bank of India (RBI) (heretter kalt «RBI-

ordningen»), består av Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSSA) og Payment and Settlement Systems 

Regulations, 2008 (heretter kalt «PSS-forskriftene»). RBI tillater at foretak driver en clearingsentral, forutsatt at de 

oppfyller de nødvendige vilkårene («godkjente clearingsentraler»). Videre kan RBI pålegge særlige vilkår for en 

godkjenning, som er gyldig så lenge de særlige vilkårene er oppfylt. I henhold til PSSA vedtar godkjente 

clearingsentraler interne regler og framgangsmåter, og de har plikt til å drive clearingsentralen i samsvar med dem. 

9) PSSA gir dessuten RBI myndighet til å utstede generelle retningslinjer eller retningslinjer rettet mot spesifikke 

godkjente clearingsentraler. Begge typer retningslinjer må overholdes av godkjente clearingsentraler. RBI 

offentliggjorde 26. juli 2013 «Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», 

der det ble meddelt at alle godkjente clearingsentraler må overholde PFMI. 

10) Denne beslutningen gjelder kun likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente 

clearingforetak og godkjente clearingsentraler, og ikke de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale 

motparter som yter clearingtjenester på råvaremarkedet og er regulert og underlagt tilsyn av Forward Markets 

Commission. 

11) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter med tillatelse i India utgjør derfor en tonivåstruktur. De 

grunnleggende prinsippene som anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler må overholde for å få 

tillatelse til å yte clearingtjenester i India (heretter kalt «grunnreglene») er følgende: a) i henhold til SEBI-ordningen: de 

grunnleggende prinsippene for anerkjente clearingforetak fastsatt i SCRA og forskriftene, utfy lt ved rundskrivet av  

4. september 2013, som krever at PFMI overholdes, og b) i henhold til RBI-ordningen: PSSA og PSS-forskriftene, 

sammen med «Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», som krever at 

PFMI overholdes. Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i India. For å dokumentere 

samsvar med grunnreglene må anerkjente clearingforetak framlegge sine interne regler og framgangsmåter for SEBI til 

godkjenning. I henhold til RBI-ordningen må godkjente clearingsentraler overholde sine interne regler og 

framgangsmåter i sin drift. Disse interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende 

kravene i India, og de må inneholde detaljerte opplysninger om hvordan anerkjente clearingforetak og godkjente 

clearingsentraler vil oppfylle disse standardene. De anerkjente clearingforetakenes og de godkjente clearingsentralenes 

interne regler og framgangsmåter inneholder dessuten tilleggsbestemmelser som utfyller grunnreglene på visse områder. 

De anerkjente clearingforetakenes og de godkjente clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter, som 

gjennomfører PFMI, er rettslig bindende for anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler. 

12) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente clearingforetak og 

godkjente clearingsentraler etablert i India, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og 

markedsinfrastruktur. 
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det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse 

enhetene. Risikoreduksjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den 

berørte sentrale motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av 

hvor egnet de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. 

For å oppnå et likeverdig risikoreduksjonsresultat er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale 

motparter som utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for 

sentrale motparter som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

13) Det finansmarkedet der anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler med tillatelse i India utøver sin 

clearingvirksomhet, er betydelig mindre enn finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. De 

seneste tre årene har den samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i India, utgjort mindre enn 1 % av den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i anerkjente clearingforetak og godkjente 

clearingsentraler etablert i India utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig 

lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

14) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler 

etablert i India, kan derfor anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. 

Grunnreglene som gjelder for anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler med tillatelse i India, utfylt med 

interne regler og framgangsmåter som krever at PFMI overholdes, reduserer det lavere risikonivået i India og sikrer et 

risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

15) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i India sikrer at anerkjente clearingforetak og 

godkjente clearingsentraler som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene 

fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

16) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i India med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte sentrale motpartene til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) Tilsynet med anerkjente clearingforetak utføres av SEBI. SEBI kan vedta interne regler for anerkjente clearingforetak 

for bestemte situasjoner eller endre anerkjente clearingforetaks eksisterende interne regler, og dette har samme virkning 

som om reglene var blitt vedtatt eller endret av det berørte anerkjente clearingforetaket. Videre kan SEBI utstede 

retningslinjer for anerkjente clearingforetak av hensyn til offentligheten, handel, investorer eller verdipapirmarkedet. 

Anerkjente clearingforetak er underlagt inspeksjoner, undersøkelser og revisjoner av SEBI og må framlegge 

opplysninger om sin virksomhet for SEBI. SCRA fastsetter sanksjoner for overtredelse av anerkjente clearingforetaks 

interne regler og framgangsmåter eller av eventuelle retningslinjer utstedt av SEBI. I tillegg kan anerkjente 

clearingforetaks godkjenning tilbakekalles av sentralmyndigheten eller av SEBI i offentlighetens interesse eller av 

hensyn til handelsinteresser. 

18) Tilsynet med godkjente clearingsentraler utføres av RBI. RBI kan anmode om opplysninger fra godkjente 

clearingsentraler og har fullmakt til å inspisere deres lokaler og til å foreta revisjon. Videre kan RBI under særlige 

omstendigheter utstede retningslinjer til godkjente clearingsentraler for å få dem til å avslutte sin atferd og utføre de 

handlinger som anses nødvendige for å avhjelpe situasjonen. Det kan dessuten fastsettes sanksjoner i tilfelle av 

manglende overholdelse av PSSA-bestemmelsene og de forskriftene, beslutningene eller retningslinjene som er utstedt 

av RBI. I tillegg kan tillatelsen til å drive en godkjent clearingsentral tilbakekalles av RBI dersom den godkjente 

clearingsentralen overtrer PSSA-bestemmelsene, PSS-forskriftene, beslutningene eller retningslinjene utstedt av RBI, 

eller dersom vilkårene som godkjenningen er underlagt, ikke overholdes. 

19) Det bør derfor konkluderes med at anerkjente clearingforetak og godkjente clearingsentraler med tillatelse i India til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

20) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i India inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 
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21) Sentrale motparter fra tredjeland kan søke om å bli en «godkjent clearingsentral» i henhold til RBI-ordningen, og da kan 

sentrale motparter fra tredjeland yte de samme clearingtjenestene som sentrale motparter etablert i India. Sentrale 

motparter fra tredjeland kan unntas fra visse krav som gjelder for anerkjente clearingforetak og godkjente 

clearingsentraler i India, forutsatt at de overholder PFMI og at det inngås en samarbeidsavtale mellom RBI og 

tilsynsmyndigheten i tredjelandet. Vurderingen av søknaden om godkjenning kan baseres på opplysningene fra 

tilsynsmyndigheten i tredjelandet. 

22) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og t ilsynsmessige rammene i India utgjør et effektivt likeverdig system 

for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

23) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for anerkjente clearingforetak og godkjente 

clearingsentraler som gjelder i India på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i 

samarbeid med ESMA fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for anerkjente 

clearingforetak og godkjente clearingsentraler og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne 

beslutningen, er oppfylt. 

24) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i India, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet t il når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom den 

generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten 

som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen oppheves. 

25) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i India, 

som består av Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing 

Corporations) Regulations 2012 og rundskrivet av 4. september 2013, og som gjelder for anerkjente clearingforetak med 

tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i India, 

som består av Payment and Settlement Systems Act, 2007 og Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, utfylt med 

«Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», og som gjelder for godkjente 

clearingsentraler med tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2274 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i New Zealand i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og de 

tilknyttede beslutningene om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-

derivatkontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i New Zealand sikrer at sentrale motparter som er etablert og har 

tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan 

bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i 

Unionen. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er 

mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

4) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5) De rettslig bindende kravene i New Zealand for sentrale motparter som har tillatelse der, består av del 5C i Reserve 

Bank of New Zealand Act 1989 (heretter kalt «grunnreglene») og beslutningene der sentrale motparter blir godkjent 

som utpekte oppgjørssystemer (heretter kalt «utpekingsbeslutningene»). I grunnreglene og utpekingsbeslutningene 

fastsettes de kravene som sentrale motparter til enhver tid må oppfylle for å kunne yte clearingtjenester i New Zealand. 

Sentrale motparter etablert i New Zealand kan godkjennes som utpekt op pgjørssystem av generalguvernøren etter råd 

fra både finansministeren og handelsministeren og i samsvar med en felles anbefaling fra Bank of New Zealand og 

Financial Markets Authority (samlet kalt «de felles reguleringsmyndighetene»). Det kan pålegges vilkår for at en sentral 

motpart skal godkjennes som utpekt oppgjørssystem. Utpekingsbeslutningene godkjenner det utpekte oppgjørssystemets 

spesifikke interne regler og framgangsmåter, som inneholder kravene som utpekte oppgjørssystemer må oppfylle, og 

som er forenlige med den overordnede politikken offentliggjort av de felles reguleringsmyndighetene. I henhold til 

Reserve Bank of New Zealand Act 1989 må utpekte oppgjørssystemer overholde relevante internasjonale standarder for 

clearing- og oppgjørssystemer, herunder prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI) utstedt i april 2012 av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2022/EØS/13/93 
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Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(1) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på 

verdipapirområdet (IOSCO). De felles reguleringsmyndighetene har utstedt programerklæringen «The Designation and 

Oversight of Designated Settlement Systems», som krever at utpekte oppgjørssystemer overholder PFMI. 

6) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter med tillatelse i New Zealand utgjør derfor en tonivåstruktur. De 

grunnleggende prinsippene i grunnreglene fastsetter de overordnede standardene som utpekte oppgjørssystemer må 

oppfylle for å få tillatelse til å yte clearingtjenester i New Zealand. Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de 

rettslig bindende kravene i New Zealand. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må utpekte oppgjørssystemer 

framlegge sine interne regler og framgangsmåter for de felles reguleringsmyndighetene til godkjenning. Disse interne 

reglene og framgangsmåtene utgjør, sammen med utpekingsbeslutningene de godkjennes gjennom, det andre nivået av 

de rettslig bindende kravene i New Zealand, og de må inneholde detaljerte opplysninger om hvordan det utpekte 

oppgjørssystemet vil oppfylle disse standardene og PFMI. De felles reguleringsmyndighetene vurderer om det utpekte 

oppgjørssystemet overholder disse standardene og PFMI. Når systemet er blitt godkjent som utpekt oppgjørssystem, blir 

de interne reglene og framgangsmåtene rettslig bindende for systemet, og de kan ikke endres dersom de felles 

reguleringsmyndighetene har innvendinger mot de planlagte endringene. 

7) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte oppgjørssystemer etablert 

i New Zealand, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse enhetene. Risikoreduks-

jonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale 

motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå 

et likeverdig risikoreduksjonsresultat er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter 

som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

8) Det finansmarkedet der utpekte oppgjørssystemer med tillatelse i New Zealand utøver sin clearingvirksomhet, er 

betydelig mindre enn finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. De seneste tre årene har den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i New Zealand, utgjort mindre enn 1 % av den samlede verdien 

av derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i utpekte oppgjørssystemer etablert i New Zealand utsetter 

derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale 

motparter som har tillatelse i Unionen. 

9) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte oppgjørssystemer etablert i New Zealand, kan derfor 

anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for utpekte 

oppgjørssystemer med tillatelse i New Zealand, utfylt med interne regler og framgangsmåter som gjennomfører PFMI, 

reduserer det lavere risikonivået i New Zealand og sikrer et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det 

tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

10) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i New Zealand sikrer at utpekte 

oppgjørssystemer som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

11) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i New Zealand med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte sentrale motpartene 

til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

12) Tilsynet med utpekte oppgjørssystemer med tillatelse i New Zealand utføres av de felles reguleringsmyndighetene. De 

felles reguleringsmyndighetene kan anmode om opplysninger fra utpekte oppgjørssystemer og deres deltakere og kan 

ilegge sanksjoner dersom disse nekter å framlegge dette. De felles reguleringsmyndighetene kan tilbakekalle 

godkjenningen av et utpekt oppgjørssystem. De felles reguleringsmyndighetene overvåker utpekte oppgjørssystemers 

overholdelse av vilkårene som godkjenningen som utpekt oppgjørssystem er underlagt. Disse vilkårene kan omfatte 

krav om å underrette de felles reguleringsmyndighetene om vesentlige hendelser (for eksempel manglende overholdelse 

av eller endringer i systemets risikostyringsramme eller retningslinjer for finansielle ressurser), sende regelmessige 

rapporter til de felles reguleringsmyndighetene og offentliggjøre opplysninger, herunder en egenvurdering opp mot 

relevante internasjonale standarder (PFMI). De felles reguleringsmyndighetene har regelmessige møter med de utpekte 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 
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oppgjørssystemenes øverste ledelse og kan vurdere godkjenningen og innføre ytterligere vilkår eller tilbakekalle den 

dersom de gjeldende kravene ikke oppfylles. 

13) Det bør derfor konkluderes med at utpekte oppgjørssystemer med tillatelse i New Zealand til enhver tid er underlagt 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

14) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i New Zealand inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har 

tillatelse i henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 

15) Sentrale motparter fra tredjeland kan utøve virksomhet i New Zealand forutsatt at de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for dem og deres deltakere, er juridisk robuste. Sentrale motparter fra tredjeland bør dessuten 

være underlagt effektivt tilsyn for å sikre at de overholder de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene. Det kan 

inngås en intensjonsavtale mellom Bank of New Zealand og vedkommende tilsynsmyndighet i tredjelandet til den 

sentrale motparten. 

16) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i New Zealand utgjør et effektivt  likeverdig 

system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

17) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for utpekte oppgjørssystemer som gjelder i New Zealand 

på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt løpende 

overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene i New Zealand for utpekte oppgjørssystemer og forvisse 

seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutningen, er oppfylt. 

18) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i New Zealand, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse 

utenom den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen 

oppheves. 

19) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i New Zealand, 

som består av del 5C i Reserve Bank of New Zealand Act 1989, utfylt med programerklæringen «The Designation and 

Oversight of Designated Settlement Systems» som krever at utpekte oppgjørssystemer overholder PFMI, og som gjelder for 

utpekte oppgjørssystemer, anses som likeverdige med kravene fastsatt  i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2275 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Japan i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den 

tilknyttede beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-

derivatkontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen.  

I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn 

Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

4) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5) De rettslig bindende kravene i Japan for sentrale motparter som har tillatelse der, består av Financial Instruments and 

Exchange Act 2006 (FIEA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner som clearer verdipapirer og finansielle 

derivater, og Commodity Derivatives Act 2009 (CDA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner som clearer 

råvarer. Denne beslutningen omfatter bare den ordningen som er fastsatt i CDA for organisasjoner som clearer 

råvaretransaksjoner (Commodity Transaction Clearing Organisations, CTCO). CDA fastsetter de kravene som CTCO-er 

til enhver tid må oppfylle for å kunne yte clearingtjenester i Japan. CTCO-er må være godkjent av den vedkommende 

ministeren. Den vedkommende ministeren kan fastsette vilkårene for å gi en CTCO-lisens. Ministeren for jordbruks-, 

skogbruks- og fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) er vedkommende minister 

for CTCO-er som utfører clearingtjenester bare for råvaremarkeder som omfattes av MAFF. Ministeren for finans-, 

handels- og næringsdepartementet (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) er vedkommende minister for 

CTCO-er som utfører clearingtjenester bare for råvaremarkeder som omfattes av METI. For øvrige CTCO-er er både 

ministeren for METI og ministeren for MAFF vedkommende minister. 

6) I november 2014 offentliggjorde dessuten METI og MAFF grunnleggende retningslinjer for tilsynet med organisasjoner 

som clearer råvarer (heretter kalt «retningslinjene»), som beskriver tilsynsrammen for CTCO-er, idet det tas 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2022/EØS/13/94 
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hensyn til prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI) utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og 

betalingssystemer(1) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, og særlig 

hvordan CTCO-ene skal overholde CDA. Retningslinjene gjennomføres i CTCO-enes interne regler og framgangsmåter. 

7) I henhold til grunnreglene må CTCO-er vedta interne forretningsregler — CTCO-ens interne regler og framgangsmåter 

— som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og som gjør det mulig å gjennomføre derivattransaksjoner 

korrekt og sikkert. Interne forretningsregler sikrer også at CTCO-enes finansielle stilling er tilstrekkelig sterk til å kunne 

cleare råvarer, at de forventede inntektene og utgiftene i forbindelse med CTCO-ers forretningsvirksomhet er 

tilfredsstillende, at CTCO-enes personale har nok kunnskap og erfaring til å kunne cleare råvarer på en hensiktsmessig 

og sikker måte, og at CTCO-enes struktur og system er tilstrekkelig utviklet til at oppgjøret kan gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte. Disse interne reglene og framgangsmåtene må godkjennes av den vedkommende ministeren, og 

de kan ikke endres dersom den vedkommende ministeren har innvendinger mot dem. 

8) De rettslig bindende kravene for CTCO-er med tillatelse i Japan utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende 

prinsippene for CTCO-er som inngår i grunnreglene, fastsetter de overordnede standardene som CTCO-er må oppfylle 

for å få lisens til å yte clearingtjenester i Japan (samlet kalt «grunnreglene»). Disse grunnreglene utgjør det første nivået  

av de rettslig bindende kravene i Japan som gjelder for CTCO-er. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må 

CTCO-er framlegge sine interne regler og framgangsmåter for den vedkommende ministeren til godkjenning. Disse 

interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Japan som gjelder for 

CTCO-er, og de må inneholde detaljerte opplysninger om hvordan den ansøkende CTCO-en vil oppfylle disse 

standardene i samsvar med retningslinjene. CTCO-enes interne regler og framgangsmåter inneholder dessuten 

tilleggsbestemmelser som utfyller grunnreglene. METI og MAFF vurderer om CTCO-en overholder disse standardene 

og PFMI. Når disse interne reglene og framgangsmåtene er godkjent av den vedkommende ministeren, blir de rettslig 

bindende for CTCO-en. 

9) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for CTCO-er etablert i Japan, bør 

også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse enhetene. Risikoreduksjonsresultatet bestemmes både 

av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten utøver, som er avhengig av 

størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og tilsynsmessige rammene som 

gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå et likeverdig risikoreduksjonsresultat er 

det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin virksomhet i større 

finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som utøver sin virksomhet i 

mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

10) Det finansmarkedet der CTCO-er med tillatelse i Japan utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre enn 

finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. De seneste tre årene har den samlede verdien av 

derivattransaksjoner som er clearet i Japan, utgjort mindre enn 2 % av den samlede verdien av derivattransaksjoner som 

er clearet i Unionen. Deltaking i CTCO-er etablert i Japan utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert 

i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

11) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for CTCO-er etablert i Japan, kan derfor anses som likeverdige 

dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for CTCO-er med tillatelse i Japan, 

utfylt med interne regler og framgangsmåter som gjennomfører PFMI, reduserer det lavere risikonivået i Japan og sikrer 

et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

12) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at CTCO-er som har tillatelse 

der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU)  

nr. 648/2012.  

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og 

markedsinfrastruktur (CPMI). 



Nr. 13/1306 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

13) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Japan med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte sentrale motpartene til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

14) Tilsynet med CTCO-er med tillatelse i Japan utføres av METI og MAFF innenfor deres respektive kompetanseområder, 

innenfor hvert departements myndighetsområde. METI og MAFF kan pålegge CTCO-er og deres clearingmedlemmer å 

framlegge rapporter eller materiale om sine eiendeler eller sin virksomhet. METI og MAFF kan også utføre 

inspeksjoner hos CTCO-er og deres clearingmedlemmer, herunder kontrollere deres regnskaper og dokumenter eller 

annet som er knyttet til deres virksomhet. METI og MAFF kan, dersom de anser det som nødvendig og hensiktsmessig 

for å sikre riktig og pålitelig ytelse av clearingtjenester, pålegge CTCO-er å endre sine vedtekter, forretningsregler og 

andre regler, endre sine forretningsmetoder eller treffe de nødvendige tiltakene for å forbedre sin forretningsvirksomhet 

eller sine eiendelers tilstand. METI og MAFF kan også treffe disiplinære tiltak samt ilegge overtredelsesgebyrer når 

CTCO-er ikke overholder de gjeldende bestemmelsene. 

15) Det bør derfor konkluderes med at CTCO-er med tillatelse i Japan til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving. 

16) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Japan inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 

17) Sentrale motparter fra tredjeland kan søke om godkjenning som CTCO, noe som gir dem mulighet til å yte de samme 

tjenestene i Japan som de har tillatelse til å yte i tredjelandet. Japan Financial Services Agency (JFSA) har i samråd med 

ministeren som har jurisdiksjon over et råvaremarked, myndighet til å utpeke råvarer som kan omsettes på et marked for 

finansielle instrumenter i samsvar med Japans Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Dersom sentrale 

motparter fra tredjeland clearer slike utpekte kontrakter som handles på et marked for finansielle instrumenter, kan den 

sentrale motparten søke om lisens som «utenlandsk sentral motpart» fra JFSA, slik at de kan yte de samme tjenestene i 

Japan som de har tillatelse til å yte i tredjelandet. Kriteriene som anvendes på en sentral motpart fra en tredjestat som 

søker om lisens, tilsvarer kriteriene som anvendes på japanske clearingorganisasjoner, men sentrale motparter fra 

tredjeland er unntatt fra visse krav som gjelder for innenlandske sentrale motparter som har tillatelse i Japan, dersom de 

har fått en likeverdig lisens fra den berørte tredjelandsmyndigheten som JFSA har inngått samarbeidsavtale med. 

Sentrale motparter fra tredjeland som clearer kontrakter som ikke er utpekt til å handles på et marked for finansielle 

instrumenter, må søke om lisens fra METI og MAFF i samsvar med Japans Commodity Derivative Act. Når METI og 

MAFF behandler en lisenssøknad, vurderer de den sentrale motpartens godkjenningsstatus i tredjelandet. 

18) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan utgjør et effektivt likeverdig system 

for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

19) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for CTCO-er som gjelder i Japan på tidspunktet for 

vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Japan for CTCO-er og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne beslutningen, er 

oppfylt. 

20) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Japan, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til, i samarbeid med Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet, når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom den generelle gjennomgåelsen dersom 

utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne 

beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen oppheves. 

21) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan, som 

består av Commodities Derivatives Act 2009, utfylt med «Basic Guidelines on Supervision of Commodity Clearing 

Organisations», og som gjelder for organisasjoner som clearer råvaretransaksjoner (CTCO) og har tillatelse der, anses som 

likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2276 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Brasil i henhold til  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og de 

tilknyttede beslutningene om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivat-

kontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Brasil sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen.  

I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn 

Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

4) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5) De rettslig bindende kravene i Brasil for sentrale motparter som har tillatelse der, består av lov 10214 av 27. mars 2001 

samt resolusjoner utstedt av det nasjonale monetære rådet (Conselho Monetário Nacional, CMN), rundskriv utstedt av 

Brasils sentralbank (Banco Central do Brasil, BCB) og anvisninger utstedt av Brasils børstilsyn (Comissão de Valores 

Mobiliários, CVM) som er vedtatt i henhold til loven. Særlig resolusjon 2882, som endret ved resolusjon 3081, regulerer 

virksomheten til clearingsentraler og ytere av clearingtjenester, fastsetter prinsipper for hvordan clearingsentraler og 

ytere av clearingtjenester fungerer og gir BCB myndighet til å regulere, godkjenne og føre tilsyn med clearingsentraler 

og ytere av clearingtjenester. 

6) Clearingsentraler og ytere av clearingtjenester etablert i Brasil må ha tillatelse fra BCB for å kunne yte clearingtjenester.  

Når det vurderes om det skal gis godkjenning som clearingsentral eller som yter av clearingtjenester, må BCB ta hensyn 

til det brasilianske betalingssystemets soliditet, normale funksjon og forbedring. BCB kan også spesifisere «de vilkårene 

den anser som hensiktsmessige» før eller etter at en slik godkjenning gis, basert på de finansielle systemenes stabilitet, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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risiko og effektivitet hos clearingsentraler og ytere av clearingtjenester. Clearingsentraler som driver et systemviktig 

system som skaper risiko for Brasils finansielle systems robusthet og funksjonalitet, noe som BCB skal bestemme 

avhengig av clearingsystemets omfang og art, kan være underlagt andre regler enn resten av clearingsentralene og 

yterne av clearingtjenester. 

7) BCB har iverksatt ulike tiltak for å gjennomføre resolusjon 2882 og sikre at clearingsentraler og ytere av 

clearingtjenester overholder de verdiene, prinsippene og reglene som gjelder for betalingssystemet. Særlig rundskriv 

3057 inneholder detaljerte bestemmelser om hvordan clearingsentraler og ytere av clearingtjenester skal fungere og 

fastsetter flere krav de må oppfylle, herunder kapitalkrav, gjennomsiktighetsstandarder, risikokontrolltiltak og 

driftskrav. BCB utstedte programerklæring nr. 25097 om vedtakelse av prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur 

(PFMI) utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO), noe som innebærer at BCB anvender PFMI i sitt 

tilsyn med og sin overvåking av clearingsentraler og ytere av clearingtjenester. 

8) I henhold til rundskriv 3057 må clearingsentraler og ytere av clearingtjenester vedta interne regler og framgangsmåter 

som sikrer at alle relevante krav oppfylles, og omfatter alle relevante aspekter ved deres funksjon, herunder tiltak for å 

sikre god styring av kreditt- og likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Disse interne reglene og framgangsmåtene 

framlegges for og vurderes først av BCB som del av framgangsmåten for å gi godkjenning. I tillegg må vesentlige 

endringer av de interne reglene og framgangsmåtene også godkjennes av BCB. Andre ikke-vesentlige endringer av de 

interne reglene og framgangsmåtene må meddeles BCB innen 30 dager etter at endringene er foretatt, og BCB kan 

motsette seg dem. 

9) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter med tillatelse i Brasil utgjør derfor en tonivåstruktur. De 

grunnleggende prinsippene i lov 10214 samt resolusjonene, rundskrivene og anvisningene som er vedtatt i henhold til 

loven, fastsetter de overordnede standardene som clearingsentraler og ytere av clearingtjenester må oppfylle for å få 

tillatelse til å yte clearingtjenester i Brasil (samlet kalt «grunnreglene»). Disse grunnreglene utgjør det første nivået av 

de rettslig bindende kravene i Brasil. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må clearingsentraler og ytere av 

clearingtjenester framlegge sine interne regler og framgangsmåter for BCB til godkjenning eller ikke-avvisning. Disse 

interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Brasil, og de må inneholde 

detaljerte opplysninger om hvordan clearingsentraler og ytere av clearingtjenester vil oppfylle disse standardene. BCB 

vil vurdere om clearingsentraler og ytere av clearingtjenester overholder disse standardene og PFMI. Når de interne 

reglene og framgangsmåtene er godkjent av BCB, blir de rettslig bindende for clearingsentralene og yterne av 

clearingtjenester. 

10) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for clearingsentraler og ytere av 

clearingtjenester i Brasil, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse enhetene. Risikoreduksjons-

resultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten 

utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå et likeverdig 

risikoreduksjonsresultat er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin 

virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

11) Det finansmarkedet der clearingsentraler og ytere av clearingtjenester etablert i Brasil utøver sin clearingvirksomhet, er 

betydelig mindre enn finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. De seneste tre årene har den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Brasil, utgjort mindre enn 3 % av den samlede verdien av 

derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i clearingsentraler og ytere av clearingtjenester utsetter derfor 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter 

som har tillatelse i Unionen. 

12) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for clearingsentraler og ytere av clearingtjenester etablert i Brasil, 

kan derfor anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 
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for clearingsentraler og ytere av clearingtjenester, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter som krever at 

PFMI overholdes, reduserer det lavere risikonivået i Brasil og sikrer et risikoreduksjonsresult at som er likeverdig med 

det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Brasil sikrer at clearingsentraler og ytere av 

clearingtjenester som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

14) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Brasil med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte sentrale motpartene til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

15) BCB overvåker fortløpende om clearingsentraler og ytere av clearingtjenester oppfyller de rettslig bindende kravene 

som gjelder for dem. BCB har dessuten flere muligheter til å sørge for slik oppfyllelse. BCB har blant annet myndighet 

til å be om opplysninger fra clearingsentraler og ytere av clearingtjenester, utstede advarsler til dem og om nødvendig 

kreve at de foretar visse endringer i sine regler. I tillegg kan BCB ilegge clearingsentraler og ytere av clearingtjenester 

bøter for overtredelse av de rettslig bindende kravene som gjelder for dem, og den har også myndighet til å tilbakekalle 

sin godkjenning. 

16) Det bør derfor konkluderes med at clearingsentraler og ytere av clearingtjenester med tillatelse i Brasil til enhver tid er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Brasil inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 

18) Sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland der de rettslige og tilsynsmessige rammene sikrer likeverdige resultater 

med dem som følger av de rettslige og tilsynsmessige rammene i Brasil, som overholder PFMI, som har tilsvarende 

bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger, og der sentrale motparter er underlagt effektivt tilsyn, kan yte 

tjenester i Brasil. Det er også nødvendig at det inngås en samarbeidsavtale mellom BCB og den vedkommende 

myndigheten i tredjelandet til den ansøkende sentrale motparten for at det skal kunne gis tillatelse. 

19) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Brasil utgjør et effektivt likeverdig system 

for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

20) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for clearingsentraler og ytere av clearingtjenester som 

gjelder i Brasil på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke 

utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for clearingsentraler og ytere av clearingtjenester og forvisse seg 

om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutningen, er oppfylt. 

21) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Brasil, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom den 

generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdighet en 

som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen oppheves. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Brasil, som 

består av lov 10214 samt resolusjonene, rundskrivene og anvisningene som er vedtatt i henhold til loven, utfylt med 

programerklæring nr. 25097 om vedtakelse av prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur for tilsyn med virksomheten til 

sentrale motparter som deltar i det brasilianske betalingssystemet, og som gjelder for clearingsentraler og ytere av 

clearingtjenester, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2277 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Dubai internasjonale  

finanssenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den 

tilknyttede beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-

derivatkontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Dubai internasjonale finanssenter (DIFC) sikrer at sentrale 

motparter som er etablert og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for 

et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en 

uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som 

utøves på finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

4) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5) De rettslig bindende kravene i Dubai internasjonale finanssenter for sentrale motparter som har tillatelse der, består av 

Regulatory Law 2004 og Markets Law 2012 (heretter kalt «DIFC-forskriftene»). Disse utfylles av regelverket til Dubai 

Financial Services Authority (DFSA), som inneholder en modul om autoriserte markedsinstitusjoner (AMI-er). 

6) Sentrale motparter etablert i Dubai internasjonale finanssenter må godkjennes som AMI-er av DFSA. Denne 

beslutningen omfatter bare ordningen som gjelder for AMI-er som utfører den godkjente finansielle tjenesten det er å 

drive en clearingsentral i Dubai internasjonale finanssenter. For å få tillatelse til clearing må AMI-er oppfylle særskilte 

krav fastsatt av DFSA og angitt i DFSA-regelverket. AMI-er må drive clearingsystemer på en sikker og effektiv måte, 

og de må styre de risikoene som er forbundet med deres forretningsvirksomhet og transaksjoner, på en forsvarlig måte. 

De må også ha tilstrekkelige økonomiske midler og personal- og systemressurser. 

7) DIFC-forskriftene gjennomfører fullt ut de internasjonale standardene fastsatt i henhold til prinsippene for finansmar-

kedenes infrastruktur (PFMI) utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(2) (CPSS) og Den 

internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og 

markedsinfrastruktur (CPMI). 
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8) DIFC-forskriftene krever også at AMI-er vedtar interne regler og framgangsmåter som sikrer at alle relevante krav 

oppfylles, og som er nødvendige for en hensiktsmessig regulering av deres clearing- og oppgjørssystemer. AMI-

regel 5.6 krever at AMI-ers interne regler og framgangsmåter inneholder særlige bestemmelser, herunder regler om 

mislighold. Disse interne reglene og framgangsmåtene samt eventuelle endringer av dem må framlegges for DFSA før 

de gjennomføres. DFSA kan avvise eller kreve endringer av de foreslåtte reglene. I henhold til DIFC-forskriftene er 

AMI-ers interne regler rettslig bindende, og de kan håndheves overfor medlemmer og andre deltakere. 

9) De rettslig bindende kravene for AMI-er med tillatelse i Dubai internasjonale finanssenter utgjør derfor en 

tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene i DFSA-regelverket og DIFC-forskriftene fastsetter de overordnede 

standardene som AMI-er må oppfylle for å få tillatelse til å y te clearingtjenester i Dubai internasjonale finanssenter 

(samlet kalt «grunnreglene»). Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i Dubai 

internasjonale finanssenter. For å dokumentere samsvar med grunnreglene krever AMI-regel 5.6 om forretningsregler 

(«Business Rules») at AMI-er fastsetter og framlegger sine interne regler og framgangsmåter for DFSA til godkjenning 

før de gjennomføres, og DFSA kan stoppe eller avvise dem. Disse interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre 

nivået av kravene i Dubai internasjonale finanssenter. 

10) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for AMI-er i Dubai internasjonale 

finanssenter, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse enhetene. Risikoreduksjons-

resultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten 

utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå et likeverdig 

risikoreduksjonsresultat er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin 

virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

11) Det finansmarkedet der AMI-er med tillatelse i Dubai internasjonale finanssenter utøver sin clearingvirksomhet, er 

betydelig mindre enn finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. Siden 2011 har det vært lite 

handel med eller clearing av derivater. Deltaking i sentrale motparter med tillatelse i Dubai internasjonale finanssenter 

utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i 

sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

12) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Dubai internasjonale 

finanssenter, kan derfor anses som likeverdige dersom de er egnet t il å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene 

som gjelder for disse sentrale motpartene, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter som krever at PFMI 

overholdes, reduserer det lavere risikonivået i Dubai internasjonale finanssenter og sikrer et risikoreduksjonsresultat 

som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Dubai internasjonale finanssenter sikrer at 

AMI-er som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

14) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Dubai internasjonale finanssenter med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte 

sentrale motpartene til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

15) Som tilsynsmyndighet for AMI-er overvåker DFSA AMI-ene i Dubai internasjonale finanssenter for å sikre at de 

gjeldende reglene overholdes. DFSA har omfattende myndighet til å godkjenne og straffe dem, blant annet myndighet til 

å tilbakekalle AMI-ers lisens og myndighet til å ilegge dem sanksjoner. Det daglige tilsynet ivaretas av DFSA. DFSA 

anvender en løpende risikostyringsyklus som omfatter identifisering, vurdering, prioritering og redusering av risiko. 

Regulatory Law 2004 gir DFSA omfattende myndighet til å håndheve egne lover og regler. DFSA har myndighet til å 

gjennomføre undersøkelser ved mistanke om overtredelse av reglene, utføre inspeksjoner, innhente regnskaper og 

registre eller kreve at enkeltpersoner deltar i intervjuer under ed eller høytidelig erklæring. DFSA kan blant annet ilegge 
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økonomiske sanksjoner, begjære offentlig påtale og forby personer å utøve virksomhet i Dubai internasjonale 

finanssenter. 

16) Det bør derfor konkluderes med at AMI-er med tillatelse i Dubai internasjonale finanssenter til enhver tid er underlagt 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Dubai internasjonale finanssenter omfatte et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale 

motparter som har tillatelse i henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 

18) Sentrale motparter fra tredjeland som ønsker å cleare derivater i Dubai internasjonale finanssenter, må søke om 

anerkjennelse fra DFSA. Anerkjennelsesmodulen fastsetter kriteriene og framgangsmåten for anerkjennelse. 

19) For at anerkjennelse skal kunne gis, må jurisdiksjonen der den sentrale motparten er etablert, ha en tilstrekkelig solid 

lovgivning som ligner de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i Dubai internasjonale finanssenter. Før en 

søknad fra en sentral motpart fra et tredjeland kan godkjennes, kreves det dessuten at det inngås samarbeidsavtaler 

mellom Dubai internasjonale finanssenter og vedkommende myndigheter i tredjelandet. 

20) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Dubai internasjonale finanssenter utgjør et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

21) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for AMI-er som gjelder i Dubai internasjonale finanssenter 

på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt løpende 

overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for AMI-er og forvisse seg om at vilkårene som ligger til 

grunn for denne beslutningen, er oppfylt. 

22) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Dubai internasjonale finanssenter, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig 

gjennomgåelse utenom den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å 

vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne 

beslutningen oppheves. 

23) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Dubai 

internasjonale finanssenter, som består av DIFC-forskriftene og DFSA-regelverket, og som gjelder for autoriserte markedsin-

stitusjoner (AMI-er) med tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2278 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i De forente arabiske  

emirater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjeland, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjeland 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i den nevnte forordningen, å yte clearingtjenester 

til clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og de 

tilknyttede beslutningene om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 

om å redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivat-

kontrakter, også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i et tredjeland. 

2) For at et tredjelands rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente arabiske emirater sikrer at sentrale motparter som er 

etablert og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere 

risikonivå enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt 

stor systemrisiko i Unionen. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på 

finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

3) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse i dette landet, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i den nevnte forordningen. 

4) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i et tredjeland oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

5) De rettslig bindende kravene i De forente arabiske emirater for sentrale motparter som har tillatelse der, består av 

forskriftene utstedt av De forente arabiske emiraters Securities and Commodities Authority (SCA). I forskriftene 

fastsettes de kravene som sentrale motparter til enhver tid må oppfylle for å kunne yte clearingtjenester i De forente 

arabiske emirater. De består av beslutning nr. 157\R av 2005, som definerer et clearingbyrå, og SCA-styrebeslutning  

nr. 11 av 2015, som fastsetter krav til sentrale motparter. Sentrale motparter etablert i De forente arabiske emirater må 

godkjennes av SCA. 

6) SCA har utstedt en forskrift (SCA-styrebeslutning nr. 11 av 2015) med krav om at sentrale motparter som har tillatelse i 

De forente arabiske emirater, må overholde prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI) utstedt i april 2012 

av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(2) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter 

på verdipapirområdet (IOSCO). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 

2022/EØS/13/97 



Nr. 13/1316 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

7) I henhold til forskriftene må sentrale motparter vedta interne regler og framgangsmåter som sikrer at alle relevante krav 

oppfylles, og som omfatter alle relevante aspekter ved deres funksjon, herunder tiltak for å sikre god styring av kreditt - 

og likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Disse interne reglene og framgangsmåtene må godkjennes av SCA. Dessuten 

kan disse interne reglene og framgangsmåtene ikke endres dersom SCA har innvendinger mot de planlagte endringene. 

Videre skal metodene for beregning av de økonomiske midlene og stresstestscenarioene som en sentral motpart 

benytter, godkjennes av SCA. 

8) De rettslig bindende kravene for sentrale motparter med tillatelse i De forente arabiske emirater utgjør derfor en 

tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene i forskriftene, særlig SCA-styrebeslutning nr. 11 av 2015, fastsetter de 

overordnede standardene som sentrale motparter må oppfylle for å få tillatelse til å yte clearingtjenester i De forente 

arabiske emirater. Disse forskriftene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i De forente arabiske 

emirater. De sentrale motpartenes interne regler og framgangsmåter utgjør det andre nivået av de rettslig bindende 

kravene i De forente arabiske emirater. SCA vurderer om den sentrale motparten overholder forskriftene og PFM I. Når 

de interne reglene og framgangsmåtene er godkjent av SCA, blir de rettslig bindende for den sentrale motparten. 

9) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i De 

forente arabiske emirater, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for når de deltar i disse enhetene. Risikoreduk-

sjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale 

motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå 

et likeverdig risikoreduksjonsresultat er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter 

som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

10) Det finansmarkedet der sentrale motparter med tillatelse i De forente arabiske emirater utøver sin clearingvirksomhet , er 

betydelig mindre enn finansmarkedet der sentrale motparter etablert i Unionen er aktive. De seneste tre årene har den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i De forente arabiske emirater, utgjort mindre enn 1 % av den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i sentrale motparter etablert i De forente 

arabiske emirater utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn 

deltaking i sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

11) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i De forente arabiske emirater, kan 

derfor anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Forskriftene som gjelder for 

sentrale motparter med tillatelse i De forente arabiske emirater, utfylt med interne regler og framgangsmåter som 

gjennomfører PFMI, reduserer det lavere risikonivået i De forente arabiske emirater og sikrer et risikoreduksjonsresultat 

som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

12) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente arabiske emirater sikrer at 

sentrale motparter som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i De forente arabiske emirater med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at de nevnte 

sentrale motpartene til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

14) Tilsynet med sentrale motparter med tillatelse i De forente arabiske emirater utføres av SCA. SCA har myndighet til 

løpende å overvåke at sentrale motparter oppfyller de rettslig bindende kravene som gjelder for dem. I den forbindelse 

kan SCA anmode om opplysninger fra sentrale motparter, foreta stedlige tilsyn, utstede instrukser for å rette opp 

overtredelser eller mulige overtredelser av tilsynskrav eller praksis som hindrer velfungerende finansmarkeder, samt 

kreve at sentrale motparter treffer internkontroll- og risikostyringstiltak. SCA kan også avsette ledelsen, visse 

medlemmer av bestemte komiteer og andre ansatte hos den sentrale motparten.Videre har SCA myndighet til å 
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tilbakekalle den sentrale motpartens tillatelse. SCA kan også treffe disiplinære tiltak samt ilegge overtredelsesgebyrer 

når sentrale motparter ikke oppfyller rettslig bindende krav som gjelder for dem. 

15) Det bør derfor konkluderes med at sentrale motparter med tillatelse i De forente arabiske emirater til enhver tid er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

16) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i De forente arabiske emirater omfatte et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter 

som har tillatelse i henhold til tredjelands rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjeland»). 

17) SCA kan anerkjenne sentrale motparter som har tillatelse i tredjeland der de rettslige og tilsynsmessige rammene sikrer 

resultater som er likeverdige med dem som sikres av de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente arabiske 

emirater. Sentrale motparter fra tredjeland bør dessuten være underlagt effektivt tilsyn for å sikre at de overholder de 

gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene. Det er også nødvendig at det inngås en intensjonsavtale mellom De 

forente arabiske emirater og vedkommende tilsynsmyndighet i tredjelandet til den ansøkende sentrale motparten for at 

det skal kunne gis tillatelse. 

18) Det bør derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente arabiske emirater utgjør et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland. 

19) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for sentrale motparter som gjelder i De forente arabiske 

emirater på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt 

løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i De forente arabiske 

emirater og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutningen, er oppfylt. 

20) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i De forente arabiske emirater, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig 

gjennomgåelse utenom den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å 

vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne 

beslutningen oppheves. 

21) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente 

arabiske emirater, som består av forskriftene utstedt av De forente arabiske emiraters Securities and Commodities Authority 

(SCA), utfylt med SCA-styrebeslutning nr. 11 av 2015 om anvendelsen av prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur 

(PFMI), og som gjelder for sentrale motparter med tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1129 

av 14. juni 2017 

om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas  

til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordningen utgjør et viktig skritt i arbeidet for å fullføre kapitalmarkedsunionen som omhandlet i kommisjons-

meldingen av 30. september 2015 med tittelen «Action Plan on Building a Capital Markets Union». Formålet med 

kapitalmarkedsunionen er å gjøre det lettere for foretak å få tilgang til mer varierte kap italkilder overalt i Den 

europeiske union (heretter kalt «Unionen»), å gjøre markedene mer effektive og å tilby investorer og sparere ytterligere 

muligheter til å bruke pengene sine på en lønnsom måte, med sikte på å fremme vekst og skape arbeidsplasser. 

2) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(4) ble det fastsatt harmoniserte prinsipper og regler for det prospektet 

som skal utarbeides, godkjennes og offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et 

regulert marked. Ettersom regelverket og markedet har utviklet seg siden nevnte direktiv trådte i kraft, bør direktivet 

oppheves og erstattes med denne forordningen. 

3) Offentliggjøring av opplysninger i forbindelse med offentlige tilbud om verdipapirer eller opptak av verdipapirer til 

handel på et regulert marked er avgjørende for å verne investorer, ettersom dette fjerner informasjonsasymmetrien 

mellom dem og utstederne. En harmonisering av offentliggjøringen gjør det mulig å opprette en grensekryssende 

passordning som fremmer et velfungerende indre marked for en rekke verdipapirer. 

4) Ulike tilnærmingsmåter ville føre til oppsplitting av det indre marked ettersom utstedere, tilbydere og personer som 

søker om opptak til handel på et regulert marked, ville vært underlagt  ulike regler i de ulike medlemsstatene slik at 

prospekter som var godkjent i én medlemsstat, kanskje ikke kunne brukes i andre medlemsstater. Ettersom det ikke 

finnes en harmonisert ramme for å sikre ensartet offentliggjøring og at passordningen fungerer tilfredsstillende i 

Unionen, er det sannsynlig at forskjeller i medlemsstatenes lovgivning ville være til hinder for et velfungerende indre 

marked for verdipapirer. For å sikre og forbedre vilkårene for et velfungerende indre marked, særlig når det gjelder 

kapitalmarkedene, og for å sikre et høyt nivå for forbruker- og investorvern, er det hensiktsmessig å fastsette 

rammeregler for prospekter på unionsplan.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

12.9.2019, s. 1. 

(1) EUT C 195 av 2.6 2016, s. 1. 

(2) EUT C 177 av 18.5 2016, s. 9. 

(3) Europaparlamentets holdning av 5. april 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. mai 2017.  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 
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5) Når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, er det hens iktsmessig og nødvendig 

at reglene for offentliggjøring har form av en forordning for å sikre at bestemmelser som direkte pålegger forpliktelser 

for personer som deltar i offentlige tilbud om verdipapirer og i opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked, 

anvendes på en ensartet måte i hele Unionen. Ettersom en rettslig ramme for bestemmelsene om prospekter 

nødvendigvis innebærer tiltak med angivelse av presise krav til alle de ulike aspektene ved prospekter, kan selv små 

forskjeller i tilnærmingen til et av disse aspektene medføre betydelige hindringer for tilbud av verdipapirer over 

landegrensene, for noteringer på flere regulerte markeder og for Unionens forbrukervernregler. Anvendelsen av en 

forordning, som får direkte anvendelse uten at det kreves nasjonal rett, bør derfor redusere sannsynligheten for at det 

treffes uensartede tiltak på nasjonalt plan, og sikre en ensartet tilnærming, større rettssikkerhet samt forebygge slike 

betydelige hindringer. Anvendelsen av en forordning vil også styrke tilliten til markedenes gjennomsiktighet i hele 

Unionen og medføre enklere regler og reduserte søknads- og overholdelseskostnader for selskapene. 

6) Vurderingen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/73/EU(1) har vist at visse endringer som ble innført  ved det 

direktivet, ikke har nådd sine opprinnelige mål, og at prospektordningen i Unionen må endres ytterligere for å forenkle 

og forbedre anvendelsen av den, gjøre den mer effektiv og styrke Unionens internasjonale konkurranseevne, og på den 

måten bidra til å redusere de administrative byrdene. 

7) Denne forordningen har som mål å sikre investorvern og markedets effektivitet, og samtidig styrke det indre marked for 

kapital. Investorvernet sikres gjennom framlegging av de opplysningene som, avhengig av utstederens og verdipapi-

renes art, er nødvendige for at investorene skal kunne treffe en velfundert investeringsbeslutning, og gjennom regler for 

god forretningsskikk. Slike opplysninger er dessuten et effektivt middel til å styrke tilliten til verdipapirene og bidrar 

derfor til at verdipapirmarkedene virker og utvikler seg på en tilfredsstillende måte. Den beste måten for å gjøre slike 

opplysninger tilgjengelige er ved å offentliggjøre et prospekt. 

8) Opplysningsplikten i henhold til denne forordningen skal ikke være til hinder for at en medlemsstat eller en 

vedkommende myndighet eller en børs, gjennom sine regler, pålegger andre særlige krav i forbindelse med opptak av 

verdipapirer til handel på et regulert marked, særlig med hensyn til foretaksstyring. Slike krav bør ikke direkte eller 

indirekte begrense utarbeidingen av, innholdet i og formidlingen av et prospekt som er godkjent av en vedkommende 

myndighet. 

9) Ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes av en medlemsstat eller av en medlemsstats regionale eller lokale 

myndigheter, av internasjonale offentlige organer der en eller flere medlemsstater er medlem, av Den europeiske 

sentralbank eller av medlemsstatenes sentralbanker, bør ikke omfattes av denne forordningen og bør derfor ikke berøres 

av den. 

10) For å sikre investorvern bør plikten til å offentliggjøre et prospekt gjelde for både egenkapitalinstrumenter og ikke-

aksjerelaterte verdipapirer som tilbys offentligheten eller opptas til handel på regulerte markeder. Noen av verdipapirene 

som omfattes av denne forordningen, gir innehaveren rett til å erverve omsettelige verdipapirer eller motta et 

kontantbeløp gjennom et kontantoppgjør fastsatt med henvisning til andre instrumenter, særlig omsettelige verdipapirer, 

valutaer, rentesatser eller renteavkastning, varer eller andre indekser eller målestokker. Denne forordningen omfatter 

særlig warrants og dekkede warrants, sertifikater, depotbeviser og konvertible verdipapirer, f.eks. verdipapirer som kan 

konverteres når investoren ønsker det. 

11) For å sikre at prospektet kan godkjennes og anvendes ved grensekryssing, og for å sikre tilsyn med overholdelsen av 

denne forordningen, må det utpekes en vedkommende myndighet for hvert prospekt. I denne forordningen bør det derfor 

klart fastsettes hvilken hjemstat som er best egnet til å godkjenne prospektet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/73/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv  2004/109/EF om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt t il notering på et regulert marked 

(EUT L 327 av 11.12.2010, s. 1). 
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12) Ved offentlige tilbud om verdipapirer med et samlet vederlag i Unionen på mindre enn 1 000 000 euro vil sannsynligvis 

kostnadene for å utarbeide et prospekt i samsvar med denne forordningen ikke stå i forhold til det forventede provenyet 

av tilbudet. Det er derfor hensiktsmessig at plikten til å utarbeide et prospekt i henhold til denne forordningen ikke bør 

gjelde for så lave tilbud. Medlemsstatene bør ikke utvide plikten til å utarbeide et prospekt i samsvar med denne 

forordningen til å gjelde offentlige tilbud om verdipapirer med et samlet vederlag under denne terskelen. 

Medlemsstatene bør imidlertid kunne fastsette andre opplysningskrav på nasjonalt plan, i den utstrekning disse kravene 

ikke utgjør en uforholdsmessig stor eller unødvendig byrde i forbindelse med slike tilbud av verdipapirer. 

13) Ettersom størrelsen på finansmarkedene i Unionen varierer, bør medlemsstatene ha mulighet til å unnta offentlige tilbud 

om verdipapirer med en verdi på høyst 8 000 000 euro fra plikten til å offentliggjøre et prospekt i henhold til denne 

forordningen. Særlig bør medlemsstatene selv, i sin nasjonale rett, kunne fastsette en terskel på mellom 1 000 000 euro 

og 8 000 000 euro, uttrykt som det samlede vederlaget for tilbudet i Unionen i et tidsrom på tolv måneder, der unntaket 

får anvendelse under denne terskelen, idet det tas hensyn til det nivået for innenlandsk investorvern som de anser som 

egnet. Slike unntatte offentlige tilbud om verdipapirer bør imidlertid ikke være omfattet av passordningen i henhold til 

denne forordningen. Under denne terskelen bør medlemsstatene kunne fastsette andre opplysningskrav på nasjonalt 

plan, i den utstrekning disse kravene ikke utgjør en uforholdsmessig stor eller unødvendig byrde i forbindelse med slike 

unntatte tilbud av verdipapirer. Ingen bestemmelse i denne forordningen bør hindre disse medlemsstatene i å innføre 

regler på nasjonalt plan som gir operatørene av multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) mulighet til å bestemme 

innholdet i det opptaksdokumentet som en utsteder skal utarbeide første gang dens verdipapirer opptas til handel, eller 

reglene for gjennomgåelsen av det. 

14) Opptak av verdipapirer til handel på en MHF eller offentliggjøring av kjøps- og salgskurser skal ikke i seg selv anses 

som et offentlig tilbud om verdipapirer, og omfattes derfor ikke av plikten til å utarbeide et prospekt i henhold til denne 

forordningen. Et prospekt bør kreves bare dersom slike situasjoner følges av en henvendelse som utgjør et «offentlig 

tilbud om verdipapirer» som definert i denne forordningen. 

15) Dersom et tilbud om verdipapirer er rettet utelukkende til en begrenset krets av investorer som ikke er profesjonelle 

investorer, utgjør utarbeiding av et prospekt en uforholdsmessig stor byrde i lys av det lave antallet personer tilbudet er 

rettet mot, og det bør derfor ikke kreves et prospekt. Dette vil for eksempel gjelde dersom et tilbud fra lederne i et 

selskap er rettet mot et begrenset antall slektninger eller bekjente. 

16) Denne forordningen bør, dersom det er relevant, tolkes på en måte som er forenlig med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF(1) i forbindelse med overtakelsestilbud, fusjonstransaksjoner og andre transaksjoner som 

påvirker eierskapet til eller kontrollen over selskaper. 

17) Å oppmuntre styremedlemmer og ansatte til å eie verdipapirer i selskapet, kan ha en positiv innvirkning på 

foretaksstyringen og bidra til å skape langsiktig verdi ved å fremme ansattes engasjement og følelse av eierskap, 

tilnærme aksjeeiernes og de ansattes interesser til hverandre, og gi de sistnevnte investeringsmuligheter. Ansattes 

eierskap i eget selskap er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter (SMB-er), der hver enkelt ansatt kan spille en 

betydelig rolle for selskapets framgang. Det bør derfor ikke være noen plikt til å offentliggjøre et prospekt for tilbud i 

forbindelse med en aksjeordning for medarbeidere i Unionen, forutsatt at det, for å sikre investorvern, gjøres tilgjengelig 

et dokument med opplysninger om verdipapirenes antall og type samt formålet med og nærmere opplysninger om 

tilbudet eller tildelingen. For å sikre at alle styremedlemmer og ansatte får lik tilgang til aksjeordninger for 

medarbeidere, uavhengig av om arbeidsgiveren er etablert i eller utenfor Unionen, bør det ikke lenger kreves en 

beslutning om likeverdighet for tredjestaters markeder, forutsatt at et slikt dokument med opplysninger gjøres 

tilgjengelig. Alle deltakere i aksjeordninger for medarbeidere vil derfor bli behandlet likt og få like opplysninger. 

18) Utstedelser som har utvanningseffekt, av aksjer eller verdipapirer som gir tilgang til aksjer, er ofte transaksjoner som har 

betydelig innvirkning på utsteders kapitalstruktur, framtidsutsikter og finansielle stilling, hvilket gjør opplysningene i 

prospektet nødvendige. Dersom en utsteder har aksjer som allerede er opptatt til handel på et regulert marked, bør det 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 1 2). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1321 

 

 

derimot ikke kreves et prospekt for eventuelle senere opptak av aksjer av samme klasse på det samme regulerte 

markedet, herunder når slike aksjer utstedes gjennom konvertering eller i bytte mot andre verdipapirer eller som følge av 

utøvelse av rettigheter som følger av andre verdipapirer, forutsatt at aksjene som nylig er opptatt, utgjør en begrenset 

andel i forhold til aksjer av den samme klassen som allerede er opptatt på det samme regulerte markedet, med mindre et 

slikt opptak kombineres med et offentlig tilbud om verdipapirer som omfattes av denne forordningen. Det samme 

prinsippet bør mer allment få anvendelse på verdipapirer som er ombyttelige med verdipapirer som allerede er opptatt til 

handel på et regulert marked. 

19) Denne forordningen berører ikke anvendelsen av lover og forskrifter som vedtas i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU(1) i forbindelse med krisehåndteringen av kredittinstitusjoner, særlig artikkel 53 nr. 2, artikkel 

59 nr. 2 og artikkel 63 nr. 1 og 2, i tilfeller der det ikke er noen plikt til å offentliggjøre et prospekt. 

20) Unntak fra plikten til å offentliggjøre et prospekt i henhold til denne forordningen bør kunne kombineres for et offentlig 

tilbud om verdipapirer og/eller et opptak til handel på et regulert marked, når vilkårene for disse unntakene er oppfylt 

samtidig. Dersom for eksempel et tilbud rettes samtidig til profesjonelle investorer, til ikke-profesjonelle investorer som 

forplikter seg til å investere minst 100 000 euro hver, til utstederens ansatte og dessuten til et begrenset antall ikke-

profesjonelle investorer som ikke overstiger antallet fastsatt i denne forordningen, bør dette tilbudet unntas fra plikten til 

å offentliggjøre et prospekt. 

21) For å sikre et velfungerende engrosmarked for ikke-aksjerelaterte verdipapirer og øke markedets likviditet er det viktig å 

fastsette en særskilt forenklet behandling for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som opptas til handel på et regulert marked 

og er beregnet på profesjonelle investorer. Slik forenklet behandling bør omfatte mindre strenge minstekrav til 

opplysninger enn de kravene som gjelder for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som tilbys ikke-profesjonelle investorer, 

bortfall av kravet om at prospektet skal inneholde et sammendrag, og mer fleksible språkkrav. Den forenklede 

behandlingen bør i første rekke få anvendelse på ikke-aksjerelaterte verdipapirer, uansett pålydende verdi, som bare 

handles på et regulert marked eller i et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer kan få adgang for å 

handle med slike verdipapirer, og i annen rekke på ikke-aksjerelaterte verdipapirer med en pålydende verdi per enhet på 

minst 100 000 euro, som gjenspeiler den høyere investeringskapasiteten til de investorene som berøres av prospektet. 

Videresalg til ikke-profesjonelle investorer bør ikke tillates for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som bare handles på et 

regulert marked eller i et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer kan få adgang for å handle med slike 

verdipapirer, med mindre et prospekt som er egnet for ikke-profesjonelle investorer, utarbeides i samsvar med denne 

forordningen. For dette formålet er det avgjørende at markedsoperatører, når de etablerer slike regulerte markeder eller 

et særskilt segment av slike, ikke tillater at ikke-profesjonelle investorer får direkte eller indirekte adgang til dette 

regulerte markedet eller særskilte segmentet. 

22) Dersom verdipapirene tildeles uten at mottakeren har noen individuell valgmulighet, herunder ved tildeling av 

verdipapirer uten rett til å oppheve tildelingen, eller dersom tildelingen skjer automatisk etter en rettsavgjørelse, for 

eksempel en tildeling av verdipapirer til eksisterende kreditorer i forbindelse med rettslig insolvensbehandling, bør en 

slik tildeling ikke anses som et offentlig tilbud om verdipapirer. 

23) Utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel av verdipapirer på et regulert marked, og som ikke er 

omfattet av plikten til å offentliggjøre et prospekt, bør være berettiget til et felles pass dersom de frivillig velger å 

overholde bestemmelsene i denne forordningen. 

24) I lys av særtrekkene ved ulike typer verdipapirer, utstedere, t ilbud og opptak fastsetter denne forordningen regler for 

ulike former for prospekter – et standardprospekt, et engrosprospekt for ikke-aksjerelaterte verdipapirer, et 

grunnprospekt, et forenklet prospekt for sekundærutstedelser og et EU-vekstprospekt. Alle henvisninger til «prospekt» i 

denne forordningen bør derfor forstås som henvisninger til alle disse formene for prospekter, med mindre annet er 

uttrykkelig angitt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).  
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25) Det bør ikke kreves offentliggjøring av et prospekt for offentlige tilbud om verdipapirer som er begrenset til 

profesjonelle investorer. Det bør imidlertid kreves offentliggjøring av et prospekt ved ethvert videresalg til 

offentligheten eller ved offentlig handel gjennom opptak til handel på et regulert marked. 

26) Et gyldig prospekt som er utarbeidet av utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, og som er 

tilgjengelig for offentligheten på tidspunktet for den endelige plasseringen av verdipapirene gjennom finansielle 

mellomledd eller ved et påfølgende videresalg av verdipapirene, skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at 

investorene kan treffe velfunderte investeringsbeslutninger. Finansielle mellomledd som plasserer eller senere 

videreselger verdipapirene, bør derfor kunne anvende det opprinnelige prospektet som er offentliggjort av utstederen 

eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, så lenge det er gyldig og inneholder de nødvendige tilleggene, 

og forutsatt at utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, samtykker i at dette prospektet 

anvendes. Utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, bør kunne stille vilkår i forbindelse med 

et slikt samtykke. Samtykket til å anvende prospektet og eventuelle vilkår knyttet til det bør gis i form av en skr iftlig 

avtale som gjør det mulig for berørte parter å vurdere om videresalget eller den endelige plasseringen av verdipapirer er 

i samsvar med avtalen. Dersom det er gitt samtykke til å anvende prospektet, bør utstederen eller personen som har 

ansvar for å utarbeide prospektet, være ansvarlig for opplysningene som gis i det, og, dersom dette gjelder et 

grunnprospekt, for å skaffe til veie og inngi de endelige vilkårene, og det bør ikke kreves noe nytt prospekt. Dersom 

utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide det opprinnelige prospektet, ikke samtykker i at det anvendes, 

bør det kreves at det finansielle mellomleddet offentliggjør et nytt prospekt. I så fall bør det finansielle mellomleddet 

være ansvarlig for opplysningene i prospektet, herunder alle opplysninger som innlemmes ved henvisning, og, dersom 

dette gjelder et grunnprospekt, i de endelige vilkårene. 

27) Harmonisering av opplysningene i prospektet bør sikre ensartet vern av investorene på unionsplan. For å gjøre det mulig 

for investorer å treffe en velfundert investeringsbeslutning bør disse opplysningene være tilstrekkelige og objektive, og 

de bør framlegges skriftlig i en kortfattet og lett forståelig form slik at de lett kan analyseres. Opplysningene som inngår 

i et prospekt, bør tilpasses til typen av prospekt, utstederens art og situasjon, typen av verdipapirer og hvorvidt 

investorene som tilbudet er rettet mot, utelukkende er profesjonelle investorer. Et prospekt skal ikke inneholde 

opplysninger som ikke er vesentlige eller spesifikke for utstederen og de aktuelle verdipapirene, ettersom disse kunne ta 

oppmerksomheten bort fra opplysninger som er relevante for investeringsbeslutningen, og dermed undergrave 

investorvernet. 

28) Sammendraget av prospektet bør være en nyttig informasjonskilde for investorer, særlig for ikke-profesjonelle 

investorer. Det bør utgjøre en selvstendig del av prospektet og legge vekt på nøkkelopplysninger som investorer trenger 

for å avgjøre hvilke tilbud og opptak til handel av verdipapirer de ønsker å undersøke nærmere ved å gjennomgå 

prospektet i sin helhet for å treffe en beslutning. Disse nøkkelopplysningene bør formidle de vesentligste egenskapene 

ved og risikoene knyttet til utstederen, eventuelle garantister og verdipapirene som tilbys eller opptas til handel på et 

regulert marked. De bør også angi de allmenne vilkårene for tilbudet. 

29) Beskrivelsen av risikofaktorer i sammendraget bør bestå av et begrenset utvalg av særskilte risikoer som utstederen 

anser som mest relevante for investoren når denne treffer en investeringsbeslutning. Beskrivelsen av risikofaktorer i 

sammendraget bør være relevant for det bestemte tilbudet, og den bør utarbeides utelukkende som en hjelp til investorer 

og ikke inneholde generelle uttalelser om investeringsrisiko eller begrense ansvaret til utstederen, tilbyderen eller andre 

personer som opptrer på deres vegne. Disse risikofaktorene bør, dersom det er relevant, framheve risikoene, særlig for 

ikke-profesjonelle investorer, når det gjelder verdipapirer utstedt av kredittinstitusjoner som omfattes av intern 

tapsdekning i henhold til direktiv 2014/59/EU. 

30) Sammendraget av prospektet bør være kort, enkelt og lett forståelig for investorer. Det bør være formulert på et klart og 

ikke-teknisk språk, og opplysningene bør framlegges på en lett tilgjengelig måte. Det bør ikke bestå utelukkende av 

sammenstilte utdrag fra prospektet. Det bør fastsettes en maksimal lengde på sammendraget for å sikre at investorene 

ikke avskrekkes fra å lese det, og for å oppmuntre utstedere til å velge de opplysningene som er vesentlige for 

investorer. I visse tilfeller fastsatt i denne forordningen bør den maksimale lengden på sammendraget økes. 

31) For å sikre at prospektsammendraget har en ensartet struktur, bør det inndeles i avsnitt og underavsnitt, med veiledende 

innhold som utstederen bør fylle ut med korte, forklarende beskrivelser, herunder eventuelt tall. Så lenge de framlegger 

dem på en korrekt og balansert måte, bør utstedere ha mulighet til å velge de opplysningene de anser som vesentlige og 

nyttige.  
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32) Prospektsammendraget bør i størst mulig utstrekning bygge på det nøkkelinformasjonsdokumentet som kreves i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(1). I tilfeller der verdipapirer omfattes av både denne 

forordningen og forordning (EU) nr. 1286/2014, vil full gjenbruk av nøkkelinformasjonsdokumentets innhold i 

sammendraget redusere utstedernes overholdelseskostnader og administrative byrder, og denne forordningen letter 

derfor slik gjenbruk. Kravet om å utarbeide et sammendrag bør imidlertid ikke fravikes når det kreves et nøkkelinforma-

sjonsdokument, ettersom det sistnevnte ikke inneholder nøkkelopplysninger om utstederen og det offentlige tilbudet 

eller opptaket til handel på et regulert marked av de aktuelle verdipapirene. 

33) Erstatningsansvar skal ikke påhvile en person utelukkende på grunnlag av sammendraget, herunder eventuelle 

oversettelser av det, med mindre det er villedende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet, 

eller dersom det ikke, lest sammen med de andre delene av prospektet, gir nøkkelopplysninger for å hjelpe investorer 

når de vurderer om de skal investere i disse verdipapirene. Sammendraget bør inneholde en klar advarsel om dette. 

34) Utstedere som ofte skaffer finansiering på kapitalmarkeder, bør tilbys særlige formater for registreringsdokumenter og 

prospekter samt særlige framgangsmåter for inngivelse og godkjenning, slik at de får større fleksibilitet og kan gripe 

mulighetene i markedet. I alle tilfeller bør det være valgfritt for utstederne å anvende slike formater og framgangsmåter. 

35) For alle ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder slike som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger eller som del av 

et emisjonsprogram, bør utstederne kunne utarbeide et prospekt  i form av et grunnprospekt. 

36) Det er hensiktsmessig å presisere at de endelige vilkårene i et grunnprospekt utelukkende bør inneholde opplysninger 

om verdipapirdokumentet som er spesifikke for hver enkelt emisjon, og som bare kan fastslås i forbindelse med den 

enkelte emisjonen. Slike opplysninger kan for eksempel omfatte ISIN (International Securities Identification Number), 

emisjonskurs, forfallsdato, eventuelle kuponger, utøvelsestidspunkt, utøvelseskurs, innløsningskurs og andre vilkår som 

ikke var kjent da grunnprospektet ble utarbeidet. Dersom de endelige vilkårene ikke inngår i grunnprospektet, bør det 

ikke kreves at de godkjennes av vedkommende myndighet, men bare at de inngis til denne. Andre nye opplysninger som 

kan påvirke vurderingen av utstederen og verdipapirene, bør inngå i et tillegg til grunnprospektet. Verken de endelige 

vilkårene eller et tillegg bør anvendes slik at de omfatter en type verdipapirer som ikke allerede er beskrevet i 

grunnprospektet. 

37) I forbindelse med grunnprospekter bør utstederen bare utarbeide et sammendrag i forbindelse med den enkelte 

emisjonen, for å redusere den administrative byrden og gjøre det lettere for investorer å lese dokumentet. Dette 

emisjonsspesifikke sammendraget bør vedlegges de endelige vilkårene, og det bør godkjennes av vedkommende 

myndighet bare dersom de endelige vilkårene inngår i grunnprospektet eller i et tillegg til det. 

38) For å gjøre grunnprospektet mer fleksibelt og kostnadseffektivt bør det tillates at en utsteder utarbeider et grunnprospekt 

i form av flere separate dokumenter. 

39) Foretak som løpende utsteder verdipapirer, bør stimuleres til å utarbeide sine prospekter i form av flere separate 

dokumenter, ettersom dette kan redusere deres kostnader knyttet til overholdelsen av denne forordningen og sette dem i 

stand til raskt å reagere på markedsmuligheter. Utstedere hvis verdipapirer opptas til handel på regulerte markeder eller 

MHF-er, bør derfor ha mulighet, men ikke plikt, til hvert regnskapsår å utarbeide og offentliggjøre et universelt 

registreringsdokument som inneholder juridiske opplysninger, forretningsopplysninger, finansiell informasjon, 

regnskapsopplysninger og opplysninger om aksjeinteresser samt en beskrivelse av utstederen i det aktuelle 

regnskapsåret. Forutsatt at en utsteder oppfyller kriteriene fastsatt i denne forordningen, bør utstederen anses som et 

foretak som løpende utsteder verdipapirer, fra det tidspunktet utstederen oversender det universelle registrerings -

dokumentet til vedkommende myndighet for godkjenning. Utarbeidingen av et universelt registreringsdokument bør gi 

utstederen mulighet til å ajourføre opplysningene og til å utarbeide et prospekt når markedsvilkårene blir gunstige for et 

offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked, ved å tilføye et verdipapirdokument og 

et sammendrag. Det universelle registreringsdokumentet bør tjene flere formål ettersom dets innhold bør være det 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).  
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samme uansett om utstederen senere bruker det i forbindelse med et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til 

handel på et regulert marked av egenkapitalinstrumenter eller ikke-aksjerelaterte verdipapirer. Opplysningsstandardene 

for det universelle registreringsdokumentet bør derfor bygge på standardene for egenkapitalinstrumenter. Det 

universelle registreringsdokumentet bør fungere som en referansekilde med opplysninger om utstederen, og forsyne 

investorer og analytikere med det minstemålet av opplysninger som kreves for å foreta en velfundert vurdering av 

selskapets virksomhet, finansielle stilling, inntekter og framtidsutsikter, foretaksstyring og aksjeinteresser. 

40) En utsteder som har inngitt og fått godkjent et universelt registreringsdokument to år på rad, kan anses som velkjent for 

vedkommende myndighet. Alle senere universelle registreringsdokumenter og eventuelle endringer av dem bør derfor 

kunne inngis uten forhåndsgodkjenning og gjennomgås i etterhånd av vedkommende myndighet dersom denne anser det 

nødvendig. Hver vedkommende myndighet bør bestemme hvor ofte en slik gjennomgåelse skal foretas, idet den tar 

hensyn til for eksempel sin vurdering av risikoene knyttet til utstederen, kvaliteten på utstederens tidligere inngitte 

opplysninger, eller hvor lang tid som har gått siden siste gjennomgåelse av et inngitt universelt regist reringsdokument. 

41) Så lenge det ikke inngår i et godkjent prospekt, bør det universelle registreringsdokumentet kunne endres, enten frivillig 

av utstederen, for eksempel ved en vesentlig endring av utstederens organisasjon eller finansielle stilling, eller på 

anmodning fra vedkommende myndighet i forbindelse med en etterhåndsgjennomgåelse der det fastslås at standardene 

for fullstendighet, forståelighet og sammenheng ikke er oppfylt. Slike endringer bør offentliggjøres etter de samme 

framgangsmåtene som gjelder for det universelle registreringsdokumentet. Særlig bør utstederen, når vedkommende 

myndighet oppdager en vesentlig utelatelse, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet, endre sitt universelle 

registreringsdokument og uten unødig opphold gjøre denne endringen offentlig tilgjengelig. Ettersom det verken dreier 

seg om et offentlig tilbud eller om et opptak av verdipapirer til handel, bør framgangsmåten for å endre et universelt 

registreringsdokument være forskjellig fra framgangsmåten for å utarbeide et tillegg til et prospekt, som ikke bør få 

anvendelse før prospektet er godkjent. 

42) Dersom en utsteder utarbeider et prospekt som består av flere separate dokumenter, bør alle delene av prospektet 

godkjennes, herunder, dersom det er relevant, det universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av det, 

dersom de tidligere er blitt inngitt til vedkommende myndighet, men ikke blitt godkjent. Det bør ikke kreves at 

endringer av det universelle registreringsdokumentet skal godkjennes av vedkommende myndighet på det tidspunktet de 

inngis, men først når alle deler av prospektet framlegges for godkjenning. 

43) For å påskynde utarbeidingen av et prospekt og lette adgangen til kapitalmarkedene på en kostnadseffektiv måte, bør 

foretak som løpende utsteder verdipapirer, og som utarbeider et universelt registreringsdokument, dra fordel av en 

raskere godkjenningsprosess, ettersom hoveddelen av prospektet enten allerede er godkjent eller allerede er tilgjengelig 

med sikte på vedkommende myndighets gjennomgåelse. Fristen for å godkjenne prospektet bør derfor være kortere når 

registreringsdokumentet er et universelt registreringsdokument. 

44) Foretak som løpende utsteder verdipapirer, bør kunne bruke et universelt registreringsdokument og eventuelle endringer 

av det som en del av et grunnprospekt. Dersom et foretak som løpende utsteder verdipapirer, er berettiget til å utarbeide 

et EU-vekstprospekt, et forenklet prospekt under ordningen med forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser, 

eller et engrosprospekt for ikke-aksjerelaterte verdipapirer, bør det kunne bruke det universelle registreringsdokumentet 

og eventuelle endringer av det som en del av et slikt prospekt, i stedet for det særskilte registreringsdokumentet som 

kreves i henhold til disse ordningene med opplysningsplikt. 

45) Forutsatt at en utsteder følger de framgangsmåtene for inngivelse, spredning og lagring av obligatoriske opplysninger og 

de fristene som er fastsatt i artikkel 4 og 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(1), bør den kunne 

offentliggjøre de års- og halvårsrapportene som kreves i henhold til direktiv 2004/109/EF, som deler av det universelle 

registreringsdokumentet, med mindre utstederens hjemstat er en annen enn i henhold til denne forordningen og direktiv 

2004/109/EF, og med mindre språket i det universelle registreringsdokumentet ikke oppfyller vilkårene i artikkel 20 i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1325 

 

 

direktiv 2004/109/EF. Dette bør lette den administrative byrden knyttet til flere inngivelser, uten at det påvirker de 

opplysningene som er tilgjengelige for offentligheten, eller tilsynet med disse rapportene i henhold til direktiv 

2004/109/EF. 

46) Det bør fastsettes en tydelig frist for prospektets gyldighet for å unngå at investeringsbeslutninger treffes på grunnlag av 

foreldede opplysninger. For å øke rettssikkerheten bør et prospekt være gyldig fra det tidspunktet det godkjennes, 

ettersom dette tidspunktet lett kan kontrolleres av vedkommende myndighet. Et offentlig tilbud om verdipapirer på 

grunnlag av et grunnprospekt bør kunne overskride grunnprospektets gyldighetstid bare dersom et etterfølgende 

grunnprospekt godkjennes og offentliggjøres før denne gyldighetstiden utløper, og omfatter det videreførte tilbudet. 

47) Av natur kan opplysninger om skatt på inntekter fra verdipapirene i et prospekt bare være allmenne, og de har liten 

informasjonsverdi for den enkelte investoren. Ettersom slike opplysninger ikke bare skal omfatte staten der utstederen 

har sitt forretningskontor, men også de statene der tilbudet framsettes eller der det søkes om opptak til handel på et 

regulert marked, er utarbeidingen av opplysningene kostbar, dersom det brukes et pass for prospektet, og kan hemme 

tilbud over landegrensene. Et prospekt bør derfor bare inneholde en advarsel om at skattelovgivningen i investors 

medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat kan påvirke inntektene fra verdipapirene. Prospektet bør imidlertid fortsatt 

inneholde hensiktsmessige opplysninger om beskatning når den foreslåtte investeringen er knyttet til en særskilt 

skatteordning, for eksempel ved investeringer i verdipapirer som gir investorer en gunstig skattemessig behandling. 

48) Når en klasse av verdipapirer opptas til handel på et regulert marked, får investorene løpende opplysninger fra 

utstederen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1) og direktiv 2004/109/EF. Behovet for 

et fullstendig prospekt er derfor mindre ved en slik utsteders etterfølgende offentlige tilbud eller opptak til handel på et 

regulert marked. Et forenklet prospekt med mindre strenge innholdskrav enn under den vanlige ordningen, bør derfor 

være tilgjengelig for bruk ved sekundærutstedelser, idet det tas hensyn til de opplysningene som allerede er 

offentliggjort. Investorene må likevel få konsoliderte og velstrukturerte opplysninger, særlig når det ikke kreves at slike 

opplysninger skal offentliggjøres løpende i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF. 

49) Ordningen med forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser bør være tilgjengelig for offentlige tilbud fra 

utstedere av verdipapirer som handles på et vekstmarked for SMB-er, ettersom det i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU(2) kreves at deres operatører skal fastsette og anvende regler som sikrer at det løpende gis 

tilfredsstillende opplysninger. 

50) Ordningen med forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser bør ikke være tilgjengelig før det har gått en 

minsteperiode siden det første opptaket av en utsteders klasse av verdipapirer til handel på et regulert marked eller et 

vekstmarked for SMB-er. En forsinkelse på 18 måneder bør sikre at utstederen minst én gang har oppfylt sin plikt til å 

offentliggjøre en årsrapport i henhold til direktiv 2004/109/EF eller i henhold til reglene for en markedsoperatør på et 

vekstmarked for SMB-er. 

51) Et av de sentrale målene for kapitalmarkedsunionen er å lette tilgangen til finansiering på kapitalmarkedene for SMB-er 

i Unionen. Det er hensiktsmessig å utvide definisjonen av SMB-er slik at den også omfatter SMB-er som definert i 

direktiv 2014/65/EU, for å sikre sammenheng mellom denne forordningen og direktiv 2014/65/EU. Ettersom SMB-er 

vanligvis må innhente relativt lavere beløp enn andre utstedere, kan kostnadene for å utarbeide et standardprospekt bli 

uforholdsmessig høye og avskrekke dem fra å tilby sine verdipapirer til offentligheten. På grunn av sin størrelse og 

potensielt kortere historikk, kan SMB-er samtidig medføre en særskilt investeringsrisiko sammenlignet med større 

utstedere, og de bør gi tilstrekkelige opplysninger til at investorene kan treffe sin investeringsbeslutning. For å 

oppmuntre SMB-er til å benytte kapitalmarkedsfinansiering, bør dessuten denne forordningen sikre at det tas særlig 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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hensyn til vekstmarkeder for SMB-er, som er et lovende verktøy som gir mindre selskaper i vekst mulighet til å reise 

kapital. Framgangen til slike handelsplasser avhenger imidlertid av deres evne til å dekke finansieringsbehovene til 

SMB-er i vekst. Tilsvarende vil visse selskaper som tilbyr verdipapirer til offentligheten med et samlet vederlag i 

Unionen på høyst 20 000 000 euro, dra nytte av lettere tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for å kunne vokse og bør 

kunne reise midler til en kostnad som ikke er uforholdsmessig høy. Det er derfor hensiktsmessig at denne forordningen 

innfører en særskilt, forholdsmessig ordning for EU-vekstprospekter, som er tilgjengelig for slike selskaper. Når 

innholdet i et EU-vekstprospekt fastsettes, bør det foretas en egnet avveiing mellom kostnadseffektiv tilgang til 

finansmarkedene og investorvern. På samme måte som for andre typer prospekter i henhold til denne forordningen bør 

et EU-vekstprospekt, når det er godkjent, være omfattet av passordningen i henhold til denne forordningen, og bør 

derfor være gyldig for alle offentlige tilbud om verdipapirer i hele Unionen. 

52) De begrensede opplysningene som skal inngå i EU-vekstprospekter, bør tilpasses slik at det legges vekt på opplysninger 

som er vesentlige og relevante når det investeres i de tilbudte verdipapirene, og på behovet for å sikre forholdsmessighet 

mellom på den ene side selskapets størrelse og finansieringsbehov, og på den annen side kostnadene for å utarbeide et 

prospekt. 

53) Ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt for EU-vekstprospekter bør ikke være tilgjengelig når et selskaps 

verdipapirer allerede er opptatt til handel på regulerte markeder, slik at investorene på regulerte markeder har tillit til at 

utstederne av de verdipapirene det investeres i, er omfattet av ett enkelt sett av regler for offentliggjøring. Det bør derfor 

ikke anvendes to sett med opplysningsstandarder på regulerte markeder avhengig av utstederens størrelse. 

54) Hovedformålet med å ta med risikofaktorer i et prospekt er å sikre at investorene foretar en velfundert vurdering av slike 

risikoer og dermed treffer investeringsbeslutninger ut fra full kjennskap til de faktiske forholdene. Risikofaktorene bør 

derfor begrenses til de risikoene som er vesentlige og spesifikke for utstederen og utstederens verdipapirer, og som 

bekreftes av prospektets innhold. Et prospekt bør ikke inneholde risikofaktorer som er allmenne og bare tjener som 

ansvarsfraskrivelse, ettersom disse kan ta oppmerksomheten bort fra mer spesifikke risikofaktorer som investorene bør 

vite om, og dermed hindre at opplysningene i prospektet framlegges i en kortfattet og lett forståelig form slik at de lett 

kan analyseres. Blant annet kan miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold også utgjøre særskilte og vesentlig 

risikoer for utstederen og utstederens verdipapirer, og det bør i så fall opplyses om slike forhold. For å hjelpe 

investorene med å identifisere de mest vesentlige risikoene, bør utstederen gi en tilstrekkelig beskrivelse av og 

redegjørelse for hver risikofaktor i prospektet. Et begrenset antall risikofaktorer som velges av utstederen, bør inngå i 

sammendraget. 

55) En markedspraksis som innebærer at et godkjent prospekt ikke inneholder opplysning om endelig salgskurs og/eller 

antall verdipapirer som tilbys offentligheten, enten uttrykt i antall verdipapirer eller som et samlet nominelt beløp, bør 

godtas når en slik endelig salgskurs og/eller et slikt antall ikke kan inngå i prospektet, forutsatt at det i så fall gis 

investorvern. Enten bør investorene ha rett til tilbakekalling når endelig salgskurs eller antall verdipapirer blir kjent, 

eller så bør prospektet opplyse om den høyeste prisen investorene kan måtte betale for verdipapirene, eller det største 

antallet av verdipapirer, eller verdsettingsmetodene og -kriteriene og/eller vilkårene som skal anvendes for å fastsette 

verdipapirenes pris, og en forklaring av de verdsettingsmetodene som er anvendt, for eksempel metoden med diskontert 

kontantstrøm, en analyse foretatt av en fagfellegruppe, eller andre allment godkjente verdsettingsmetoder. 

Verdsettingsmetodene- og -kriteriene bør være tilstrekkelig nøyaktige til at prisen er forutsigbar, og sikre et nivå for 

investorvern som tilsvarer vernet som gis når den høyeste prisen for tilbudet offentliggjøres. I denne forbindelse vil en 

henvisning til «bookbuilding»-metoden ikke godtas som verdsettingsmetode eller -kriterier dersom det ikke er angitt en 

høyeste pris i prospektet. 

56) Under visse omstendigheter bør det tillates at følsomme opplysninger utelates i et prospekt eller i deler av det, gjennom 

et unntak innvilget av vedkommende myndighet for å unngå situasjoner som kan skade en utsteders interesser. 

57) Medlemsstatene offentliggjør omfattende opplysninger om sin finansielle stilling, og disse er vanligvis tilgjengelige for 

offentligheten. Når en medlemsstat er garantist for et tilbud om verdipapirer, bør det derfor ikke kreves at slike 

opplysninger gis i prospektet.  
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58) Ved at utstederne får mulighet til å innlemme opplysninger som skal inngå i et prospekt, ved å vise til referansedo-

kumenter, forutsatt at disse dokumentene er offentliggjort elektronisk, bør det bli lettere å utarbeide et prospekt og 

redusere kostnadene for utstederne, uten at det går ut over investorvernet. Målet om forenkling og kostnadsreduksjon 

ved utarbeidingen av et prospekt bør ikke nås på bekostning av andre interesser som prospektet skal verne, herunder 

tilgangen til opplysningene. Språket som brukes i opplysninger som innlemmes ved henvisning, bør følge språkreglene 

som får anvendelse på prospekter. Opplysninger som innlemmes ved henvisning, bør kunne vise til historiske data. 

Dersom slike opplysninger ikke lenger er relevante som følge av vesentlige endringer, bør dette imidlertid klart angis i 

prospektet, og ajourførte opplysninger bør framlegges. 

59) Alle obligatoriske opplysninger som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2004/109/EF bør kunne innlemmes i 

et prospekt ved henvisning. Utstedere av verdipapirer som handles på en MHF, og utstedere som er unntatt fra kravet 

om å offentliggjøre års- og halvårsrapporter i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/109/EF, bør også 

kunne innlemme hele eller deler av sin årlige finansielle informasjon eller delårsinformasjon, revisjonsberetninger, 

finansregnskaper, årsberetninger eller foretaksstyringsrapporter i et prospekt ved henvisning, forutsatt at de er 

offentliggjort elektronisk. 

60) Ikke alle utstedere har tilgang til tilstrekkelige opplysninger og veiledning om kontroll- og godkjenningsprosessen og de 

nødvendige skrittene som må tas for å få et prospekt godkjent, ettersom medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

anvender forskjellige tilnærmingsmåter. Denne forordningen bør fjerne disse forskjellene ved å harmonisere kriteriene 

for kontroll av prospektet og harmonisere reglene for vedkommende myndigheters godkjenningsprosesser gjennom å 

tilpasse dem. Det er viktig å sikre at alle vedkommende myndigheter har en samordnet tilnærming når de kontrollerer 

om opplysningene i prospektet er fullstendige, sammenhengende og forståelige, og tar hensyn til at tilnærmingen ved 

kontrollen av prospekter må stå i forhold til omstendighetene rundt utstederen og utstedelsen. Veiledning om 

framgangsmåten for å søke om godkjenning av et prospekt bør være offentlig tilgjengelig på vedkommende 

myndigheters nettsteder. Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) bør spille en nøkkelrolle i å 

fremme tilsynsmessig tilnærming på dette området ved å utøve sin myndighet i henhold til europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). ESMA bør også innen en egnet frist før gjennomgåelsen av denne forordningen 

og i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 gjennomføre fagfellevurderinger som omfatter vedkommende 

myndigheters virksomhet i henhold til denne forordningen. 

61) For å lette adgangen til medlemsstatenes markeder er det viktig at gebyrer som vedkommende myndigheter innkrever 

for å godkjenne og inngi prospekter og tilhørende dokumenter, er rimelige, forholdsmessige og offentlig tilgjengelige. 

62) Ettersom internett gir enkel tilgang til opplysninger, og for å sikre bedre tilgang for investorer, bør godkjente prospekter 

alltid offentliggjøres i elektronisk form. Prospektet bør offentliggjøres på en egen nettside på nettstedet til utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller eventuelt på nettstedet til de 

finansielle mellomleddene som plasserer eller selger verdipapirene, herunder betalingsagenter, eller på nettstedet til det 

regulerte marked der det søkes om opptak til handel, eller nettstedet til operatøren av MHF-en. 

63) Alle godkjente prospekter, eller eventuelt en liste over disse prospektene med hyperlenker til de relevante nettsidene, 

bør offentliggjøres på nettstedet til vedkommende myndighet i utstederens hjemstat, og vedkommende myndighet bør 

oversende hvert prospekt til ESMA sammen med de relevante dataene som gjør det mulig å klassifisere det. ESMA bør 

innføre en ordning for sentral lagring av prospekter, med gratis tilgang og egnede søkemuligheter for offentligheten. For 

å sikre at investorer har tilgang til pålitelige data som kan brukes og analyseres på en rask og effektiv måte, bør visse 

opplysninger i prospektene, for eksempel ISIN-koder som identifiserer verdipapirene, og identifikatorer for juridiske 

personer (LEI-koder) som identifiserer utstedere, tilbydere og garantister, være maskinleselige også når metadata 

brukes. Prospekter bør være offentlig tilgjengelige i minst ti år etter at de offentliggjøres, for å sikre at de er tilgjengelige 

like lenge som års- og halvårsrapportene omhandlet i direktiv 2004/109/EF. Prospekter bør alltid være gratis 

tilgjengelige på et varig medium for investorer som anmoder om slike. Dersom en potensiell investor særskilt ber om en 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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papirkopi, bør vedkommende investor kunne få en utskrift av prospektet. Dette medfører imidlertid ikke et krav om at 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller det finansielle 

mellomleddet skal oppbevare utskrifter av prospektet for å imøtekomme slike mulige anmodninger. 

64) Det er også nødvendig å harmonisere reglene for annonsering for å unngå at offentlighetens tillit undergraves og at 

finansmarkedene hindres i å virke på en tilfredsstillende måte. En rimelig og korrekt annonsering som er i samsvar med 

prospektets innhold, er svært viktig for å verne investorene, herunder ikke-profesjonelle investorer. Uten at det påvirker 

passordningen i henhold til denne forordningen, utgjør tilsynet med slik annonsering en vesentlig del av vedkommende 

myndigheters rolle. Kravene til annonsering i denne forordningen bør ikke berøre andre gjeldende bestemmelser i 

unionsretten, særlig når det gjelder forbrukervern og urimelig handelspraksis. 

65) Enhver vesentlig ny omstendighet, vesentlig feil eller vesentlig unøyaktighet som vil kunne påvirke vurderingen av 

investeringen, og som inntreffer etter at prospektet er offentliggjort, men før tilbudet avsluttes eller handelen på et 

regulert marked begynner, bør vurderes på egnet måte av investorer og krever derfor at et tillegg til prospektet 

godkjennes og formidles uten unødig opphold. 

66) For å øke rettssikkerheten er det nødvendig å presisere de respektive fristene for utstederens offentliggjøring av et 

tillegg til prospektet og for investorenes utøvelse av retten til å tilbakekalle sin aksept av tilbudet etter offentliggjøringen 

av et tillegg. På den ene side bør plikten til å utfylle et prospekt få anvendelse når den vesentlige nye omstendigheten, 

vesentlige feilen eller vesentlige unøyaktigheten inntreffer før tilbudsperioden utløper eller handelen med verdipapirene 

på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. Retten til å tilbakekalle en aksept bør på den annen side 

få anvendelse bare når prospektet gjelder et offentlig tilbud om verdipapirer og den vesentlige nye omstendigheten, 

vesentlige feilen eller vesentlige unøyaktigheten oppsto eller ble fastslått før tilbudsperiodens utløp og før verdipapirene 

leveres. Retten til tilbakekalling bør derfor være knyttet til tidspunktet for den vesentlige nye omstendigheten, vesentlige 

feilen eller vesentlige unøyaktigheten som ligger til grunn for et  tillegg, og bør få anvendelse forutsatt at den utløsende 

hendelsen inntraff mens tilbudet var åpent og før verdipapirene leveres. Investorenes rett til tilbakekalling som følge av 

en vesentlig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet som oppsto eller ble fastslått i et 

prospekts gyldighetstid, berøres ikke av at det tilhørende tillegget offentliggjøres etter at dette prospektets gyldighetstid 

har utløpt. I det særlige tilfellet at et tilbud opprettholdes innenfor rammen av to påfølgende grunnprospekter, vil det 

forholdet at utstederen er i ferd med å få et etterfølgende grunnprospekt godkjent, ikke oppheve forpliktelsen til å utfylle 

det foregående grunnprospektet så lenge dette er gyldig, og til å gi den tilknyttede retten til tilbakekalling. For å øke 

rettssikkerheten bør det i tillegget til prospektet angis når retten til tilbakekalling opphører. Finansielle mellomledd bør 

opplyse investorene om deres rettigheter og lette framgangsmåten når investorene utøver sin rett til å tilbakekalle 

aksepter. 

67) Utstederens plikt til å oversette hele prospektet til alle de relevante offisielle språkene virker hemmende på tilbud over 

landegrensene eller handel i flere medlemsstater. For å lette tilbud over landegrensene bør bare sammendraget være 

tilgjengelig på det offisielle språket eller på minst ett av de offisielle språkene i vertsstaten eller på et annet språk som er 

godtatt av vedkommende myndighet i den medlemsstaten. 

68) Vedkommende myndighet i vertsstaten bør ha rett til å få en bekreftelse fra vedkommende myndighet i hjemstaten på at 

prospektet er utarbeidet i samsvar med denne forordningen. Vedkommende myndighet i hjemstaten bør også gi melding 

til utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, om godkjenningsbeviset for prospektet som 

oversendes myndigheten i vertsstaten, slik at utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, kan 

være sikker på om og når en melding faktisk er sendt. Alle overføringer av dokumenter mellom vedkommende 

myndigheter med sikte på melding bør skje gjennom en meldingsportal som skal opprettes av ESMA. 

69) I tilfeller der denne forordningen tillater at en utsteder velger sin hjemstat med sikte på godkjenningen av et prospekt, er 

det hensiktsmessig å sikre at utstederen kan bruke et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument 

som allerede er godkjent av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, som en del av prospektet. Et system for 

melding mellom vedkommende myndigheter bør derfor innføres for å sikre at et slikt registreringsdokument eller 
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universelt registreringsdokument ikke kontrolleres eller godkjennes av vedkommende myndighet som godkjenner 

prospektet, og at vedkommende myndigheter har ansvar bare for den delen av et prospekt som de har godkjent, herunder 

i tilfeller der det senere utarbeides et tillegg. 

70) For å sikre at denne forordningens formål oppnås fullt ut, er det også nødvendig at forordningens virkeområde omfatter 

verdipapirer utstedt av utstedere som er underlagt tredjestaters lovgivning. For å sikre utveksling av opplysninger og 

samarbeid med myndigheter i tredjestater med sikte på effektiv håndheving av denne forordningen bør vedkommende 

myndigheter inngå samarbeidsavtaler med tilsvarende myndigheter i tredjestater. All overføring av personopplysninger 

som finner sted på grunnlag av disse avtalene, bør være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/679(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

71) Et stort antall vedkommende myndigheter i medlemsstatene med ulike ansvarsområder kan skape unødvendige 

kostnader og overlapping av ansvar, uten at det gir noen tilleggsverdi. I hver medlemsstat bør én enkelt vedkommende 

myndighet utpekes til å godkjenne prospekter og ha ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forordningen 

overholdes. Denne vedkommende myndigheten bør etableres som en forvaltningsmyndighet og i en slik form at den er 

garantert uavhengig av økonomiske aktører og at interessekonflikter unngås. Utpekingen av en vedkommende 

myndighet for godkjenning av prospekter bør ikke utelukke samarbeid mellom denne vedkommende myndigheten og 

tredjeparter, for eksempel reguleringsmyndigheter på bank- og forsikringsområdet eller børsmyndigheter, med sikte på å 

sikre effektiv kontroll og godkjenning av prospekter i utstederes, investorers, markedsdeltakeres og markeders interesse. 

Delegering av oppgaver fra en vedkommende myndighet til tredjeparter bør tillates bare dersom delegeringen gjelder 

offentliggjøringen av godkjente prospekter. 

72) For å sikre et effektivt tilsyn bør vedkommende myndigheter i medlemsstatene ha et sett med effektive virkemidler, 

myndighet og ressurser. Denne forordningen bør derfor særlig fastsette et minstemål av tilsyns- og granskingsmyndighet 

som medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør tildeles i samsvar med nasjonal rett. Denne myndigheten bør, når 

nasjonal rett krever det, utøves etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. Vedkommende myndigheter og ESMA 

bør, når de utøver sin myndighet i henhold til denne forordningen, opptre objektivt og upartisk og fortsatt treffe 

selvstendige beslutninger. 

73) For å kunne avdekke overtredelser av denne forordningen må vedkommende myndigheter kunne få tilgang til andre 

steder enn fysiske personers privatbolig for å beslaglegge dokumenter. Adgang til slike lokaler er nødvendig når det er 

rimelig grunn til mistanke om at det finnes dokumenter og andre opplysninger knyttet til gjenstanden for tilsynet eller 

granskingen, og at de kan være relevante for å bevise overtredelser av denne forordningen. I tillegg er adgang til slike 

lokaler nødvendig når den personen som har mottatt en anmodning om opplysninger, unnlater å etterkomme 

anmodningen, eller når det er rimelig grunn til å tro at en eventuell anmodning ikke ville blitt etterkommet, eller at 

dokumentene eller opplysningene som opplysningskravet gjelder, ville blitt fjernet, manipulert eller ødelagt. 

74) I samsvar med kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 med tittelen «Reinforcing sanctioning regimes in the 

financial services sector» og for å sikre at kravene i denne forordningen oppfylles, er det viktig at medlemsstatene 

treffer nødvendige tiltak for å sikre at overtredelser av denne forordningen underlegges hensiktsmessige administrative 

sanksjoner og andre administrative tiltak. Sanksjonene og tiltakene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende samt sikre en felles tilnærming i medlemsstatene og en avskrekkende virkning. 

Denne forordningen bør ikke begrense medlemsstatenes mulighet til å innføre strengere administrative sanksjoner. 

75) For å sikre at vedkommende myndigheters beslutninger om å ilegge administrative sanksjoner eller treffe andre 

administrative tiltak har en avskrekkende virkning på offentligheten generelt, bør de som regel offentliggjøres, med 

mindre vedkommende myndighet i samsvar med denne forordningen anser det nødvendig å offentliggjøre dem i 

anonymisert form, å utsette offentliggjøringen eller ikke å offentliggjøre dem. 

76) Selv om medlemsstatene bør kunne fastsette regler for både administrative og strafferettslige sanksjoner for de samme 

overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette regler for administrative sanksjoner for de overtredelsene av 

denne forordningen som er omfattet av strafferettslige sanksjoner i henhold til deres nasjonale rett innen 21. juli 2018. 

Medlemsstatene er i samsvar med nasjonal rett ikke forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT  L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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sanksjoner for samme overtredelse, men de bør kunne gjøre det dersom det er tillatt i henhold til deres nasjonale rett. 

Opprettholdelse av strafferettslige sanksjoner i stedet for administrative sanksjoner ved overtredelser av denne 

forordningen bør imidlertid ikke begrense eller på annen måte påvirke vedkommende myndigheters mulighet for til rett 

tid å samarbeide med og få tilgang til og utveksle opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater 

med henblikk på denne forordningen, herunder etter at disse overtredelsene er brakt inn for vedkommende 

rettsmyndigheter for straffeforfølgning. 

77) Varslere kan gjøre vedkommende myndigheter oppmerksomme på nye opplysninger som kan være til nytte i arbeidet 

med å avdekke og ilegge sanksjoner ved overtredelser av denne forordningen. Denne forordningen bør derfor sikre at 

det finnes egnede ordninger som gir varslere mulighet til å varsle vedkommende myndigheter om fakt iske eller mulige 

overtredelser av denne forordningen, og beskytter dem mot gjengjeldelse. 

78) For nærmere å angi kravene fastsatt i denne forordningen bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) når det gjelder minstekravene til 

opplysninger i visse dokumenter som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten i forbindelse med en overtakelse 

gjennom et offentlig ombyttingstilbud, en fusjon eller en deling, kontrollen, godkjenningen, inngivelsen og 

gjennomgåelsen av det universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av det samt vilkårene for å oppheve 

status som foretak som løpende utsteder verdipapirer, prospektets format, grunnprospektet og de endelige vilkårene samt 

de spesifikke opplysningene som skal inngå i et prospekt, minstekravet til opplysningene som skal inngå i det 

universelle registreringsdokumentet, de begrensede opplysningene som skal inngå i det forenklede prospektet ved 

sekundærutstedelser og SMB-ers utstedelser, det særskilte begrensede innholdet i og det standardiserte formatet og den 

standardiserte rekkefølgen for EU-vekstprospektet og det særskilte sammendraget av det, kriteriene for utstederens 

vurdering og beskrivelse av risikofaktorer, kontrollen og godkjenningen av prospekter og de allmenne 

likeverdighetskriteriene for prospekter utarbeidet av utstedere fra tredjestater. Det er særlig viktig at Kommisjonen 

holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene 

gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre 

regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter får Europaparlamentet og Rådet 

alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i 

Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeidingen av delegerte rettsakter. 

79) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen med hensyn til likeverdighet for tredjestaters 

prospektlover, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet slik at den kan treffe en beslutning om slik 

likeverdighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

80) Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre tilstrekkelig vern av investorer og forbrukere i hele Unionen. 

ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være hensiktsmessig å gi denne my ndigheten i 

oppgave å utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, med sikte på 

framlegging for Kommisjonen. 

81) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av ESMA med hensy n til 

innholdet i og formatet for den finansielle nøkkelinformasjonen som skal inngå i sammendraget, de tilfellene der det er 

mulig å utelate visse opplysninger fra prospektet, de opplysningene som skal innlemmes ved henvisning, og andre typer 

dokumenter som kreves i henhold til unionsretten, offentliggjøringen av prospektet, de dataene som er nødvendige for å 

klassifisere prospekter i ESMAs lagringsordning, bestemmelsene om annonsering, de situasjonene der en vesentlig ny 

omstendighet, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet knyttet til opplysningene i prospektet krever at et tillegg 

til prospektet offentliggjøres, de tekniske ordningene som er nødvendige for driften av ESMAs meldingsportal, 

minimumsinnholdet i samarbeidsavtalene med tilsynsmyndigheter i tredjestater og de malene som skal brukes for dem, 

og de opplysningene som utveksles mellom vedkommende myndigheter og ESMA i forbindelse med plikten til å 

samarbeide. Kommisjonen bør vedta disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp av delegerte rettsakter i 

henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT  L 55 av 28.2.2011, s. 13). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1331 

 

 

82) Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder utarbeidet av ESMA med hensyn 

til standardskjemaene, -malene og -framgangsmåtene for meldingen om godkjenningsbeviset, prospektet, registrerings-

dokumentet, det universelle registreringsdokumentet, eventuelle tillegg til disse og oversettelser av dem, tillegget til 

prospektet og oversettelsen av prospektet og/eller sammendraget, standardskjemaene, -malene og -framgangsmåtene for 

samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, og framgangsmåtene og skjemaene for 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og ESMA. Kommisjonen bør vedta disse tekniske 

gjennomføringsstandardene ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

83) Når Kommisjonen utøver sin delegerte myndighet og gjennomføringsmyndighet i henhold til denne forordningen, bør 

den ta hensyn til følgende prinsipper: 

— Behovet for å sikre tillit til finansmarkedene blant ikke-profesjonelle investorer og SMB-er ved å fremme høye 

standarder for innsyn i disse markedene. 

— Behovet for å tilpasse opplysningskravene til et prospekt ved at det tas hensyn til utstederens størrelse og de 

opplysningene som en utsteder allerede er pålagt å offentliggjøre i henhold til direktiv 2004/109/EF og forordning 

(EU) nr. 596/2014. 

— Behovet for å lette adgangen til kapitalmarkedet for SMB-er og samtidig sikre at investorene har tillit til investering 

i slike selskaper. 

— Behovet for å gi investorene et stort utvalg av konkurrerende investeringsmuligheter samt opplysninger og vern 

tilpasset deres situasjon. 

— Behovet for å sikre at uavhengige reguleringsmyndigheter håndhever reglene på en ensartet måte, særlig når det 

gjelder bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

— Behovet for en høy grad av innsyn og samråd med alle markedsdeltakere, Europaparlamentet og Rådet. 

— Behovet for å fremme innovasjon i finansmarkedene slik at de blir dynamiske og effektive. 

— Behovet for å sikre systemisk stabilitet i finanssystemet gjennom tett og streng kontroll av økonomisk innovasjon. 

— Betydningen av å redusere kapitalkostnaden og øke tilgangen til kapital. 

— Behovet for å opprettholde balansen mellom kostnader og fordeler på lang sikt for alle markedsdeltakere ved alle 

gjennomføringstiltak. 

— Behovet for å bedre den internasjonale konkurranseevnen til Unionens finansmarkeder, uten at dette berører en 

hardt tiltrengt utvidelse av det internasjonale samarbeidet. 

— Behovet for å skape like konkurransevilkår for alle markedsdeltakere ved å utarbeide unionsregler når det er 

hensiktsmessig. 

— Behovet for å sikre sammenheng med annet unionsregelverk på det samme området, ettersom ubalanse med hensyn 

til opplysninger og mangel på innsyn vil kunne skade markedenes virkemåte og framfor alt forbrukere og små 

investorer. 

84) Enhver behandling av personopplysninger som foretas innenfor rammen av denne forordningen, f.eks. vedkommende 

myndigheters utveksling eller overføring av personopplysninger, bør skje i samsvar med forordning (EU) 2016/679, og 

ESMAs utveksling eller overføring av opplysninger bør skje i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

85) Kommisjonen bør innen 21. juli 2022 gjennomgå anvendelsen av denne forordningen og særlig vurdere om ordningene 

med opplysningsplikt for sekundærutstedelser og for EU-vekstprospektet, det universelle registreringsdokumentet og 

prospektsammendraget fortsatt er hensiktsmessige for å nå målene for denne forordningen. Rapporten bør særlig 

omfatte en analyse av de relevante tallene og utviklingstrekkene når det gjelder EU-vekstprospektet, og en vurdering av 
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om den nye ordningen medfører en god balanse mellom investorvern og redusert administrativ byrde for selskapene som 

har rett til å bruke den. Ved en slik gjennomgåelse bør det også vurderes om utstedere, særlig SMB-er, kan få LEI-koder 

og ISIN-koder til en rimelig kostnad og innen rimelig tid. 

86) Anvendelsen av kravene i denne forordningen bør utsettes slik at det kan vedtas delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter, og slik at vedkommende myndigheter og markedsdeltakere kan tilpasse seg og planlegge anvendelsen av de 

nye tiltakene. 

87) Ettersom målene for denne forordningen, som er å bedre investorvernet og markedets effektivitet samt å opprette 

kapitalmarkedsunionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sine virkninger bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

88) Denne forordningen er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. Denne forordningen bør derfor tolkes og anvendes i samsvar med 

disse rettighetene og prinsippene. 

89) EUs datatilsynsorgan er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål, virkeområde og unntak 

1. Denne forordningen fastsetter krav til utarbeiding, godkjenning og spredning av det prospektet som skal offentliggjøres 

når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i en 

medlemsstat.  

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på følgende typer verdipapirer: 

a) Andeler som er utstedt av innretninger for kollektiv investering av annen type enn lukket. 

b) Ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes av en medlemsstat eller av en medlemsstats regionale eller lokale 

myndigheter, av internasjonale offentlige organer der en eller flere medlemsstater er medlem, av Den europeiske 

sentralbank eller av medlemsstatenes sentralbanker. 

c) Kapitalandeler i medlemsstatenes sentralbanker. 

d) Verdipapirer som omfattes av en ubetinget og ugjenkallelig garanti fra en medlemsstat eller fra en regional eller lokal 

myndighet i en medlemsstat. 

e) Verdipapirer utstedt av sammenslutninger med rettslig status eller av ideelle organisasjoner som er anerkjent av en 

medlemsstat, med sikte på å skaffe den nødvendige finansieringen til ideelle formål. 

f) Kapitalandeler som ikke er ombyttelige, og som har som hovedformål å gi innehaveren rett til å benytte hele eller en del av 

en leilighet eller en annen type fast eiendom, og som ikke kan selges uten at denne retten bortfaller. 

3. Med forbehold for annet ledd i dette nummeret og artikkel 4 får denne forordningen ikke anvendelse på et offentlig tilbud 

om verdipapirer med et samlet vederlag i Unionen på mindre enn 1 000 000 euro, som skal beregnes over et tidsrom på tolv 

måneder.  
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Medlemsstatene skal ikke utvide plikten til å utarbeide et prospekt i samsvar med denne forordningen til å gjelde offentlige 

tilbud om verdipapirer nevnt i første ledd i dette nummeret. I slike tilfeller kan imidlertid medlemsstatene fastsette andre 

opplysningskrav på nasjonalt plan, i den utstrekning disse kravene ikke utgjør en uforholdsmessig stor eller unødvendig byrde. 

4. Plikten til å offentliggjøre et prospekt i henhold til artikkel 3 nr. 1 får ikke anvendelse på noen av følgende typer offentlige 

tilbud om verdipapirer: 

a) Et tilbud om verdipapirer som rettes utelukkende til profesjonelle investorer. 

b) Et tilbud om verdipapirer som rettes til færre enn 150 fysiske eller juridiske personer som ikke er profesjonelle investorer, 

per medlemsstat. 

c) Et tilbud om verdipapirer med en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro. 

d) Et tilbud om verdipapirer som rettes til investorer som erverver verdipapirer for et samlet vederlag på minst 100 000 euro 

per investor for hvert enkelt tilbud. 

e) Aksjer utstedt i bytte mot aksjer i samme aksjeklasse som allerede er utstedt, dersom emisjonen av disse nye aksjene ikke 

innebærer en forhøyelse av den utstedte aksjekapitalen. 

f) Verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud, forutsatt at et dokument 

gjøres tilgjengelig for offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2, med opplysninger som beskriver 

transaksjonen og dens innvirkning på utstederen. 

g) Verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusjon eller deling, forutsatt at et dokument gjøres 

tilgjengelig for offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2, med opplysninger som beskriver 

transaksjonen og dens innvirkning på utstederen. 

h) Utbytte utbetalt til nåværende aksjeeiere i form av aksjer av samme klasse som de aksjene slikt utbytte utbetales for, 

forutsatt at et dokument gjøres tilgjengelig med opplysninger om aksjenes antall og type samt formålet med og nærmere 

opplysninger om tilbudet. 

i) Verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles til nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte, av deres 

arbeidsgiver eller et tilknyttet foretak, forutsatt at et dokument gjøres tilgjengelig med opplysninger om verdipapirenes 

antall og type samt formålet med og nærmere opplysninger om tilbudet eller tildelingen. 

j) Ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av en kredittinstitusjon, der det samlede 

aggregerte vederlaget i Unionen for de tilbudte verdipapirene er mindre enn 75 000 000 euro per kredittinstitusjon, beregnet 

over et tidsrom på tolv måneder, forutsatt at disse verdipapirene 

i) ikke er underordnede, konvertible eller ombyttelige, og 

ii)  ikke gir rett til å tegne eller erverve andre typer verdipapirer og ikke er knyttet til et derivat. 

5. Plikten til å offentliggjøre et prospekt i henhold til artikkel 3 nr. 3 får ikke anvendelse på opptak til handel på et regulert 

marked av følgende typer aksjer og verdipapirer: 

a) Verdipapirer som er ombyttelige med verdipapirer som allerede er opptatt til handel på det samme regulerte markedet, 

forutsatt at de over et tidsrom på tolv måneder utgjør mindre enn 20 % av det antallet verdipapirer som allerede er opptatt til 

handel på det samme regulerte markedet. 

b) Aksjer som utstedes gjennom konvertering eller i bytte mot andre verdipapirer eller som følge av utøvelse av rettigheter 

som følger av andre verdipapirer, der de resulterende aksjene er av samme klasse som aksjene som allerede er opptatt til 

handel på det samme regulerte markedet, forutsatt at de resulterende aksjene over et tidsrom på tolv måneder utgjør mindre 

enn 20 % av det antallet aksjer av samme klasse som allerede er opptatt til handel på det samme regulerte markedet, med 

forbehold for annet ledd i dette nummeret. 

c) Verdipapirer som utstedes av en krisehåndteringsmyndighet gjennom konvertering eller i bytte mot andre verdipapirer, 

ansvarlig kapital eller kvalifiserte forpliktelser, som følge av utøvelsen av myndighet som nevnt i artikkel 53 nr. 2, artikkel 

59 nr. 2 eller artikkel 63 nr. 1 eller 2 i direktiv 2014/59/EU.  
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d) Aksjer utstedt i bytte mot aksjer av samme klasse som allerede er opptatt til handel på det samme regulerte markedet, 

dersom emisjonen av slike aksjer ikke innebærer en forhøyelse av den utstedte aksjekapitalen. 

e) Verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse gjennom et offentlig ombyttingstilbud, forutsatt at et dokument 

gjøres tilgjengelig for offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2, med opplysninger som beskriver 

transaksjonen og dens innvirkning på utstederen. 

f) Verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusjon eller deling, forutsatt at  et dokument gjøres 

tilgjengelig for offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2, med opplysninger som beskriver 

transaksjonen og dens innvirkning på utstederen. 

g) Aksjer som tilbys, tildeles eller skal tildeles gratis til nåværende aksjeeiere, og utbytte utbetalt i form av aksjer av samme 

klasse som de aksjene slikt utbytte utbetales for, forutsatt at nevnte aksjer er av samme klasse som aksjene som allerede er 

opptatt til handel på det samme regulerte markedet, og at et dokument gjøres tilgjengelig med opplysninger om aksjenes 

antall og type samt formålet med og nærmere opplysninger om tilbudet eller tildelingen. 

h) Verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles til nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte, av deres 

arbeidsgiver eller et tilknyttet foretak, forutsatt at nevnte verdipapirer er av samme klasse som verdipapirene som allerede 

er opptatt til handel på det samme regulerte markedet, og at et dokument er tilgjengelig med opplysninger om 

verdipapirenes antall og type samt formålet med og nærmere opplysninger om tilbudet eller tildelingen. 

i) Ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av en kredittinstitusjon, der det samlede 

aggregerte vederlaget i Unionen for de tilbudte verdipapirene er mindre enn 75 000 000 euro per kredittinstitusjon, beregnet 

over et tidsrom på tolv måneder, forutsatt at disse verdipapirene 

i) ikke er underordnede, konvertible eller ombyttelige, og 

ii)  ikke gir rett til å tegne eller erverve andre typer verdipapirer og ikke er knyttet til et derivat. 

j) Verdipapirer som allerede er opptatt til handel på et annet regulert marked, på følgende vilkår: 

i) At disse verdipapirene, eller verdipapirer av samme klasse, har vært opptatt til handel på det andre regulerte markedet i 

mer enn 18 måneder. 

ii)  At opptaket til handel på det andre regulerte markedet, av verdipapirer som første gang ble opptatt til handel på et 

regulert marked etter 1. juli 2005, var knyttet til et prospekt som ble godkjent og offentliggjort i samsvar med direktiv 

2003/71/EF. 

iii)  At prospektet for verdipapirer som første gang ble opptatt til notering etter 30. juni 1983, unntatt i tilfeller som 

omfattes av punkt ii), ble godkjent i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/390/EØF(1) eller europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/34/EF(2). 

iv) At de løpende forpliktelsene i forbindelse med handel på det andre regulerte markedet er oppfylt. 

v) At personen som søker om å få et verdipapir opptatt til handel på et regulert marked i henhold til unntaket fastsatt i 

denne bokstaven j), i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2 gjør tilgjengelig for offentligheten i 

medlemsstaten der det regulerte markedet som det søkes om opptak til handel på, ligger, et dokument med et innhold 

som oppfyller kravene i artikkel 7, bortsett fra at den maksimale lengden fastsatt i artikkel 7 nr. 3 skal økes med 

ytterligere to A4-sider, på et språk som er godtatt av vedkommende myndighet i medlemsstaten der det regulerte 

markedet som det søkes om opptak til handel på, ligger, og  

  

(1) Rådsdirektiv 80/390/EØF av 17. mars 1980 om samordning av kravene til utforming, kontroll og spredning av prospekter som skal  

offentliggjøres i forbindelse med opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs (EFT L 100 av 17.4.1980, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs 

og opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene (EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1).  
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vi) at det i dokumentet nevnt i bokstav v) angis hvor det nyeste prospektet kan fås og hvor den finansielle informasjonen 

utstederen offentliggjør i henhold til opplysningsplikten, er tilgjengelig. 

Kravet om at de resulterende aksjene, over et tidsrom på tolv måneder, skal utgjøre mindre enn 20 % av det antallet aksjer av 

samme klasse som allerede er opptatt til handel på det samme regulerte markedet som nevnt i første ledd bokstav b), får ikke 

anvendelse i noen av følgende tilfeller: 

a) Når et prospekt er utarbeidet i samsvar med denne forordningen eller direktiv 2003/71/EF i forbindelse med det offentlige 

tilbudet eller opptaket til handel på et regulert marked av verdipapirene som gir tilgang til aksjene. 

b) Når verdipapirene som gir tilgang til aksjene, ble utstedt før 20. juli 2017. 

c) Når aksjene anses som ren kjernekapital-poster som fastsatt i artikkel 26 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(1) for en institusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 3 i nevnte forordning og følger av konvertering av 

andre godkjente kjernekapitalinstrumenter utstedt av denne institusjonen på grunn av en utløsende hendelse i henhold til 

artikkel 54 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. 

d) Når aksjene anses som tellende ansvarlig kapital eller tellende basiskapital i henhold til avdeling I kapittel VI avsnitt 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2) og følger av konvertering av andre verdipapirer for å overholde 

forpliktelsene til å oppfylle solvenskapitalkravet eller minstekapitalkravet i henhold til avdeling I kapittel VI avsnitt 4 og 5 i 

direktiv 2009/138/EF eller gruppens solvenskrav i henhold til avdeling III i direktiv 2009/138/EF. 

6. Unntakene fra plikten til å offentliggjøre et prospekt som er fastsatt i nr. 4 og 5, kan kombineres. Unntakene omhandlet i 

nr. 5 første ledd bokstav a) og b) skal imidlertid ikke kombineres dersom en slik kombinasjon kan føre til umiddelbart eller 

senere opptak til handel på et regulert marked over et tidsrom på tolv måneder for mer enn 20 % av det antallet aksjer av samme 

klasse som allerede er opptatt til handel på det samme regulerte markedet, uten at et prospekt offentliggjøres. 

7. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne forordningen ved 

å fastsette minstekrav til opplysninger i dokumentene nevnt i nr. 4 bokstav f) og g) og nr. 5 første ledd bokstav e) og f) i denne 

artikkelen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «verdipapirer» omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 i direktiv 2014/65/EU, unntatt pengemar-

kedsinstrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i direktiv 2014/65/EU, med en løpetid på mindre enn tolv 

måneder, 

b) «egenkapitalinstrumenter» aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer i selskaper, samt alle 

andre typer omsettelige verdipapirer som gir rett til å erverve slike verdipapirer som følge av at de konverteres eller at de 

tilknyttede rettighetene utøves, forutsatt at verdipapirer av sistnevnte type utstedes av utstederen av de underliggende 

aksjene, eller av et foretak som tilhører denne utstederens konsern, 

c) «ikke-aksjerelaterte verdipapirer» alle verdipapirer som ikke er egenkapitalinstrumenter, 

d) «offentlig tilbud om verdipapirer» en henvendelse til personer, uansett form og middel, der det framlegges tilstrekkelige 

opplysninger om vilkårene for tilbudet og verdipapirene som tilbys, for å sette en investor i stand til å treffe beslutning om 

å kjøpe eller tegne disse verdipapirene. Denne definisjonen får også anvendelse på plassering av verdipapirer gjennom 

finansielle mellomledd,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av  27.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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e) «profesjonelle investorer» personer eller foretak som er oppført i avsnitt I nr. 1–4 i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU, og 

personer eller foretak som på anmodning behandles som profesjonelle kunder i samsvar med avsnitt II i nevnte vedlegg, 

eller anerkjennes som kvalifiserte motparter i samsvar med artikkel 30 i direktiv 2014/65/EU, med mindre de har inngått 

en avtale om å bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder i samsvar med avsnitt I fjerde ledd i nevnte vedlegg. Ved 

anvendelsen av første punktum i denne bokstaven skal verdipapirforetak og kredittinstitusjoner på utstederens anmodning 

opplyse utstederen om kundenes klassifisering, forutsatt at relevant personvernlovgivning overholdes, 

f) «små og mellomstore bedrifter» eller «SMB-er» ett av følgende: 

i) Selskaper som i henhold til siste årsregnskap eller konsoliderte regnskap oppfyller minst to av følgende tre kriterier: et 

gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret på mindre enn 250, en balansesum på høyst  

43 000 000 euro, og en årlig nettoomsetning på høyst 50 000 000 euro. 

ii)  Små og mellomstore bedrifter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 13 i direktiv 2014/65/EU, 

g) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

h) «utsteder» en juridisk person som utsteder eller foreslår å utstede verdipapirer, 

i) «tilbyder» en juridisk eller fysisk person som tilbyr verdipapirer til offentligheten, 

j) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU, 

k) «annonsering» en henvendelse med begge følgende egenskaper: 

i) Den har tilknytning til et bestemt offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked. 

ii)  Den har spesifikt som formål å fremme tegning eller erverv av verdipapirer, 

l) «obligatoriske opplysninger» obligatoriske opplysninger som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2004/109/EF, 

m) «hjemstat» 

i) for alle utstedere i Unionen av verdipapirer som ikke er nevnt under punkt ii): den medlemsstaten der utstederen har 

sitt forretningskontor, 

ii)  ved utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med en pålydende verdi per enhet på minst 1 000 euro, og ved 

utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer som gir rett til å erverve omsettelige verdipapirer eller motta et 

kontantbeløp som følge av at de konverteres eller at de tilknyttede rettighetene utøves, og forutsatt at utstederen av de 

ikke-aksjerelaterte verdipapirene ikke er utsteder av de underliggende verdipapirene eller et foretak som tilhører 

sistnevnte utsteders konsern, den medlemsstaten der utstederen har sitt forretningskontor, eller der verdipapirene er 

opptatt eller skal opptas til handel på et regulert marked, når verdipapirene tilbys offentligheten etter valg foretatt av 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. Det samme får anvendelse 

på ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes i en annen valuta enn euro, forutsatt at minste pålydende verdi 

tilsvarer ca. 1 000 euro, 

iii)  for alle utstedere av verdipapirer etablert i en tredjestat som ikke er nevnt i punkt ii), den medlemsstaten der 

verdipapirene skal tilbys offentligheten for første gang, eller der den første søknaden om opptak til handel på et 

regulert marked inngis, etter valg foretatt av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, med forbehold for etterfølgende valg foretatt av utstedere registrert i en tredjestat i følgende tilfeller:  
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— Dersom hjemstaten ikke ble fastsatt etter disse utstedernes valg. 

— I samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav i) iii) i direktiv 2004/109/EF, 

n) «vertsstat» den medlemsstaten der et offentlig tilbud om verdipapirer skjer eller der det søkes om opptak til handel på et 

regulert marked, når denne ikke er hjemstaten, 

o) «vedkommende myndighet» myndigheten som er utpekt av hver medlemsstat i samsvar med artikkel 31, med mindre annet 

er angitt i denne forordningen, 

p) «innretning for kollektiv investering av annen type enn lukket» aksjefond og investeringsselskaper med begge følgende 

egenskaper: 

i) Det innhentes kapital fra et antall investorer for å investere kapitalen i samsvar med en fastsatt investeringsstrategi til 

fordel for disse investorene. 

ii)  Innretningens andeler blir, på andelseierens anmodning, gjenkjøpt eller innløst, direkte eller indirekte, fra 

innretningens eiendeler, 

q) «andeler i en innretning for kollektiv investering» verdipapirer som er utstedt av en innretning for kollektiv investering, og 

som representerer deltakernes rettigheter i en slik innretnings eiendeler, 

r) «godkjenning» det positive utfallet av hjemstatens vedkommende myndighets kontroll av om opplysningene som gis i 

prospektet, er fullstendige, sammenhengende og forståelige, 

s) «grunnprospekt» et prospekt som oppfyller kravene i artikkel 8 og, etter utstederens valg, de endelige vilkårene for 

tilbudet, 

t) «virkedager» den berørte vedkommende myndighetens virkedager, unntatt lørdager, søndager og offentlige helligdager, 

som definert i nasjonal rett, som får anvendelse på denne vedkommende myndigheten, 

u) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i direktiv 

2014/65/EU, 

v) «organisert handelsfasilitet» eller «OHF» en organisert handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 23 i direktiv 

2014/65/EU, 

w) «vekstmarked for SMB-er» et vekstmarked for SMB-er som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 12 i direktiv 2014/65/EU, 

x) «utsteder fra tredjestat» en utsteder etablert i en tredjestat, 

y) «tilbudsperiode» den perioden potensielle investorer kan kjøpe eller tegne de aktuelle verdipapirene i, 

z) «varig medium» enhver innretning som 

i) gjør en kunde i stand til å lagre opplysninger som er rettet personlig til denne kunden, og på en slik måte at denne i 

framtiden kan få tilgang til opplysningene i et tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og 

ii)  gjør det mulig å gjenskape de lagrede opplysningene i uendret form. 

Artikkel 3 

Plikt til å offentliggjøre et prospekt og unntak 

1. Uten at det påvirker artikkel 1 nr. 4, skal verdipapirer ikke tilbys offentligheten i Unionen før det er offentliggjort et 

prospekt i samsvar med denne forordningen.  
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2. Med forbehold for artikkel 4 kan en medlemsstat beslutte å unnta offentlige tilbud om verdipapirer fra plikten til å 

offentliggjøre et prospekt fastsatt i nr. 1, forutsatt at  

a) slike tilbud ikke er omfattet av kravet om melding i samsvar med artikkel 25, og 

b) det samlede vederlaget for hvert slikt tilbud i Unionen er mindre enn et beløp på 8 000 000 euro beregnet over et tidsrom på 

tolv måneder. 

Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen og ESMA hvorvidt og hvordan de beslutter å anvende unntaket i henhold til første 

ledd, herunder det beløpet under hvilket unntaket for tilbud gjelder i den berørte medlemsstaten. De skal også meddele 

Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dette beløpet. 

3. Med forbehold for artikkel 1 nr. 5 skal verdipapirer ikke opptas til handel på et regulert marked som ligger i eller driver 

virksomhet i Unionen, før det er offentliggjort et prospekt i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 4 

Frivillig utarbeiding av prospekt 

1. Dersom et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked ikke omfattes av 

denne forordningens virkeområde i samsvar med artikkel 1 nr. 3, eller er unntatt fra plikten til å offentliggjøre et prospekt  i 

samsvar med artikkel 1 nr. 4, artikkel 1 nr. 5 eller artikkel 3 nr. 2, skal en utsteder, en tilbyder eller en person som søker om 

opptak til handel på et regulert marked, ha rett til frivillig å utarbeide et prospekt i samsvar med denne forordningen. 

2. Et slikt frivillig utarbeidet prospekt som er godkjent av vedkommende myndighet i hjemstat en i samsvar med artikkel  

2 bokstav m), skal medføre alle rettigheter og forpliktelser fastsatt for et prospekt som kreves i henhold til denne forordningen, 

og skal være omfattet av alle bestemmelsene i denne forordningen, under tilsyn av denne vedkommende myndigheten. 

Artikkel 5 

Påfølgende videresalg av verdipapirer 

1. Ethvert påfølgende videresalg av verdipapirer som tidligere var gjenstand for en eller flere av de typene offentlige tilbud 

om verdipapirer som er oppført i artikkel 1 nr. 4 bokstav a)–d), skal anses som et særskilt tilbud, og definisjonen fastsatt i 

artikkel 2 bokstav d) får anvendelse for å avgjøre om videresalget av verdipapirene er et offentlig tilbud om verdipapirer. Når 

verdipapirer plasseres gjennom finansielle mellomledd, skal det offentliggjøres et prospekt, med mindre et av 

unntakene oppført i artikkel 1 nr. 4 bokstav a)–d) gjelder for den endelige plasseringen. 

Det skal ikke kreves et ytterligere prospekt ved et påfølgende videresalg av verdipapirer eller endelig plassering av verdipapirer 

gjennom finansielle mellomledd så lenge et gyldig prospekt er tilgjengelig i samsvar med artikkel 12 og utstederen eller 

personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, i en skriftlig avtale samtykker i at prospektet anvendes. 

2. Når et prospekt gjelder opptak til handel på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer som skal handles bare 

på et regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer kan få adgang for å handle med slike 

verdipapirer, skal verdipapirene ikke videreselges til ikke-profesjonelle investorer, med mindre et prospekt som er egnet for 

ikke-profesjonelle investorer, er utarbeidet i samsvar med denne forordningen. 

KAPITTEL II 

UTARBEIDING AV PRO SPEKTET 

Artikkel 6 

Prospektet 

1. Med forbehold for artikkel 14 nr. 2 og artikkel 18 nr. 1 skal et prospekt inneholde de nødvendige opplysningene som er 

vesentlige for at en investor skal kunne foreta en velfundert vurdering av 

a) utstederens og en eventuell garantists eiendeler og forpliktelser, resultater, finansielle stilling og framtidsutsikter,  
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b) rettighetene som er knyttet til verdipapirene, og 

c) grunnen til utstedelsen og dens innvirkning på utstederen. 

Disse opplysningene kan variere avhengig av følgende: 

a) Utstederens art. 

b) Typen av verdipapirer. 

c) Utstederens situasjon. 

d) Dersom det er relevant, hvorvidt de ikke-aksjerelaterte verdipapirene har en pålydende verdi per enhet på minst  

100 000 euro eller skal handles bare på et regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer 

kan få adgang for å handle med verdipapirene. 

2. Opplysningene i et prospekt skal framlegges skriftlig i en kortfattet og lett forståelig form slik at de lett kan analyseres,  

idet det tas hensyn til faktorene angitt i nr. 1 annet ledd. 

3. Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan utarbeide prospektet som 

ett enkelt dokument eller flere separate dokumenter. 

Med forbehold for artikkel 8 nr. 8 og artikkel 7 nr. 1 annet ledd skal opplysningene som kreves i et prospekt som består av flere 

separate dokumenter, inndeles i et registreringsdokument, et verdipapirdokument og et sammendrag. Registreringsdokumentet 

skal inneholde opplysninger om utstederen. Verdipapirdokumentet skal inneholde opplysninger om verdipapirene som tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked. 

Artikkel 7 

Prospektsammendraget 

1. Prospektet skal inneholde et sammendrag med de nøkkelopplysningene investorene trenger for å forstå arten av og 

risikoene knyttet til utstederen, garantisten og verdipapirene som tilbys dem eller opptas til handel på et regulert marked, og 

som skal leses sammen med de andre delene av prospektet for å hjelpe investorene når de vurderer om de skal investere i disse 

verdipapirene. 

Som unntak fra første ledd skal det ikke kreves et sammendrag dersom prospektet gjelder opptak til handel på et regulert 

marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer, forutsatt at 

a) disse verdipapirene skal handles bare på et regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle 

investorer kan få adgang for å handle med slike verdipapirer, eller 

b) disse verdipapirene har en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro. 

2. Innholdet i sammendraget skal være korrekt, pålitelig, tydelig og ikke villedende. Det skal leses som en innledning til 

prospektet, og det skal være i samsvar med de andre delene av prospektet. 

3. Sammendraget skal være et kort og konsist formulert dokument på høyst sju A4-sider i trykt utgave. Sammendraget skal 

a) presenteres og utformes slik at det er lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

b) skrives på et språk og i en stil som letter forståelsen av opplysningen, framfor alt på et språk som er klart, ikke-teknisk, 

kortfattet og forståelig for investorer. 

4. Sammendraget skal bestå av følgende fire avsnitt: 

a) En innledning som inneholder advarsler. 

b) Nøkkelopplysninger om utsteder. 

c) Nøkkelopplysninger om verdipapirene. 

d) Nøkkelopplysninger om det offentlige tilbudet om verdipapirer og/eller opptaket til handel på et regulert marked.  
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5. Avsnittet nevnt i nr. 4 bokstav a) skal inneholde følgende: 

a) Betegnelse og ISIN (International Security Identification Number) for verdipapirene. 

b) Identiteten og kontaktopplysningene til utstederen, herunder dennes identifikator for juridisk person (LEI). 

c) Dersom det er relevant, identiteten og kontaktopplysningene til tilbyderen, herunder dennes LEI dersom tilbyderen har 

status som juridisk person, eller til personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

d) Identiteten og kontaktopplysningene til vedkommende myndighet som godkjenner prospektet, og, dersom det er en annen 

myndighet, vedkommende myndighet som godkjente registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet. 

e) Datoen for godkjenning av prospektet. 

Det skal inneholde følgende advarsler: 

a) Sammendraget bør leses som en innledning til prospektet. 

b) En eventuell beslutning om å investere i verdipapirene bør baseres på investors vurdering av prospektet i sin helhet. 

c) Dersom det er relevant, at investoren kan tape hele eller deler av den investerte kapitalen og, dersom investorens ansvar 

ikke er begrenset til investeringsbeløpet, en advarsel om at investoren kan tape mer enn den investerte kapit alen, og om 

omfanget av et slikt mulig tap. 

d) Dersom et krav i forbindelse med opplysningene i prospektet bringes inn for en domstol, kan den investoren som er 

saksøker i henhold til nasjonal rett, måtte betale kostnadene for å oversette prospektet før rettergang innledes. 

e) Advarsel om at erstatningsansvar bare kan påhvile personene som har framlagt sammendraget, herunder eventuelle 

oversettelser av det, men bare dersom sammendraget er villedende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de andre delene av 

prospektet, eller dersom det ikke, lest sammen med de andre delene av prospektet, gir nøkkelopplysninger for å hjelpe 

investorer når de vurderer om de skal investere i disse verdipapirene. 

f) Dersom det er relevant, den advarselen om forståelighet som kreves i samsvar med artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 1286/2014. 

6. Avsnittet nevnt i nr. 4 bokstav b) skal inneholde følgende opplysninger: 

a) I et underavsnitt med overskriften «Hvem er utstederen av verdipapirene?»: en kort beskrivelse av utstederen av 

verdipapirene, herunder med minst følgende opplysninger: 

i) Utsteders domisil og juridiske form, dens LEI, gjeldende lovgivning for dens virksomhet samt dens stiftelsesstat. 

ii)  Utsteders hovedvirksomhet. 

iii)  Utsteders større aksjeeiere, herunder om utsteder direkte eller indirekte er eid eller kontrollert av andre, og eventuelt 

av hvem. 

iv) Identiteten til de viktigste medlemmene av utsteders daglige ledelse. 

v) Identiteten til utsteders revisorer som foretar lovfestet revisjon. 

b) I et underavsnitt med overskriften «Hva er finansiell nøkkelinformasjon om utstederen?»: utvalgt historisk finansiell 

nøkkelinformasjon for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og for 

eventuelle senere finansielle delårsperioder sammen med sammenlignbare tall for tilsvarende periode i foregående 

regnskapsår. Kravet om sammenlignbare balansetall er oppfylt ved framlegging av balansetall fra siste regnskapsår. 

Finansiell nøkkelinformasjon skal, dersom det er relevant, omfatte 

i) finansiell proformainformasjon, 

ii)  en kort beskrivelse av arten av eventuelle forbehold i revisjonsberetningen som gjelder den historiske finansielle 

informasjonen.  
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c) I et underavsnitt med overskriften «Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for utstederen?»: en kort beskrivelse av 

de mest vesentlige risikofaktorene som er spesifikke for utstederen og angis i prospektet, uten at dette overstiger det 

samlede antallet risikofaktorer fastsatt i nr. 10. 

7. Avsnittet nevnt i nr. 4 bokstav c) skal inneholde følgende opplysninger: 

a) I et underavsnitt med overskriften «Hva er verdipapirenes viktigste egenskaper?»: en kort beskrivelse av verdipapirene som 

tilbys offentligheten og/eller opptas til handel på et regulert marked, herunder med minst følgende opplysninger: 

i) Verdipapirenes type, klasse og ISIN. 

ii)  Dersom det er relevant, verdipapirenes valuta, pålydende verdi, pariverdi, antall utstedte verdipapirer og verdipapi-

renes vilkår. 

iii)  Rettighetene som er knyttet til verdipapirene. 

iv) Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder eventuelt opplysninger om 

verdipapirenes underordningsnivå og den mulige innvirkningen på investeringen av en krisehåndtering i henhold til 

direktiv 2014/59/EU. 

v) Eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet. 

vi) Dersom det er relevant, utbytte- eller utbetalingspolitikk. 

b) I et underavsnitt med overskriften «Hvor vil verdipapirene bli handlet?»: angivelse av om verdipapirene er eller vil bli 

omfattet av en søknad om opptak til handel på et regulert marked eller til handel på en MHF, med angivelse av alle 

markeder der verdipapirene blir omsatt eller skal omsettes. 

c) Dersom det er knyttet en garanti til verdipapirene, følgende opplysninger i et underavsnitt med overskriften «Er det knyttet 

en garanti til verdipapirene?»: 

i) En kort beskrivelse av garantiens art og omfang. 

ii)  En kort beskrivelse av garantisten, herunder garantistens LEI. 

iii)  Den relevante finansielle nøkkelinformasjonen med sikte på å vurdere garantistens evne til å oppfylle sine forpliktelser 

i forbindelse med garantien, og 

iv) en kort beskrivelse av de mest vesentlige risikofaktorene som er knyttet til garantisten og angis i prospektet i samsvar 

med artikkel 16 nr. 3, uten at dette overstiger det samlede antallet risikofaktorer fastsatt i nr. 10. 

d) I et underavsnitt med overskriften «Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for verdipapirene?»: en kort beskrivelse 

av de mest vesentlige risikofaktorene som er spesifikke for verdipapirene og angis i prospektet, uten at dette overstiger det  

samlede antallet risikofaktorer fastsatt i nr. 10. 

Dersom det skal utarbeides et nøkkelinformasjonsdokument i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, kan utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, erstatte innholdet fastsatt i dette nummeret med 

opplysningene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014. Dersom forordning (EU) nr. 1286/2014 

får anvendelse, kan enhver medlemsstat som opptrer som hjemstat for denne forordningens formål, kreve at utstedere, tilbydere 

eller personer som søker om opptak til handel på et regulert marked, skal erstatte innholdet fastsatt i dette nummeret med 

opplysningene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014 i prospekter som er godkjent av dens 

vedkommende myndighet. 

Dersom innhold erstattes i henhold til annet ledd, skal den maksimale lengden fastsatt i nr. 3 økes med ytterligere tre A4-sider. 

Innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet skal inngå som et særskilt avsnitt i sammendraget. Det skal framgå tydelig av dette 

avsnittets utforming at det dreier seg om innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i 

forordning (EU) nr. 1286/2014.  
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Dersom ett enkelt sammendrag i samsvar med artikkel 8 nr. 9 tredje ledd omfatter flere verdipapirer som skiller seg fra 

hverandre bare på svært begrensede områder, for eksempel emisjonskurs eller forfallsdato, skal den maksimale lengden fastsatt  

i nr. 3 økes med ytterligere to A4-sider. Dersom det skal utarbeides et nøkkelinformasjonsdokument for disse verdipapirene i 

henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 og utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, erstatter innhold som nevnt i annet ledd i dette nummeret, skal imidlertid den maksimale lengden økes med 

ytterligere tre A4-sider for hvert ytterligere verdipapir. 

Dersom sammendraget inneholder opplysningene nevnt i første ledd bokstav c), skal den maksimale lengden fastsatt i nr. 3 økes  

med én ytterligere A4-side. 

8. Avsnittet nevnt i nr. 4 bokstav d) skal inneholde følgende opplysninger: 

a) I et underavsnitt med overskriften «Hvilke vilkår og hvilken tidsplan vil gjelde dersom jeg investerer i dette verdipapiret?»: 

alt etter hva som det er relevant, de allmenne vilkårene og den forventede tidsplanen for tilbudet, nærmere opplysninger om 

opptaket til handel på et regulert marked, fordelingsplanen, beløp og prosentdel for umiddelbar utvanning som følge av 

tilbudet, og et anslag over de samlede kostnadene ved emisjonen og/eller tilbudet, herunder anslåtte kostnader som utsteder 

eller tilbyder pålegger investor. 

b) I et underavsnitt med overskriften «Hvem er tilbyderen og/eller personen som søker om opptak til handel?», forutsatt at den 

berørte personen ikke er utstederen: en kort beskrivelse av tilbyderen av verdipapirene og/eller personen som søker om 

opptak til handel på et regulert marked, herunder dennes domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for dens 

virksomhet samt dens stiftelsesstat. 

c) I et underavsnitt med overskriften «Hvorfor utarbeides dette prospektet?»: en kort beskrivelse av formålet med tilbudet eller 

med opptaket til handel på et regulert marked, og dersom det er relevant: 

i) anslått nettoproveny og anvendelsen av det, 

ii)  en angivelse av om tilbudet er gjenstand for en fulltegningsgarantiavtale på grunnlag av et bindende tilsagn, med 

angivelse av eventuelle deler som ikke er omfattet, 

iii)  en angivelse av de mest vesentlige interessekonfliktene som er knyttet til tilbudet eller opptaket til handel. 

9. I hvert avsnitt som beskrives i nr. 6, 7 og 8, kan utstederen tilføye underavsnitt dersom det anses nødvendig. 

10. Samlet antall risikofaktorer som inngår i avsnittene i sammendraget nevnt i nr. 6 bokstav c) og nr. 7 første ledd bokstav c) 

iv) og bokstav d), skal ikke overstige 15. 

11. Sammendraget skal ikke inneholde krysshenvisninger til andre deler av prospektet, og det skal ikke innlemme 

opplysninger ved henvisning. 

12. Dersom et nøkkelinformasjonsdokument skal utarbeides for verdipapirer som tilbys offentligheten i henhold til forordning 

(EU) nr. 1286/2014, og en hjemstat krever at utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert 

marked, skal erstatte innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet i samsvar med nr. 7 annet ledd annet punktum i denne 

artikkelen, skal de personene som gir råd om eller selger verdipapirene på vegne av utstederen, tilbyderen eller personen som 

søker om opptak til handel på et regulert marked, i tilbudsperioden anses å ha oppfylt kravet om å gjøre nøkkelinforma-

sjonsdokumentet tilgjengelig i samsvar med artikkel 13 i forordning (EU) nr. 1286/2014, forutsatt at de i stedet gir de berørte 

investorene sammendraget av prospektet i henhold til tidsplanen og vilkårene fastsatt i artikkel 13 og 14 i nevnte forordning. 

13. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere innholdet i og formatet for den finansielle 

nøkkelinformasjonen nevnt i nr. 6 bokstav b) og den relevante finansielle nøkkelinformasjonen nevnt i nr. 7 bokstav c) iii), idet 

det tas hensyn til de ulike typene verdipapirer og utstedere og sikres at informasjonen som framlegges, er kortfattet og 

forståelig. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 21. juli 2018. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 8 

Grunnprospektet 

1. For ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder alle typer warrants, kan prospektet, etter valg foretatt av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, bestå av et grunnprospekt som inneholder alle 

nødvendige opplysninger om utstederen og verdipapirene som tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked. 

2. Et grunnprospekt skal inneholde følgende opplysninger: 

a) En mal for de endelige vilkårene, som skal utfylles for den enkelte emisjonen og angi tilgjengelige alternativer med hensyn 

til opplysningene som skal fastsettes i de endelige vilkårene for tilbudet. 

b) Adressen til nettstedet der de endelige vilkårene vil bli offentliggjort. 

3. Dersom et grunnprospekt inneholder alternativer med hensyn til de opplysningene som kreves i det relevante 

verdipapirdokumentet, skal de endelige vilkårene fastsette hvilke av alternativene som skal gjelde for den enkelte emisjonen, 

ved henvisning til de relevante delene av grunnprospektet eller ved at disse opplysningene gjentas. 

4. De endelige vilkårene skal framlegges i et separat dokument eller inngå i grunnprospektet eller i et tillegg til dette. De 

endelige vilkårene skal framlegges i en lett forståelig form slik at de lett kan analyseres. 

De endelige vilkårene skal inneholde bare opplysninger knyttet til verdipapirdokumentet og skal ikke anvendes som tillegg til 

grunnprospektet. Artikkel 17 nr. 1 bokstav b) får anvendelse i slike tilfeller. 

5. Dersom de endelige vilkårene verken inngår i grunnprospektet eller i et tillegg, skal utstederen gjøre dem tilgjengelige for 

offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 og inngi dem til vedkommende myndighet i hjemstaten, snarest 

mulig etter det offentlige tilbudet om verdipapirer og om mulig før startdatoen for det offentlige tilbudet om verdipapirer eller 

opptaket til handel på et regulert marked. 

Det skal innsettes en klar og tydelig erklæring i de endelige vilkårene, med opplysning om 

a) at de endelige vilkårene er utarbeidet i henhold til denne forordningen og må leses i sammenheng med grunnprospektet og 

eventuelle tillegg til det for å innhente alle relevante opplysninger, 

b) hvor grunnprospektet og eventuelle tillegg til det offentliggjøres i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21, 

c) at et sammendrag av den enkelte emisjonen er vedlagt de endelige vilkårene. 

6. Et grunnprospekt kan utarbeides som ett enkelt dokument eller flere separate dokumenter. 

Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, har inngitt et 

registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer, eller et universelt registreringsdokument i samsvar med artikkel  

9, og velger å utarbeide et grunnprospekt, skal grunnprospektet bestå av følgende: 

a) Opplysningene i registreringsdokumentet eller i det universelle registreringsdokumentet. 

b) Opplysninger som ellers ville ha inngått i det relevante verdipapirdokumentet, unntatt de endelige vilkårene dersom disse 

ikke inngår i grunnprospektet. 

7. De spesifikke opplysningene om hvert av de ulike verdipapirene som omfattes av grunnprospektet, skal være klart atskilt. 

8. Et sammendrag skal ikke utarbeides før de endelige vilkårene er innarbeidet i grunnprospektet eller i et tillegg, eller er 

inngitt, og dette sammendraget skal være spesifikt for den enkelte emisjonen. 

9. Sammendraget av den enkelte emisjonen skal være underlagt de samme kravene som de endelige vilkårene, som fastsatt i 

denne artikkelen, og skal vedlegges dem.  
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Sammendraget av den enkelte emisjonen skal være i samsvar med artikkel 7 og inneholde følgende: 

a) Nøkkelopplysningene i grunnprospektet, herunder nøkkelopplysningene om utstederen. 

b) Nøkkelopplysningene i de relevante endelige vilkårene, herunder de nøkkelopplysningene som ikke inngikk i grunnpro-

spektet. 

Dersom de endelige vilkårene gjelder flere verdipapirer som skiller seg fra hverandre bare på svært begrensede områder, for 

eksempel emisjonskurs eller forfallsdato, kan det tilknyttes ett enkelt sammendrag av den enkelte emisjonen for alle disse 

verdipapirene, forutsatt at opplysningene som gjelder de ulike verdipapirene, er klart atskilt. 

10. Opplysningene i grunnprospektet skal om nødvendig utfylles i samsvar med artikkel 23. 

11. Et offentlig tilbud om verdipapirer kan fortsatt gjelde etter utløpet av grunnprospektet som dannet grunnlag for tilbudet, 

forutsatt at et etterfølgende grunnprospekt godkjennes og offentliggjøres senest den siste gyldighetsdagen for det foregående 

grunnprospektet. De endelige vilkårene for et slikt tilbud skal på første side gi en tydelig advarsel med angivelse av den siste 

gyldighetsdagen for det foregående grunnprospektet og hvor det etterfølgende grunnprospektet vil bli offentliggjort. Det 

etterfølgende grunnprospektet skal inkludere eller innlemme ved henvisning formen for de endelige vilkårene for det første 

grunnprospektet og henvise til de endelige vilkårene som er relevante for det videreførte tilbudet. 

En rett til tilbakekalling i henhold til artikkel 23 nr. 2 får også anvendelse på investorer som har samtykket i å kjøpe eller tegne 

verdipapirer i det foregående grunnprospektets gyldighetstid, med mindre verdipapirene allerede er levert til dem. 

Artikkel 9 

Det universelle registreringsdokumentet 

1. Enhver utsteder hvis verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked eller en MHF, kan hvert regnskapsår utarbeide 

et registreringsdokument i form av et universelt registreringsdokument som beskriver selskapets organisasjon, virksomhet, 

finansielle stilling, inntekter og framtidsutsikter, foretaksstyring og aksjeeierstruktur. 

2. En utsteder som velger å utarbeide et universelt registreringsdokument hvert regnskapsår, skal oversende det til 

vedkommende myndighet i sin hjemstat med sikte på godkjenning i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2  

og 4. 

Når utstederen har fått et universelt registreringsdokument godkjent av vedkommende myndighet i to regnskapsår på rad, kan 

senere universelle registreringsdokumenter inngis til vedkommende myndighet uten forhåndsgodkjenning. 

Dersom utstederen deretter unnlater å inngi et universelt registreringsdokument for ett regnskapsår, skal muligheten til å inngi 

uten forhåndsgodkjenning opphøre, og alle senere universelle registreringsdokumenter skal framlegges for vedkommende 

myndighet for godkjenning inntil vilkåret i annet ledd igjen er oppfylt. 

I sin søknad til vedkommende myndighet skal utstederen angi om det universelle registreringsdokumentet framlegges med sikte 

på godkjenning eller inngis uten forhåndsgodkjenning. 

Dersom utstederen nevnt i annet ledd i dette nummeret anmoder om melding om det universelle registreringsdokumentet i 

henhold til artikkel 26, skal den framlegge det universelle registreringsdokumentet med sikte på godkjenning, herunder 

eventuelle endringer av det som er inngitt tidligere. 

3. Utstedere som før 21. juli 2019 har fått et registreringsdokument som er utarbeidet i samsvar med vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(1), godkjent av en vedkommende myndighet for minst to regnskapsår på rad, og som 

deretter har inngitt, i samsvar med artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF, eller fått godkjent et slikt registreringsdokument hvert 

år, kan fra 21. juli 2019 inngi et universelt registreringsdokument uten forhåndsgodkjenning i samsvar med nr. 2 annet ledd i 

denne artikkelen.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 

samt annonsering (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1). 
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4. Når det universelle registreringsdokumentet og endringer av det, som omhandlet i nr. 7 og 9 i denne artikkelen, er 

godkjent eller inngitt uten forhåndsgodkjenning, skal det uten unødig opphold gjøres tilgjengelig for offentligheten i samsvar 

med ordningene fastsatt i artikkel 21. 

5. Det universelle registreringsdokumentet skal oppfylle språkkravene fastsatt i artikkel 27. 

6. Opplysninger kan innlemmes i et universelt registreringsdokument ved henvisning på vilkårene fastsatt i artikkel 19. 

7. Etter at et universelt registreringsdokument er inngitt eller godkjent, kan utstederen når som helst ajourføre opplysningene 

i det ved å inngi en endring av det til vedkommende myndighet. Med forbehold for artikkel 10 nr. 3 første og annet ledd skal 

det ikke kreves at vedkommende myndighet skal godkjenne inngivelsen av endringen. 

8. Vedkommende myndighet kan til enhver tid vurdere innholdet i et universelt registreringsdokument som er inngitt uten 

forhåndsgodkjenning, og innholdet i eventuelle endringer av det. 

I sin gjennomgåelse skal vedkommende myndighet kontrollere at op plysningene i det universelle registreringsdokumentet og 

eventuelle endringer av det er fullstendige, sammenhengende og forståelige. 

9. Dersom vedkommende myndighet i forbindelse med gjennomgåelsen fastslår at det universelle registreringsdokumentet 

ikke oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng, eller at det er behov for endringer eller tilleggs-

opplysninger, skal den underrette utstederen om dette. 

Dersom vedkommende myndighet anmoder om en endring eller tilleggsopplysninger, er det ikke nødvendig at utstederen tar 

hensyn til dette før i det neste universelle registreringsdokumentet som inngis for det kommende regnskapsåret, med mindre 

utstederen ønsker å bruke det universelle registreringsdokumentet som en del av et prospekt som framlegges for godkjenning.  

I så fall skal utstederen inngi en endring av det universelle registreringsdokumentet senest når den framlegger søknaden nevnt i 

artikkel 20 nr. 6. 

Som unntak fra annet ledd skal utstederen inngi en endring av det universelle registreringsdokumentet uten unødig opphold 

dersom vedkommende myndighet underretter utstederen om at anmodningen om endring eller tilleggsopplysninger gjelder en 

vesentlig utelatelse, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet som kan villede offentligheten med hensyn til faktiske 

forhold og omstendigheter som er avgjørende for at utstederen skal kunne foreta en velfundert vurdering. 

Vedkommende myndighet kan anmode om at utstederen utarbeider en konsolidert utgave av det endrede universelle 

registreringsdokumentet dersom en slik konsolidert versjon er nødvendig for å sikre at opplysningene i dette dokumentet er 

forståelige. En utsteder kan frivillig tilføye en konsolidert utgave av det endrede universelle registreringsdokumentet som et 

vedlegg til endringen. 

10. Nr. 7 og 9 får anvendelse bare dersom det universelle registreringsdokumentet ikke brukes som en del av et prospekt. Når 

et universelt registreringsdokument brukes som en del av et prospekt, får bare artikkel 23 om utfylling av prospektet anvendelse 

mellom tidspunktet for godkjenning av prospektet og den endelige avslutningen av det offentlige tilbudet om verdipapirer, eller 

eventuelt det tidspunktet da handel på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. 

11. En utsteder som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2 første eller annet ledd eller i nr. 3 i denne artikkelen, skal ha status som 

foretak som løpende utsteder verdipapirer, og skal dra fordel av en raskere godkjenningsprosess i samsvar med artikkel 20 nr. 6, 

forutsatt at 

a) utstederen, når den ved inngivelsen eller framleggingen for godkjenning av hvert universelt registreringsdokument 

oversender vedkommende myndighet en skriftlig bekreftelse på at alle obligatoriske opplysninger som den er pålagt å 

offentliggjøre i samsvar med direktiv 2004/109/EF, dersom det er relevant, og i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, 

så langt den kjenner til, er inngitt og offentliggjort i samsvar med nevnte rettsakter i løpet av de siste 18 månedene eller i 

løpet av perioden etter at plikten til å offentliggjøre obligatoriske opplysninger begynte å gjelde, alt etter hvilken periode 

som er kortest, og 

b) utstederen, dersom vedkommende myndighet har foretatt en gjennomgåelse som omhandlet i nr. 8, har endret sitt 

universelle registreringsdokument i samsvar med nr. 9.  
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Dersom et av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt av utstederen, skal dennes status som foretak som løpende utsteder verdipapirer, 

opphøre. 

12. Dersom det universelle registreringsdokumentet som er inngitt til eller godkjent av vedkommende myndighet, 

offentliggjøres senest fire måneder etter utgangen av regnskapsåret og inneholder de opplysningene som skal offentliggjøres i 

årsrapporten nevnt i artikkel 4 i direktiv 2004/109/EF, skal utstederen anses å ha oppfylt sin plikt til å offentliggjøre 

årsrapporten som kreves i henhold til nevnte artikkel. 

Dersom det universelle registreringsdokumentet eller en endring av det er inngitt til eller godkjent av vedkommende myndighet  

og offentliggjort senest tre måneder etter utgangen av regnskapsårets første seks måneder, og inneholder de opplysningene som 

skal offentliggjøres i halvårsrapporten omhandlet i artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF, skal utstederen anses å ha oppfylt plikten 

til å offentliggjøre halvårsrapporten som kreves i henhold t il nevnte artikkel. 

I tilfellene nevnt i første og annet ledd skal utstederen 

a) i det universelle registreringsdokumentet ta med en kryssreferanseliste som viser hvor hver enkelt opplysning som kreves i 

års- og halvårsrapportene, gjenfinnes i det universelle registreringsdokumentet, 

b) inngi det universelle registreringsdokumentet i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF og gjøre det 

tilgjengelig for den offisielt utpekte ordningen omhandlet i artikkel 21 nr. 2 i nevnte direktiv, 

c) i det universelle registreringsdokumentet ta med en ansvarserklæring i henhold til vilkårene som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav c) og artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2004/109/EF. 

13. Nr. 12 får anvendelse bare dersom utstederens hjemstat i henhold til denne forordningen også er hjemstaten i henhold til 

direktiv 2004/109/EF, og dersom språket i det universelle registreringsdokumentet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 20 i 

nevnte direktiv. 

14. Kommisjonen skal innen 21. januar 2019 vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne 

forordningen ved å angi kriteriene for kontroll og gjennomgåelse av det universelle registreringsdokumentet og eventuelle 

endringer av det, og framgangsmåtene for godkjenning og inngivelse av disse dokumentene samt vilkårene for opphør av status 

som foretak som løpende utsteder verdipapirer. 

Artikkel 10 

Prospekt som består av separate dokumenter 

1. En utsteder som allerede har fått godkjent et registreringsdokument av en vedkommende myndighet, skal bare måtte 

utarbeide verdipapirdokumentet og eventuelt sammendraget når verdipapirene tilbys offentligheten eller opptas til handel på et 

regulert marked. I så fall skal verdipapirdokumentet og sammendraget godkjennes hver for seg. 

Dersom det etter at registreringsdokumentet er godkjent, har oppstått en vesentlig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en 

vesentlig unøyaktighet knyttet til opplysningene i registreringsdokumentet, som kan påvirke vurderingen av verdipapirene, skal 

et tillegg til registreringsdokumentet framlegges for godkjenning senest samtidig med verdipapirdokumentet og sammendraget. 

Retten til å tilbakekalle aksepter i samsvar med artikkel 23 nr. 2 får ikke anvendelse i slike tilfeller. 

Registreringsdokumentet og eventuelt dets tillegg skal sammen med verdipapirdokumentet og sammendraget utgjøre et 

prospekt når det er godkjent av vedkommende myndighet. 

2. Når registreringsdokumentet er godkjent, skal det gjøres tilgjengelig for offentligheten uten unødig opphold og i samsvar 

med ordningene fastsatt i artikkel 21. 

3. En utsteder som allerede har fått godkjent et universelt registreringsdokument av vedkommende myndighet, eller som har 

inngitt et universelt registreringsdokument uten forhåndsgodkjenning i henhold til artikkel 9 nr. 2 annet ledd, skal bare måtte 

utarbeide verdipapirdokumentet og sammendraget når verdipapirene tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert  

marked. 

Dersom det universelle registreringsdokumentet allerede er godkjent, skal verdipapirdokumentet, sammendraget og alle 

endringer av det universelle registreringsdokumentet som er inngitt siden godkjenningen av det universelle registrerings -

dokumentet, godkjennes hver for seg.  
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Når en utsteder har inngitt et universelt registreringsdokument uten forhåndsgodkjenning, skal all dokumentasjon, herunder 

endringer av det universelle registreringsdokumentet, godkjennes, selv om disse dokumentene fortsatt utgjør separate 

dokumenter. 

Det universelle registreringsdokumentet, endret i samsvar med artikkel 9 nr. 7 eller 9, skal sammen med verdipapirdokumentet 

og sammendraget utgjøre et prospekt når det er godkjent av vedkommende myndighet. 

Artikkel 11 

Ansvar knyttet til prospektet 

1. Medlemsstatene skal sikre at ansvaret for de opplysningene som gis i et prospekt og eventuelle tillegg til det, som et 

minstekrav påhviler utstederen eller dennes administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganer, tilbyderen, personen som søker om 

opptak til handel på et regulert marked, eller garantisten, alt etter omstendighetene. De personene som har ansvar for prospektet 

og eventuelle tillegg til det, skal være klart angitt i prospektet med navn og stillingsbetegnelse, eller dersom de er juridiske 

personer, navn og forretningskontor, samt erklæringer fra dem om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i 

samsvar med de faktiske forholdene, og at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre 

betydningsinnholdet. 

2. Medlemsstatene skal sikre at deres lover og forskrifter om erstatningsansvar får anvendelse på de personene som har 

ansvar for opplysningene som gis i et prospekt. 

Medlemsstatene skal imidlertid sikre at erstatningsansvar ikke skal påhvile en person utelukkende på grunnlag av 

sammendraget i henhold til artikkel 7 eller det særskilte sammendraget av et EU-vekstprospekt i henhold til artikkel 15 nr. 1 

annet ledd, herunder eventuelle oversettelser av det, med mindre 

a) det er villedende, unøyaktig eller ikke i samsvar, lest sammen med de andre delene av prospektet, eller 

b) det ikke, lest sammen med de andre delene av prospektet, gir nøkkelopplysninger for å hjelpe investorer når de vurderer om 

de skal investere i verdipapirene. 

3. Ansvaret for opplysningene som gis i et registreringsdokument eller i et universelt registreringsdokument, skal påhvile 

personene nevnt i nr. 1 bare i tilfeller der registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet brukes som en 

del av et godkjent prospekt. 

Første ledd får anvendelse med forbehold for artikkel 4 og 5 i direktiv 2004/109/EF dersom opplysningene i henhold til nevnte 

artikler inngår i et universelt registreringsdokument. 

Artikkel 12 

Prospektets, registreringsdokumentets og det universelle registreringsdokumentets gyldighet  

1. Uansett om det består av ett enkelt dokument eller av flere separate dokumenter, skal et prospekt være gyldig i tolv 

måneder fra godkjenningen når det gjelder offentlige tilbud eller opptak til handel på et regulert marked, forutsatt at det blir 

utfylt med eventuelle tillegg som kreves i henhold til artikkel 23. 

Når prospektet består av flere separate dokumenter, skal gyldighetstiden begynne når verdipapirdokumentet godkjennes. 

2. Et registreringsdokument som er godkjent tidligere, skal være gyldig for bruk som en del av et prospekt i tolv måneder 

etter at det er godkjent. 

Utløpet av gyldighetstiden for et slikt registreringsdokument skal ikke påvirke gyldigheten av et prospekt som det er en del av. 

3. Et universelt registreringsdokument skal være gyldig for bruk som en del av et prospekt i tolv måneder etter at det er 

godkjent i henhold til artikkel 9 nr. 2 første ledd, eller etter at det er inngitt i henhold til artikkel 9 nr. 2 annet ledd. 

Utløpet av gyldighetstiden for et slikt universelt registreringsdokument skal ikke påvirke gyldigheten av et prospekt som det er 

en del av.  
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KAPITTEL III 

PRO SPEKTETS INNHO LD O G FO RMAT 

Artikkel 13 

Minstekrav til opplysninger og format 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne forordningen med hensyn til 

formatet for prospektet, grunnprospektet og de endelige vilkårene samt malene som angir de spesifikke opplysningene som skal 

inngå i et prospekt, herunder LEI-koder og ISIN-koder, med sikte på å unngå gjentakelse av opplysninger når et prospekt består 

av flere separate dokumenter. 

Ved fastsettelsen av de ulike prospektmalene skal det tas særlig hensyn til følgende: 

a) De ulike typene opplysninger som investorene har behov for når det gjelder egenkapitalinstrumenter sammenlignet med 

ikke-aksjerelaterte verdipapirer; det skal anvendes en ensartet tilnærming med hensyn til opplysninger som kreves i et 

prospekt for verdipapirer som har et lignende økonomisk grunnlag, særlig derivater. 

b) De ulike typene og egenskapene ved tilbud og opptak til handel på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer. 

c) Det formatet som anvendes, og de opplysningene som kreves i grunnprospekter som gjelder ikke-aksjerelaterte 

verdipapirer, herunder alle typer warrants. 

d) Dersom det er relevant, utsteders offentligrettslige status. 

e) Dersom det er relevant, den særlige arten av utstederens virksomhet. 

Ved anvendelsen av annet ledd bokstav b) skal Kommisjonen, når den fastsetter de ulike prospektmalene, angi spesifikke 

opplysningskrav for prospekter som gjelder opptak til handel på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer som 

a) skal handles bare på et regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer kan få adgang for å 

handle med slike verdipapirer, eller 

b) har en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro. 

Disse opplysningskravene skal være hensiktsmessige og ta hensyn til de berørte investorenes informasjonsbehov. 

2. Kommisjonen skal innen 21. januar 2019 vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne 

forordningen ved å fastsette malen for de opplysningene som minst skal inngå i det universelle registreringsdokumentet. 

En slik mal skal sikre at det universelle registreringsdokumentet inneholder alle nødvendige opplysninger om utsteder, slik at 

det samme universelle registreringsdokumentet også kan brukes for det etterfølgende offentlige tilbudet eller opptaket til handel 

på et regulert marked av egenkapital eller ikke-aksjerelaterte verdipapirer. Når det gjelder den finansielle informasjonen, 

oversikten over drift og økonomi samt framtidsutsikter og foretaksstyring, skal disse opplysningene i størst mulig omfang 

tilpasses til de opplysningene som kreves offentliggjort i års- og halvårsrapportene nevnt i artikkel 4 og 5 i direktiv 

2004/109/EF, herunder årsberetningen og erklæringen om foretaksstyring. 

3. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 skal bygge på de standardene for finansiell og ikke-finansiell informasjon som 

fastsettes av internasjonale organisasjoner for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, særlig Den internasjonale organisasjon 

for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO), og på vedlegg I, II og III til denne forordningen.  
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Artikkel 14 

Ordningen med forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser 

1. Følgende personer kan velge å utarbeide et forenklet prospekt under ordningen med forenklet opplysningsplikt for 

sekundærutstedelser i forbindelse med et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak av verdipapirer til handel på et regulert 

marked: 

a) Utstedere av verdipapirer som har vært opptatt til handel på et regulert marked eller et vekstmarked for SMB-er 

sammenhengende i minst de siste 18 månedene, og som utsteder verdipapirer som er ombyttelige med eksisterende 

verdipapirer som er utstedt tidligere. 

b) Utstedere av egenkapitalinstrumenter som har vært opptatt til handel på et regulert marked eller et vekstmarked for SMB-er 

sammenhengende i minst de siste 18 månedene, og som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer. 

c) Tilbydere av verdipapirer som har vært opptatt til handel på et regulert marked eller et vekstmarked for SMB-er 

sammenhengende i minst de siste 18 månedene. 

Det forenklede prospektet skal bestå av et sammendrag i samsvar med artikkel 7, et særskilt registreringsdokument som kan 

brukes av personene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) i dette nummeret, og et særskilt verdipapirdokument som kan 

brukes av personene nevnt i bokstav a) og c) i nevnte ledd. 

2. Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 og med forbehold for artikkel 18 nr. 1 skal det forenklede prospektet inneholde de 

relevante begrensede opplysningene som er nødvendige for at investorene skal kunne forstå 

a) utstederens framtidsutsikter og eventuelle vesentlige endringer i utstederens og garantistens virksomhet og finansielle 

stilling som har inntruffet siden utgangen av siste regnskapsår, 

b) rettighetene som er knyttet til verdipapirene, 

c) grunnen til utstedelsen og dens innvirkning på utstederen, herunder på dennes generelle kapitalstruktur, og anvendelsen av 

provenyet. 

Opplysningene i det forenklede prospektet skal framlegges skriftlig i en kortfattet og lett forståelig form slik at de lett kan 

analyseres, og skal gjøre det mulig for investorer å treffe en velfundert investeringsbeslutning. Det skal også tas hensyn til de 

obligatoriske opplysningene som allerede er offentliggjort i henhold til direktiv 2004/109/EF, dersom det er relevant, og 

forordning (EU) nr. 596/2014. 

3. Kommisjonen skal innen 21. januar 2019 vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne 

forordningen ved å fastsette malene som angir hvilke begrensede opplysninger som skal inngå i ordningen med forenklet 

opplysningsplikt nevnt i nr. 1. 

Malene skal særlig omfatte følgende: 

a) Årlig og halvårlig finansiell informasjon som ble offentliggjort i løpet av de tolv siste månedene før prospektet ble 

godkjent. 

b) Dersom det er relevant, resultatprognoser og -estimater. 

c) Et kort sammendrag av de relevante opplysningene som er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 i løpet 

av de tolv siste månedene før prospektet ble godkjent. 

d) Risikofaktorer. 

e) For egenkapitalinstrumenter: erklæringen om arbeidskapital, erklæringen om kapitalisering og gjeldsforpliktelser, 

opplysninger om relevante interessekonflikter og transaksjoner mellom nærstående parter, større aksjeeiere og eventuelt 

finansiell proformainformasjon. 

Når Kommisjonen fastsetter hvilke begrensede opplysninger som skal kreves under ordningen med forenklet opplysningsplikt, 

skal den ta hensyn til behovet for å gjøre det lettere å innhente kapital på kapitalmarkeder, og til betydningen av å redusere 

kapitalkostnaden. For å unngå at unødige byrder pålegges utstederne, skal Kommisjonen når den fastsetter de begrensede 

opplysningene, også ta hensyn til opplysningene som en utsteder allerede er pålagt å offentliggjøre i samsvar med direktiv 

2004/109/EF, dersom det er relevant, og forordning (EU) nr. 596/2014. Kommisjonen skal også tilpasse de begrensede 

opplysningene slik at det legges vekt på opplysninger som er relevante for sekundærutstedelser, og som er forholdsmess ige.  
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Artikkel 15 

EU-vekstprospekt 

1. Følgende personer kan velge å utarbeide et EU-vekstprospekt under ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt som 

fastsatt i denne artikkelen i forbindelse med et offentlig tilbud om verdipapirer, forutsatt at de ikke har noen verdipapirer som er 

opptatt til handel på et regulert marked: 

a) SMB-er. 

b) Utstedere, unntatt SMB-er, av verdipapirer som handles eller skal handles på et vekstmarked for SMB-er, forutsatt at disse 

utstederne hadde en gjennomsnittlig markedsverdi på under 500 000 000 euro beregnet på grunnlag av sluttkursen for de tre 

foregående kalenderårene. 

c) Utstedere som ikke er nevnt i bokstav a) og b), når det samlede vederlaget i Unionen for det offentlige tilbudet om 

verdipapirer ikke overstiger 20 000 000 euro beregnet over et tidsrom på tolv måneder, og forutsatt at slike utstedere ikke 

har noen verdipapirer som handles på en MHF, og at de i foregående regnskapsår hadde et gjennomsnittlig antall ansatte på 

høyst 499. 

d) Tilbydere av verdipapirer utstedt av utstedere som er nevnt i bokstav a) og b). 

Et EU-vekstprospekt under ordningen med forholdsmessig opplysningsplikt skal være et dokument i et standardisert format og 

med et enkelt språk, som er lett for utstederne å fylle ut. Det skal bestå av et særskilt sammendrag på grunnlag av artikkel 7, et 

særskilt registreringsdokument og et særskilt verdipapirdokument. Opplysningene i EU-vekstprospektet skal framlegges i en 

standardisert rekkefølge i samsvar med den delegerte rettsakten nevnt i nr. 2. 

2. Kommisjonen skal innen 21. januar 2019 vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne 

forordningen ved å fastsette det begrensede innholdet, det standardiserte formatet og den standardiserte rekkefølgen for EU -

vekstprospektet samt det begrensede innholdet i og det standardiserte formatet for det særskilte sammendraget. 

Det særskilte sammendraget skal ikke pålegge utstedere ytterligere byrder eller kostnader, men kreve bare de relevante 

opplysningene som allerede inngår i EU-vekstprospektet. Når Kommisjonen fastsetter det standardiserte formatet for det 

særskilte sammendraget, skal den tilpasse kravene for å sikre at dette sammendraget er kortere enn det som er fastsatt i artikkel 

7. 

Når Kommisjonen fastsetter det begrensede innholdet i, det standardiserte formatet og den standardiserte rekkefølgen for EU-

vekstprospektet, skal Kommisjonen tilpasse kravene slik at følgende vektlegges: 

a) Opplysninger som er vesentlige og relevante for investorene når de treffer en investeringsbeslutning. 

b) Behovet for å sikre at kostnadene for å utarbeide et prospekt står i forhold til selskapets størrelse. 

I den forbindelse skal Kommisjonen ta hensyn til følgende: 

a) Behovet for å sikre at EU-vekstprospektet er betydelig enklere enn standardprospektet, når det gjelder administrative byrder 

og kostnader for utstederne. 

b) Behovet for å gi SMB-er lettere adgang til kapitalmarkedet og redusere deres kostnader, samtidig som investorenes tillit til 

investering i slike selskaper sikres. 

c) De ulike typene opplysninger som investorene har behov for i forbindelse med egenkapitalinstrumenter og ikke-

aksjerelaterte verdipapirer. 

Disse delegerte rettsaktene skal bygge på vedlegg IV og V. 

Artikkel 16 

Risikofaktorer 

1. De risikofaktorene som angis i et prospekt , skal begrenses til risikoer som er spesifikke for utstederen og/eller 

verdipapirene, og som er vesentlige for å treffe en velfundert investeringsbeslutning, som bekreftet av innholdet i 

registreringsdokumentet og verdipapirdokumentet. 

Når prospektet utarbeides, skal utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, 

vurdere risikofaktorenes vesentlighet på grunnlag av sannsynligheten for at de skal oppstå, og det forventede omfanget av deres 

negative virkninger.  
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Hver risikofaktor skal beskrives på en tilstrekkelig måte, og det skal forklares hvordan den påvirker utstederen eller 

verdipapirene som tilbys eller skal opptas til handel. Vurderingen av risikofaktorenes vesentlighet som omhandlet i annet ledd 

kan også offentliggjøres ved at det anvendes en kvalitativ skala inndelt i lav, middels eller høy. 

Risikofaktorene skal presenteres i et begrenset antall kategorier avhengig av deres art. I hver kategori skal de mest vesentlige 

risikofaktorene som ble påvist ved vurderingen omhandlet i annet ledd, nevnes først. 

2. Risikofaktorer skal også omfatte risikoer som følger av et verdipapirs underordningsnivå og innvirkningen på den 

forventede størrelsen på eller tidsplanen for betalinger til innehavere av verdipapirer ved en eventuell konkurs eller lignende 

framgangsmåte, herunder, dersom det er relevant, en kredittinstitusjons insolvens eller dens krisehåndtering eller 

omstrukturering i samsvar med direktiv 2014/59/EU. 

3. Dersom det er knyttet en garanti til verdipapirene, skal prospektet inneholde de spesifikke og vesentlige risikofaktorene 

som er knyttet til garantisten, i den utstrekning de er relevante for garantistens evne til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse 

med garantien. 

4. For å oppmuntre til en egnet og målrettet offentliggjøring av risikofaktorer skal ESMA utarbeide retningslinjer som skal 

hjelpe vedkommende myndigheter når de vurderer risikofaktorenes særtrekk og vesentlighet og inndelingen av risikofaktorer i 

ulike kategorier avhengig av deres art. 

5. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne forordningen ved 

å fastsette kriterier for vurderingen av risikofaktorenes særtrekk og vesentlighet og inndelingen av risikofaktorer i ulike 

kategorier avhengig av deres art. 

Artikkel 17 

Endelig salgskurs og antall verdipapirer 

1. I tilfeller der endelig salgskurs og/eller antall verdipapirer som skal tilbys offentligheten, enten uttrykt i antall verdipapirer 

eller som et samlet nominelt beløp, ikke kan inngå i prospektet, 

a) kan aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer tilbakekalles i minst to virkedager etter at endelig salgskurs og/eller antall 

verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt, eller 

b) skal følgende angis i prospektet: 

i) Den høyeste kursen og/eller det største antallet verdipapirer, i den grad de er tilgjengelige, eller 

ii)  verdsettingsmetodene og -kriteriene og/eller vilkårene for verdsetting, som skal ligge til grunn når den endelige 

salgskursen fastsettes, og en forklaring av anvendte verdsettingsmetoder. 

2. Endelig salgskurs og endelig antall verdipapirer skal inngis til vedkommende myndighet i hjemstaten og gjøres 

tilgjengelig for offentligheten i samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 21 nr. 2. 

Artikkel 18 

Utelatelse av opplysninger 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan tillate at visse opplysninger som skal inngå i prospektet, eller deler av det, 

utelates fra prospektet, dersom den anser at et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Offentliggjøring av slike opplysninger vil være i strid med allmenne hensyn. 

b) Offentliggjøring av slike opplysninger vil være til alvorlig skade for utstederen eller en eventuell garantist, forutsatt at det 

er sannsynlig at utelatelsen av slike opplysninger ikke vil villede offentligheten med hensyn til saksforhold og 

omstendigheter som er avgjørende for en velfundert vurdering av utstederen eller en eventuell garantist, og for rettigheter 

knyttet til de verdipapirene prospektet gjelder. 

c) Slike opplysninger er av mindre betydning for et bestemt tilbud eller et bestemt opptak til handel på et regulert marked og 

vil ikke påvirke vurderingen av utsteders eller en eventuell garantists finansielle stilling og framtidsutsikter.  
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Vedkommende myndighet skal hvert år framlegge en rapport for ESMA om de opplysningene den har tillatt å utelate. 

2. Forutsatt at investorene får tilstrekkelige opplysninger, skal prospektet eller deler av det, når visse opplysninger som skal 

inngå i et prospekt, eller deler av det, unntaksvis ikke er relevante for utstederens eller en eventuell garantists 

virksomhetsområde eller juridiske form eller for de verdipapirene som prospektet gjelder, inneholde opplysninger som er 

likeverdige med dem som kreves, med mindre slike opplysninger ikke finnes. 

3. Dersom en medlemsstat er garantist for verdipapirer, skal en utsteder, en tilbyder eller en person som søker om opptak til 

handel på et regulert marked, ved utarbeidingen av et prospekt i samsvar med artikkel 4 ha rett til å utelate opplysninger som er 

knyttet til denne medlemsstaten. 

4. ESMA kan eller, når Kommisjonen anmoder om det, skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi de 

tilfellene der opplysninger kan utelates i samsvar med nr. 1, idet det tas hensyn til vedkommende myndigheters rapporter til 

ESMA som nevnt i nr. 1. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 19 

Innlemming av opplysninger ved henvisning 

1. Opplysninger kan innlemmes i et prospekt ved henvisning dersom de tidligere eller samtidig er blitt offentliggjort i 

elektronisk form på et språk som oppfyller kravene i artikkel 27, og dersom de inngår i et av følgende dokumenter: 

a) Dokumenter som er godkjent av en vedkommende myndighet, eller inngitt til den, i samsvar med denne forordningen eller 

direktiv 2003/71/EF. 

b) Dokumenter nevnt i artikkel 1 nr. 4 bokstav f)–i) og artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav e)–h) og bokstav j) v). 

c) Obligatoriske opplysninger. 

d) Årlig finansiell informasjon og delårsinformasjon. 

e) Revisjonsberetninger og finansregnskaper. 

f) Årsberetninger som omhandlet i kapittel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1). 

g) Foretaksstyringsrapporter som omhandlet i artikkel 20 i direktiv 2013/34/EU. 

h) Rapporter om fastsettelsen av en eiendels eller et selskaps verdi. 

i) Godtgjøringsrapporter som nevnt i artikkel 9b i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF(2). 

j) Årsrapporter eller enhver offentliggjøring av opplysninger som kreves i henhold til artikkel 22 og 23 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/61/EU(3). 

k) Stiftelsesdokument og vedtekter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper 

(EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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Disse opplysningene skal være de senest tilgjengelige for utstederen. 

Når bare visse deler av et dokument er innlemmet ved henvisning, skal prospektet inneholde en erklæring om at de delene som 

ikke er innlemmet, enten ikke er relevante for investoren eller omfattes av andre deler av prospektet. 

2. Når utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel på et regulert marked, innlemmer opplysninger ved 

henvisning, skal de sikre at opplysningene er tilgjengelige. Det skal utarbeides en kryssreferanseliste som skal inngå i 

prospektet, slik at investorene lett kan finne bestemte opplysninger, og prospektet skal ha hyperlenker til alle dokumenter som 

inneholder opplysninger som er innlemmet ved henvisning. 

3. Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, skal, om mulig sammen med 

det første utkastet til prospekt som framlegges for vedkommende myndighet, og i alle tilfeller i løpet av vurderingsprosessen 

knyttet til prospektet, oversende i søkbart elektronisk format alle opplysninger som er innlemmet ved henvisning i prospektet , 

med mindre slike opplysninger allerede er godkjent av eller inngitt til vedkommende myndighet som skal godkjenne prospektet. 

4. ESMA kan eller, når Kommisjonen anmoder om det, skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

ajourføre listen over dokumenter omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen ved å tilføye andre typer dokumenter som kreves i 

henhold til unionsretten og skal inngis til eller godkjennes av en offentlig myndighet. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar 

med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL IV 

O RDNINGER FO R GO DKJENNING O G O FFENTLIGGJØRING AV PRO SPEKTET 

Artikkel 20 

Kontroll og godkjenning av prospektet 

1. Et prospekt skal ikke offentliggjøres med mindre den berørte vedkommende myndigheten har godkjent det eller alle dets 

deler i samsvar med artikkel 10. 

2. Vedkommende myndighet skal underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, om sin beslutning om godkjenning av prospektet, innen ti virkedager fra utkastet til prospekt er inngitt. 

Dersom vedkommende myndighet ikke treffer en beslutning om prospektet innen fristene fastsatt i første ledd i dette nummeret 

og i nr. 3 og 6, skal dette ikke anses som en godkjenning av søknaden. 

Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om godkjenningen av prospektet og av eventuelle tillegg så snart som mulig, 

og under alle omstendigheter innen utgangen av første virkedag etter at godkjenningen er meddelt utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

3. Fristen fastsatt i nr. 2 første ledd skal utvides til 20 virkedager dersom det offentlige tilbudet omfatter verdipapirer utstedt 

av en utsteder som ikke har fått noen verdipapirer opptatt til handel på et regulert marked, og som ikke tidligere har tilbudt 

verdipapirer til offentligheten. 

Fristen på 20 virkedager får bare anvendelse på den første inngivelsen av utkastet til prospekt. Dersom det i samsvar med nr.  4 

kreves senere inngivelse, får fristen fastsatt  i nr. 2 første ledd anvendelse. 

4. Dersom vedkommende myndighet fastslår at utkastet til prospekt ikke oppfyller de kravene til fullstendighet, forståelighet 

og sammenheng som er nødvendige for godkjenningen, og/eller at det kreves endringer eller tilleggsopplysninger, skal den 

a) opplyse utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, om dette snarest mulig 

og senest innen fristene fastsatt i nr. 2 første ledd, eller eventuelt i nr. 3, regnet fra tidspunktet da utkastet til prospektet 

og/eller tilleggsopplysningene ble inngitt, og  
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b) klart angi hvilke endringer eller tilleggsopplysninger som er nødvendige. 

I slike tilfeller skal fristen fastsatt i nr. 2 første ledd deretter få anvendelse bare fra den dagen et endret utkast til prospekt eller 

tilleggsopplysninger som det anmodes om, inngis til vedkommende myndighet. 

5. Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, ikke kan eller vil 

gjøre de nødvendige endringene eller gi de tilleggsopplysningene som det anmodes om i samsvar med nr. 4, skal vedkommende 

myndighet ha rett til å nekte godkjenning av prospektet og avslutte vurderingsprosessen. I så fall skal vedkommende myndighet  

underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, om sin beslutning og gi 

en begrunnelse for avslaget. 

6. Som unntak fra nr. 2 og 4 skal fristene fastsatt i nr. 2 første ledd og i nr. 4 reduseres til fem virkedager for et prospekt som 

består av separate dokumenter utarbeidet av foretak som løpende utsteder verdipapirer, som nevnt i artikkel 9 nr. 11, herunder 

når slike foretak anvender framgangsmåten for melding fastsatt i artikkel 26. Foretak som løpende utsteder verdipapirer, skal 

underrette vedkommende myndighet minst fem virkedager før den planlagte datoen for inngivelse av en søknad om 

godkjenning. 

Et foretak som løpende utsteder verdipapirer, skal inngi en søknad til vedkommende myndighet med de nødvendige endringene 

av det universelle registreringsdokumentet, dersom det er relevant, verdipapirdokumentet og sammendraget som er framlagt for 

godkjenning. 

7. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder gi veiledning om kontroll- og godkjenningsprosessen for å lette en 

effektiv og rettidig godkjenning av prospekter. Veiledningen skal inneholde kontaktopplysninger med sikte på godkjenning. 

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller personen som har ansvar for å 

utarbeide prospektet, skal ha mulighet til å kommunisere og samarbeide direkte med personalet hos vedkommende myndighet 

gjennom hele godkjenningsprosessen for prospektet. 

8. På anmodning fra utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert  marked, kan 

vedkommende myndighet i hjemstaten overføre godkjenningen av et prospekt til vedkommende myndighet i en annen 

medlemsstat, forutsatt at ESMA får forhåndsmelding om det og at denne vedkommende myndigheten gir sitt samtykke. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal overføre dokumentasjonen som er inngitt, sammen med sin beslutning om å tillate 

overføring, i elektronisk format til vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten på datoen for beslutningen. En slik 

overføring skal meddeles utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, innen tre 

virkedager fra datoen da vedkommende myndighet i hjemstaten traff sin beslutning. Fristene fastsatt i nr. 2 første ledd og nr . 3 

får anvendelse fra datoen da vedkommende myndighet i hjemstaten traff sin beslutning. Artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 får ikke anvendelse på overføringen av godkjenningen av prospektet i samsvar med dette nummeret. Etter at 

overføringen av godkjenningen er fullført, skal vedkommende myndighet som godkjenningen av prospektet er blitt overført til, 

for denne forordningens formål anses som vedkommende myndighet i hjemstaten for dette prospektet. 

9. Denne forordningen skal ikke medføre noen endring med hensyn til vedkommende myndigheters ansvar, som fortsatt 

utelukkende skal være underlagt nasjonal rett. 

Medlemsstatene skal sikre at deres nasjonale bestemmelser om vedkommende myndigheters ansvar får anvendelse bare på 

godkjenning av prospekter foretatt av deres vedkommende myndighet. 

10. Størrelsen på gebyrer som innkreves av hjemstatens vedkommende myndighet for godkjenning av prospektet, av 

dokumenter som er beregnet på å inngå som deler av prospekter i samsvar med artikkel 10, eller av tillegg til prospekter samt  

for inngivelse av universelle registreringsdokumenter, endringer av disse og endelige vilkår, skal være rimelig og 

forholdsmessig og skal som et minstekrav offentliggjøres på vedkommende myndighets nettsted. 

11. Kommisjonen skal innen 21. januar 2019 vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne 

forordningen ved å angi kriteriene for kontrollen av prospekter, særlig av om opplysningene i dem er fullstendige, forståelige og 

sammenhengende, og framgangsmåtene for godkjenning av prospektet. 

12. ESMA skal bruke sin myndighet i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 for å fremme tilsynsmessig tilnærming med 

hensyn til vedkommende myndigheters kontroll- og godkjenningsprosesser når de vurderer om opplysningene i prospektet er 

fullstendige, sammenhengende og forståelige. For dette formålet skal ESMA utarbeide retningslinjer som rettes til 
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vedkommende myndigheter, om tilsyn med og håndheving av prospektregler, og som omfatter en undersøkelse av 

overholdelsen av denne forordningen og eventuelle delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til 

den. ESMA skal særlig fremme tilnærming med hensyn til effektiviteten, metodene og tidsplanen for vedkommende 

myndigheters kontroll av opplysningene som gis i et prospekt, særlig ved hjelp av fagfellevurderinger i henhold til nr. 13. 

13. Med forbehold for artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA organisere og gjennomføre minst én 

fagfellevurdering av vedkommende myndigheters kontroll- og godkjenningsprosesser, herunder meldinger om godkjenning 

mellom vedkommende myndigheter. Fagfellevurderingen skal også omfatte en vurdering av hvordan vedkommende 

myndigheters ulike tilnærmingsmåter når det gjelder kontroll og godkjenning, påvirker utstederes mulighet til å reise kapital i 

Unionen. Rapporten om fagfellevurderingen skal offentliggjøres innen 21. juli 2022. Innenfor rammen av fagfellevurderingen 

skal ESMA ta hensyn til uttalelser eller råd fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er omhandlet i artikkel  

37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 21 

Offentliggjøring av prospektet 

1. Når prospektet er godkjent, skal det gjøres tilgjengelig for offentligheten av utstederen, tilbyderen eller personen som 

søker om opptak til handel på et regulert marked, i rimelig tid før og senest på det tidspunktet det offentlige tilbudet begynner å 

gjelde eller de aktuelle verdipapirene opptas til handel. 

Ved et førstegangstilbud til offentligheten av aksjer i en klasse som er opptatt til handel på et regulert marked for første gang, 

skal prospektet være tilgjengelig for offentligheten i minst seks virkedager før tilbudet opphører. 

2. Prospektet skal, uansett om det består av ett enkelt dokument eller flere separate dokumenter, anses å være tilgjengelig for 

offentligheten når det er offentliggjort i elektronisk form på et av følgende nettsteder: 

a) Nettstedet til utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

b) Nettstedet til finansielle mellomledd som plasserer eller selger verdipapirene, herunder betalingsagenter. 

c) Nettstedet til det regulerte markedet som det søkes om opptak til handel på, eller, dersom det ikke søkes om opptak til 

handel på et regulert marked, nettstedet til operatøren av MHF-en. 

3. Prospektet skal offentliggjøres på en egen nettside som er lett tilgjengelig. Det skal kunne lastes ned og skrives ut, og det 

skal være i et søkbart elektronisk format som ikke kan endres. 

Dokumentene som inneholder opplysninger som er innlemmet ved henvisning i prospektet, tilleggene og/eller de endelige 

vilkårene knyttet til prospektet og en særskilt kopi av sammendraget skal være tilgjengelige i den samme delen som prospektet , 

herunder ved behov gjennom hyperlenker. 

I den særskilte kopien av sammendraget skal det skal klart angis hvilket prospekt den tilhører. 

4. For å få tilgang til prospektet skal det verken være nødvendig å registrere seg, å godkjenne en ansvarsfraskrivelse som 

begrenser det lovbestemte ansvaret eller å betale et gebyr. Advarsler som angir i hvilken eller hvilke jurisdiksjon(er) et tilbud 

eller et opptak til handel finner sted, skal ikke anses som en ansvarsfraskrivelse som begrenser det lovbestemte ansvaret. 

5. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på sitt nettsted offentliggjøre alle godkjente prospekter, eller i det minste 

listen over prospekter som er godkjent, herunder en hyperlenke til de relevante nettsidene nevnt i nr. 3 i denne artikkelen, samt 

en angivelse av vertsstaten eller vertsstatene dersom prospekter meldes i samsvar med artikkel 25. Den offentliggjorte listen, 

herunder hyperlenkene, skal ajourføres, og hver post skal være tilgjengelig på nettstedet minst i tidsrommet nevnt i nr. 7 i denne 

artikkelen. 

Samtidig som den underretter ESMA om godkjenningen av et prospekt eller eventuelle tillegg til det, skal vedkommende 

myndighet gi ESMA en elektronisk kopi av prospektet og eventuelle tillegg til det, og de dataene som er nødvendige for at 

ESMA skal kunne klassifisere prospektet i lagringsordningen nevnt i nr. 6, og for rapporten nevnt i artikkel 47.  
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Vedkommende myndighet i vertsstaten skal på sitt nettsted offentliggjøre opplysninger om alle meldinger som er mottatt i 

samsvar med artikkel 25. 

6. ESMA skal på sitt nettsted uten unødig opphold offentliggjøre alle prospekter som mottas fra vedkommende my ndigheter, 

herunder eventuelle tillegg, endelige vilkår og tilhørende oversettelser dersom det er relevant, samt opplysninger om 

vertsstaten(e) dersom prospekter meldes i samsvar med artikkel 25. Offentliggjøringen skal sikres gjennom en lagringsordning 

som gir offentligheten gratis tilgang og søkefunksjoner. 

7. Alle godkjente prospekter skal være offentlig tilgjengelige i elektronisk form i minst ti år etter at de offentliggjøres på 

nettstedene nevnt i nr. 2 og 6. 

Dersom det anvendes hyperlenker for opplysninger som innlemmes i prospektet ved henvisning, og for tilleggene og/eller de 

endelige vilkårene som er knyttet til prospektet, skal hyperlenkene fungere i tidsrommet nevnt i første ledd. 

8. Et godkjent prospekt skal inneholde en tydelig advarsel om når prospektet utløper. Advarselen skal også angi at plikten til 

å utfylle et prospekt i tilfelle av vesentlige nye omstendigheter, vesentlige feil eller vesentlige unøyaktigheter ikke får 

anvendelse når et prospekt ikke lenger er gyldig. 

9. Dersom et prospekt består av flere dokumenter og/eller innlemmer opplysninger ved henvisning, kan dokumentene og 

opplysningene som utgjør prospektet, offentliggjøres og spres hver for seg, forutsatt at dokumentene gjøres tilgjengelige for  

offentligheten i samsvar med nr. 2. Når prospektet består av flere separate dokumenter i samsvar med artikkel 10, skal det i 

hvert av disse tilhørende dokumentene, unntatt dokumenter som er innlemmet ved henvisning, angis at det bare utgjør én del av 

prospektet, og hvor de øvrige tilhørende dokumentene kan innhentes. 

10. Teksten og formatet til prospektet og eventuelle tillegg til prospektet som gjøres tilgjengelige for offentligheten, skal til 

enhver tid være identiske med den opprinnelige versjonen som er godkjent av vedkommende myndighet i hjemstaten. 

11. En kopi av prospektet på et varig medium skal på anmodning leveres kostnadsfritt til potensielle investorer av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller av de finansielle mellomleddene som 

plasserer eller selger verdipapirene. Dersom en potensiell investor særskilt ber om en papirkopi, skal utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller et finansielt mellomledd som plasserer eller selger 

verdipapirene, utlevere en utskrift av prospektet. Slik utlevering skal skje bare i jurisdiksjoner der verdipapirene tilbys 

offentligheten, eller der opptaket til handel på et regulert marked finner sted i henhold til denne forordningen. 

12. ESMA kan eller, når Kommisjonen anmoder om det, skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å 

angi kravene knyttet til offentliggjøringen av prospektet. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

13. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke data som er nødvendige for 

klassifiseringen av prospekter nevnt i nr. 5, og de praktiske ordningene som skal sikre at slike data, herunder ISIN-koder for 

verdipapirene og LEI-koder for utstedere, tilbydere og garantister, er maskinleselige. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 21. juli 2018. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 22 

Annonsering 

1. Enhver annonsering i tilknytning til enten et offentlig tilbud om verdip apirer eller et opptak til handel på et regulert 

marked skal være i samsvar med prinsippene omhandlet i nr. 2–5. Nr. 2–4 og nr. 5 bokstav b) får anvendelse bare i tilfeller der 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, omfattes av plikten til å utarbeide et 

prospekt. 

2. I annonsene skal det opplyses om at et prospekt er eller vil bli offentliggjort, samt angis hvor det er eller vil bli tilgjengelig 

for investorene.  
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3. Det skal klart framgå av annonsen at det er en annonse. Opplysningene i en annonse skal ikke være unøyaktige eller 

villedende, og skal være i samsvar med opplysningene i prospektet dersom dette allerede er offentliggjort, eller med 

opplysningene som skal være i prospektet, dersom prospektet skal offentliggjøres senere. 

4. Alle opplysninger som gis i muntlig eller skriftlig form om det offentlige tilbudet om verdipapirer eller opptaket til handel 

på et regulert marked, skal, selv om de ikke gis med sikte på annonsering, være i samsvar med opplysningene i prospektet. 

5. Dersom vesentlige opplysninger gis av en utsteder eller tilbyder og er rettet til en eller flere utvalgte investorer i muntlig 

eller skriftlig form, skal slike opplysninger, alt etter hva som er relevant, enten 

a) meddeles alle andre investorer som tilbudet er rettet til, dersom det i henhold til artikkel 1 nr. 4 eller 5 ikke kreves at et 

prospekt skal offentliggjøres, eller 

b) inngå i prospektet eller i et tillegg til prospektet i samsvar med artikkel 23 nr. 1, dersom det kreves at et prospekt 

offentliggjøres. 

6. Vedkommende myndighet i medlemsstaten der annonseringen skjer, skal ha fullmakt til å føre kontroll med at 

annonsering i forbindelse med et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked, skjer i samsvar 

med nr. 2–4. 

Når det er nødvendig, skal vedkommende myndighet i hjemstaten bistå vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

annonseringen skjer, med å vurdere om annonseringen er i samsvar med opplysningene i prospektet. 

Med forbehold for artikkel 32 nr. 1 skal en vedkommende myndighets kontroll av annonsering ikke være en forutsetning for at 

det offentlige tilbudet om verdipapirer eller opptaket til handel på et regulert marked skal finne sted i en vertsstat. 

Dersom vedkommende myndighet i en vertsstat utøver sin tilsyns- og granskingsmyndighet i henhold til artikkel 32 i 

forbindelse med håndhevingen av denne artikkelen, skal dette uten unødig opphold meddeles vedkommende myndighet i 

utsteders hjemstat. 

7. Vedkommende myndigheter i vertsstatene kan bare innkreve gebyrer som er knyttet til utførelsen av deres tilsynsoppgaver 

i henhold til denne artikkelen. Størrelsen på gebyrene skal angis på vedkommende myndigheters nettsteder. Gebyrene skal være 

ikke-diskriminerende og rimelige og stå i forhold til tilsynsoppgavene. Vedkommende myndigheter i vertsstater skal ikke 

pålegge noen krav eller administrative framgangsmåter ut over dem som kreves for utførelsen av deres tilsynsoppgaver i 

henhold til denne artikkelen. 

8. Som unntak fra nr. 6 kan to vedkommende myndigheter inngå en avtale om at vedkommende myndighet i hjemstaten, 

med sikte på utøvelsen av kontroll med annonseringsvirksomhet over landegrensene, fortsatt skal kontrollere overholdelsen i 

den forbindelse. Alle slike avtaler skal meldes til ESMA. ESMA skal offentliggjøre og regelmessig ajourføre en liste over slike 

avtaler. 

9. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi nærmere bestemmelser om annonsering som 

fastsatt i nr. 2–4, herunder for å angi bestemmelser om spredning av annonser og fastsette framgangsmåter for samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og den medlemsstaten der annonseringen skjer. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 21. juli 2018. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

10. I henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA utarbeide retningslinjer og anbefalinger rettet til 

vedkommende myndigheter i forbindelse med kontrollen som utøves i henhold til nr. 6 i denne artikkelen. Disse retningslinjene 

og anbefalingene skal ta hensyn til behovet for å sikre at slik kontroll ikke er til hinder for framgangsmåten for melding fastsatt 

i artikkel 25, og skal samtidig redusere den administrative byrden for utstedere som tilbyr verdipapirer over landegrensene i 

Unionen. 

11. Denne artikkelen berører ikke andre gjeldende bestemmelser i unionsretten.  
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Artikkel 23 

Tillegg til prospektet 

1. Alle vesentlige nye omstendigheter, vesentlige feil eller vesentlige unøyaktigheter knyttet til opplysningene i et prospekt 

som kan påvirke vurderingen av verdipapirene, og som oppstår eller fastslås mellom tidspunktet  for godkjenning av prospektet 

og tilbudsperiodens utløp, eller det tidspunktet da handel på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist,  skal 

uten unødig opphold angis i et tillegg til prospektet. 

Et slikt tillegg skal godkjennes på samme måte som et prospekt innen høyst fem virkedager og offentliggjøres i henhold til 

ordninger som minst tilsvarer de ordningene som ble anvendt da det opprinnelige prospektet ble offentliggjort i samsvar med 

artikkel 21. Sammendraget og eventuelle oversettelser av det skal også ved behov ajourføres for å ta hensyn til de nye 

opplysningene som inngår i tillegget. 

2. Når prospektet gjelder et offentlig tilbud om verdipapirer, skal investorer som allerede har samtykket i å kjøpe eller tegne 

verdipapirer før tillegget er offentliggjort, ha rett til å tilbakekalle sine aksepter innen to virkedager etter at tillegget er 

offentliggjort, forutsatt at den vesentlige nye omstendigheten, vesentlige feilen eller vesentlige unøyaktigheten nevnt i nr.  1 

oppsto eller ble fastslått før tilbudsperiodens utløp eller før verdipapirene leveres, avhengig av hva som inntreffer først. Nevnte 

tidsrom kan utvides av utstederen eller tilbyderen. Utløpsdatoen for retten til tilbakekalling skal angis i tillegget. 

Tillegget skal inneholde en tydelig erklæring om retten til tilbakekalling, med opplysning om 

a) at en rett til tilbakekalling gis bare til investorer som allerede før offentliggjøringen av tillegget hadde samtykket i å kjøpe 

eller tegne verdipapirene, og der verdipapirene ennå ikke var levert til investorene på det tidspunktet da den vesentlige nye 

omstendigheten, vesentlige feilen eller vesentlige unøyaktigheten oppsto eller ble fastslått, 

b) i hvilket tidsrom investorer kan utøve sin rett til tilbakekalling, og 

c) hvem investorer kan kontakte dersom de ønsker å utøve retten til tilbakekalling. 

3. Når verdipapirene kjøpes eller tegnes gjennom et finansielt mellomledd, skal dette finansielle mellomleddet underrette 

investorene om muligheten for at et tillegg blir offentliggjort, om hvor og når det vil bli offentliggjort, og om at det finansielle 

mellomleddet i slike tilfeller vil bistå dem i utøvelsen av retten til å tilbakekalle aksepter. 

Det finansielle mellomleddet skal kontakte investorene samme dag som tillegget offentliggjøres. 

Når verdipapirene kjøpes eller tegnes direkte hos utstederen, skal denne utstederen underrette investorene om muligheten for at 

et tillegg blir offentliggjort, om hvor det vil bli offentliggjort, og om at de i slike tilfeller kan ha rett til å tilbakekalle aksepten. 

4. Dersom en utsteder utarbeider et tillegg for opplysninger i grunnprospektet som gjelder bare en eller flere særskilte 

emisjoner, skal investorenes rett til å tilbakekalle sin aksept i henhold til nr. 2 bare få anvendelse på den eller de relevante 

emisjonene, og ikke på andre utstedelser av verdipapirer som er omfattet av grunnprospektet. 

5. Dersom den vesentlige nye omstendigheten, vesentlige feilen eller vesentlige unøyaktigheten nevnt i nr. 1 gjelder bare 

opplysningene i et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument, og dette registreringsdokumentet eller 

universelle registreringsdokumentet samtidig brukes som en del av flere prospekter, skal bare ett tillegg utarbeides og 

godkjennes. I så fall skal alle prospekter som omfattes av tillegget, angis i dette. 

6. Når vedkommende myndighet kontrollerer et tillegg før godkjenning, kan den anmode om at tillegget skal inneholde et 

vedlegg med en konsolidert utgave av det prospektet, registreringsdokumentet eller universelle registreringsdokumentet som 

utfylles, dersom en slik konsolidert utgave er nødvendig for å sikre at opplysningene i prospektet er forståelige. En slik 

anmodning skal anses som en anmodning om tilleggsopplysninger i henhold til artikkel 20 nr. 4. En utsteder kan under enhver 

omstendighet frivillig tilføye en konsolidert utgave av det prospektet, registreringsdokumentet eller universelle registrerings-

okumentet som utfylles, i et vedlegg til tillegget.  
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7. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi situasjoner der en vesentlig ny omstendighet, en 

vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet som er knyttet til opplysningene i prospektet, gjør det nødvendig å offentliggjøre et 

tillegg til prospektet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 21. juli 2018. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL V 

GRENSEKRYSSENDE TILBUD O G O PPTAK TIL HANDEL PÅ ET REGULERT MARKED SAMT SPRÅKREGLER 

Artikkel 24 

Virkeområde for godkjenning av et prospekt i Unionen 

1. Når et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked finner sted i en eller flere 

medlemsstater eller i en annen medlemsstat enn hjemstaten, skal det prospektet som er godkjent i hjemstaten, og eventuelle 

tillegg til det, være gyldig for det offentlige tilbudet eller opptaket til handel i enhver vertsstat, forutsatt at ESMA  og 

vedkommende myndighet i vertsstaten mottar en melding i samsvar med artikkel 25, med forbehold for artikkel  

37. Vedkommende myndigheter i vertsstatene skal ikke godkjenne eller anvende administrative framgangsmåter i forbindelse 

med prospekter og tillegg som er godkjent av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, eller i forbindelse med 

endelige vilkår. 

2. Dersom det innen fristen angitt i artikkel 23 nr. 1 oppstår eller fastslås en vesentlig ny omstendighet, en vesentlig feil eller 

en vesentlig unøyaktighet, skal vedkommende myndighet i hjemstaten kreve at det offentliggjøres et tillegg som skal 

godkjennes i samsvar med artikkel 20 nr. 1. ESMA og vedkommende myndighet i vertsstaten kan underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten om behovet for nye opplysninger. 

Artikkel 25 

Melding om prospekter og tillegg og oversending av endelige vilkår 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på anmodning fra utstederen, tilbyderen, personen som søker om opptak til 

handel på et regulert marked, eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, innen én virkedag etter mottak av 

anmodningen, eller dersom anmodningen framsettes sammen med utkastet til prospekt, innen én virkedag etter at prospektet er 

godkjent, gi melding til vedkommende myndighet i vertsstaten ved å oversende et godkjenningsbevis som viser at prospektet er 

utarbeidet i samsvar med denne forordningen, samt en elektronisk kopi av nevnte prospekt. 

Dersom det er relevant, skal meldingen nevnt i første ledd være vedlagt en oversettelse av prospektet og et eventuelt 

sammendrag, som er utarbeidet på oppdrag fra utstederen, tilbyderen, personen som søker om opptak til handel på et regulert 

marked, eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet. 

Den samme framgangsmåten skal følges for eventuelle tillegg til prospektet. 

Utstederen, tilbyderen, personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller personen som har ansvar for å 

utarbeide prospektet, skal motta melding om godkjenningsbeviset samtidig med vedkommende myndighet  i vertsstaten. 

2. Dersom bestemmelsene i artikkel 18 nr. 1 og 2 er anvendt, skal det angis og begrunnes i godkjenningsbeviset. 

3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette ESMA om godkjenningsbeviset for prospektet eller eventuelle 

tillegg til det samtidig som vedkommende myndighet i vertsstaten underrettes om dette.  
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4. Dersom de endelige vilkårene i et grunnprospekt som allerede er meldt, verken inngår i grunnprospektet eller i et tillegg, 

skal vedkommende myndighet i hjemstaten oversende dem elektronisk til vedkommende myndighet i vertsstaten(e) og til 

ESMA snarest mulig etter at de er inngitt. 

5. Vedkommende myndigheter skal ikke innkreve gebyr for meldinger eller mottak av meldinger om prospekter og tillegg, 

eller for eventuell tilknyttet tilsynsvirksomhet, verken i hjemstaten eller i vertsstaten(e). 

6. ESMA skal opprette en meldingsportal der hver vedkommende myndighet skal laste opp godkjenningsbevis og 

elektroniske kopier som nevnt i nr. 1 i denne artikkelen og i artikkel 26 nr. 2, samt de endelige vilkårene i grunnprospekter, i 

forbindelse med meldinger og oversendinger nevnt i nr. 1, 3 og 4 i denne artikkelen og i artikkel 26. 

Alle overføringer av disse dokumentene mellom vedkommende myndigheter skal skje gjennom denne meldingsportalen. 

7. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette de tekniske ordningene som er nødvendige 

for driften av meldingsportalen nevnt i nr. 6. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 21. juli 2018. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

8. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne forordningen og ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og 

-framgangsmåter for meldingen om godkjenningsbeviset, prospektet, eventuelle tillegg til det samt oversettelsen av prospektet 

og/eller sammendraget. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 26 

Melding om registreringsdokumenter eller universelle registreringsdokumenter 

1. Denne artikkelen får anvendelse bare på utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer nevnt i artikkel 2 bokstav m) ii) og 

på utstedere som er etablert i en tredjestat nevnt i artikkel 2 bokstav m) iii), dersom hjemstaten som velges for godkjenning av 

prospektet i henhold til disse bestemmelsene, ikke er medlemsstaten til vedkommende myndighet som har godkjent 

registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet som er utarbeidet av utstederen, tilbyderen eller personen 

som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

2. En vedkommende myndighet som har godkjent et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument og 

eventuelle endringer av disse, skal på anmodning fra utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, eller personen som har ansvar for å utarbeide et slikt dokument, gi melding til hjemstatens vedkommende 

myndighet for godkjenning av prospektet, ved å oversende et godkjenningsbevis som viser at registreringsdokumentet eller det 

universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av disse, er utarbeidet i samsvar med denne forordningen, samt en 

elektronisk kopi av nevnte dokument. Meldingen skal gis innen én virkedag etter at anmodningen ble mottatt, eller dersom 

anmodningen inngis sammen med utkastet til registreringsdokument eller utkastet til et universelt registreringsdokument, innen 

én virkedag etter at nevnte dokument ble godkjent. 

Dersom det er relevant, skal meldingen nevnt i første ledd være vedlagt en oversettelse av registreringsdokumentet eller det 

universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av disse, som er utarbeidet på oppdrag fra utstederen, tilbyderen, 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller personen som har ansvar for å utarbeide slike dokumenter.  
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Utstederen, tilbyderen, personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller personen som har ansvar for å 

utarbeide registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av disse, skal motta 

melding om godkjenningsbeviset samtidig med hjemstatens vedkommende myndighet for godkjenning av prospektet. 

Dersom bestemmelsene i artikkel 18 nr. 1 og 2 er anvendt, skal det angis og begrunnes i beviset. 

Vedkommende myndighet som har godkjent registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet og 

eventuelle endringer av disse, skal underrette ESMA og hjemstatens vedkommende myndighet for godkjenning av prospektet 

samtidig om godkjenningsbeviset for disse dokumentene. 

Vedkommende myndigheter skal ikke innkreve gebyr for meldinger eller mottak av meldinger om registreringsdokumenter 

eller universelle registreringsdokumenter og eventuelle endringer av disse, eller for eventuell tilknyttet tilsynsvirksomhet. 

3. Et registreringsdokument eller universelt registreringsdokument som er meldt i henhold til nr. 2, kan brukes som en del av 

et prospekt som er framlagt for godkjenning av hjemstatens vedkommende myndighet for godkjenning av prospektet. 

Hjemstatens vedkommende myndighet for godkjenning av prospektet skal ikke foreta noen kontroll eller godkjenning i 

forbindelse med det meldte registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av 

disse, og skal godkjenne bare verdipapirdokumentet og sammendraget, men ikke før meldingen er mottatt. 

4. Et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument som er meldt i henhold til nr. 2, skal inneholde et 

tillegg som angir nøkkelopplysningene om utstederen nevnt i artikkel 7 nr. 6. Godkjenningen av registreringsdokumentet eller 

det universelle registreringsdokumentet skal omfatte tillegget. 

Dersom det er relevant i henhold til artikkel 27 nr. 2 annet ledd og artikkel 27 nr. 3 annet ledd, skal meldingen være vedlagt en 

oversettelse av tillegget til registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet, som er utarbeidet på opp drag 

fra utstederen, tilbyderen eller personen som har ansvar for å utarbeide registreringsdokumentet eller det universelle 

registreringsdokumentet. 

Når sammendraget utarbeides, skal utstederen, tilbyderen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, gjengi 

innholdet i tillegget uten å endre avsnittet nevnt i artikkel 7 nr. 4 bokstav b). Hjemstatens vedkommende myndighet for 

godkjenning av prospektet skal ikke kontrollere nevnte avsnitt i sammendraget. 

5. Dersom en vesentlig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet oppstår eller fastslås innen fristen 

angitt i artikkel 23 nr. 1 og gjelder opplysningene i registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet, skal 

tillegget som kreves i henhold til artikkel 23, framlegges for godkjenning av vedkommende myndighet som godkjente 

registreringsdokumentet eller det universelle registreringsdokumentet. Dette tillegget skal meldes til hjemstatens vedkommende 

myndighet for godkjenning av prospektet innen én virkedag etter godkjenningen, etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2 og 3 i 

denne artikkelen. 

Dersom et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument samtidig brukes som en del av flere prospekter, som 

omhandlet i artikkel 23 nr. 5, skal tillegget meldes til hver vedkommende myndighet som har godkjent slike prospekter. 

6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne forordningen og ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og 

-framgangsmåter for meldingen om godkjenningsbeviset knyttet til registreringsdokumentet, det universelle registrerings-

dokumentet samt eventuelle tillegg til disse og oversettelsen av dem. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 27 

Språkregler 

1. Når verdipapirer tilbys offentligheten eller det søkes om opptak til handel på et regulert marked bare i hjemstaten, skal 

prospektet utarbeides på et språk som er godtatt av vedkommende myndighet i hjemstaten. 

2. Når verdipapirer tilbys offentligheten eller det søkes om opptak til handel på et regulert marked i en eller flere 

medlemsstater unntatt hjemstaten, skal prospektet utarbeides enten på et språk som er godtatt av vedkommende myndigheter i 

disse medlemsstatene, eller på et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, etter valg foretatt av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

Vedkommende myndighet i hver vertsstat skal kreve at sammendraget nevnt i artikkel 7 er tilgjengelig på dens offisielle språk 

eller på minst ett av dens offisielle språk eller på et annet språk som er godtatt av vedkommende myndighet i denne 

medlemsstaten, men den skal ikke kreve at andre deler av prospektet oversettes. 

For at vedkommende myndighet i hjemstaten skal kunne kontrollere og godkjenne prospektet, skal det utarbeides enten på et 

språk som er godtatt av denne myndigheten, eller på et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, etter valg 

foretatt av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked. 

3. Når verdipapirer tilbys offentligheten eller det søkes om opptak til handel på et regulert marked i mer enn én medlemsstat, 

herunder hjemstaten, skal prospektet utarbeides på et språk som er godtatt av vedkommende myndighet i hjemstaten, og skal 

også gjøres tilgjengelig enten på et språk som er godtatt av vedkommende myndigheter i hver vertsstat, eller p å et språk som 

vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, etter valg foretatt av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om op ptak 

til handel på et regulert marked. 

Vedkommende myndighet i hver vertsstat skal kreve at sammendraget nevnt i art ikkel 7 er tilgjengelig på dens offisielle språk 

eller på minst ett av dens offisielle språk eller på et annet språk som er godtatt av vedkommende myndighet i denne 

medlemsstaten, men den skal ikke kreve at andre deler av prospektet oversettes. 

4. De endelige vilkårene og sammendraget av den enkelte emisjonen skal utarbeides på samme språk som det godkjente 

grunnprospektet. 

Når de endelige vilkårene i samsvar med artikkel 25 nr. 4 meddeles til vedkommende myndighet i vertsstaten eller, dersom det 

finnes flere enn én vertsstat, til vedkommende myndigheter i vertsstatene, får følgende språkregler anvendelse på de endelige 

vilkårene og det vedlagte sammendraget: 

a) Sammendraget av den enkelte emisjonen som er vedlagt de endelige vilkårene, skal være tilgjengelig på det offisielle 

språket eller på minst ett av de offisielle språkene i vertsstaten, eller på et annet språk som er godtatt av vedkommende 

myndighet i vertsstaten i samsvar med nr. 2 annet ledd eller nr. 3 annet ledd, alt etter hva som er relevant. 

b) Dersom grunnprospektet skal oversettes i henhold til nr. 2 eller 3, alt etter hva som er relevant, skal de endelige vilkårene 

og sammendraget av den enkelte emisjonen som er vedlagt dem, være underlagt de samme kravene til oversettelse som 

grunnprospektet. 

5. Når et prospekt gjelder opptak til handel på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer og det søkes om opptak 

til handel på et regulert marked i en eller flere medlemsstater, skal prospektet utarbeides enten på et språk som er godtatt av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, eller på et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, 

etter valg foretatt av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak, forutsatt at  

a) disse verdipapirene skal handles bare på et regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle 

investorer kan få adgang for å handle med slike verdipapirer, eller 

b) disse verdipapirene har en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro.  
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KAPITTEL VI 

SÆRLIGE REGLER MED HENSYN TIL UTSTEDERE SO M ER ETABLERT I TREDJESTATER 

Artikkel 28 

Offentlig tilbud om verdipapirer eller opptak til handel på et regulert marked med et prospekt som er utarbeidet i 

samsvar med denne forordningen 

Dersom en utsteder fra en tredjestat har t il hensikt å tilby verdipapirer til offentligheten i Unionen eller å søke om opptak av 

verdipapirer til handel på et regulert marked som er etablert i Unionen, med et prospekt som er utarbeidet i samsvar med denne 

forordningen, skal den i samsvar med artikkel 20 innhente godkjenning av prospektet fra vedkommende myndighet i sin 

hjemstat. 

Når et prospekt er godkjent i samsvar med første ledd, skal dette medføre alle rettigheter og forpliktelser som gjelder for et 

prospekt i henhold til denne forordningen, og prospektet og utstederen fra tredjestaten skal være underlagt alle bestemmelsene i 

denne forordningen under tilsyn av vedkommende myndighet i hjemstaten. 

Artikkel 29 

Offentlig tilbud om verdipapirer eller opptak til handel på et regulert marked med et prospekt som er utarbeidet i 

samsvar med en tredjestats lovgivning 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten til en utsteder fra en tredjestat kan godkjenne et prospekt for et offentlig tilbud om 

verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked, når det er utarbeidet i samsvar med og er underlagt den samme 

nasjonale retten som utstederen fra en tredjestat, forutsatt at  

a) de opplysningskravene som pålegges gjennom tredjestatens lovgivning, er likeverdige med kravene fastsatt i denne 

forordningen, og 

b) vedkommende myndighet i hjemstaten har inngått samarbeidsavtaler med de berørte tilsynsmyndighetene for utstederen fra 

en tredjestat i samsvar med artikkel 30. 

2. Ved et offentlig tilbud eller et opptak til handel på et regulert marked i en annen medlemsstat enn hjemstaten av 

verdipapirer utstedt av en utsteder fra en tredjestat, får kravene fastsatt i artikkel 24, 25 og 27 anvendelse. 

3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 44 for å utfylle denne forordningen ved 

å fastsette allmenne likeverdighetskriterier på grunnlag av kravene fastsatt i artikkel 6, 7, 8 og 13. 

På grunnlag av ovennevnte kriterier kan Kommisjonen vedta en gjennomføringsbeslutning der det fastslås at opplysnings -

kravene som pålegges gjennom en tredjestats nasjonale rett, er likeverdige med kravene i denne forordningen. En slik 

gjennomføringsbeslutning skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 45 nr. 2. 

Artikkel 30 

Samarbeid med tredjestater 

1. Ved anvendelsen av artikkel 29 og, når det anses nødvendig, ved anvendelsen av artikkel 28 skal vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene inngå samarbeidsavtaler med tilsynsmyndigheter i tredjestater om utveksling av opplysninger 

med tilsynsmyndigheter i tredjestater og håndheving av forpliktelser som følger av denne forordningen, i tredjestater, med 

mindre den berørte tredjestaten, i samsvar med en gjeldende delegert rettsakt som er vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(1), er oppført på listen over jurisdiksjoner med strategiske 

mangler i sin nasjonale ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig 

risiko mot Unionens finanssystem. Disse samarbeidsavtalene skal minst sikre en effektiv utveksling av opplysninger slik at 

vedkommende myndigheter kan utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73).  
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En vedkommende myndighet skal underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om at den planlegger å inngå en slik 

avtale. 

2. Ved anvendelsen av artikkel 29 og, når det anses nødvendig, ved anvendelsen av artikkel 28 skal ESMA legge til rette for 

og samordne utarbeidingen av samarbeidsavtaler mellom vedkommende myndigheter og de berørte tilsynsmyndighetene i 

tredjestater. 

ESMA skal også, når det er nødvendig, legge til rette for og samordne utvekslingen mellom vedkommende myndigheter av 

opplysninger som er innhentet fra tilsynsmyndigheter i tredjestater, og som kan være relevante når det skal treffes tiltak i 

henhold til artikkel 38 og 39. 

3. Vedkommende myndigheter skal inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndighetene i 

tredjestater bare dersom opplysningene som gis, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er fast satt i 

artikkel 35. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte vedkommende myndigheter ved utførelsen av deres 

oppgaver. 

4. ESMA kan eller, når Kommisjonen anmoder om det, skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

minstekravet til innhold i samarbeidsavtalene nevnt i nr. 1 og den tilhørende malen. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL VII 

ESMA O G VEDKO MMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 31 

Vedkommende myndigheter 

1. Hver medlemsstat skal utpeke én enkelt vedkommende forvaltningsmyndighet som skal ha ansvar for å utføre oppgavene 

som følger av denne forordningen, og for å sikre at bestemmelsene i denne forordningen anvendes. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om dette. 

Vedkommende myndighet skal være uavhengig av markedsdeltakere. 

2. Medlemsstatene kan tillate at deres vedkommende myndighet delegerer den elektroniske offentliggjøringen av godkjente 

prospekter og tilhørende dokumenter til tredjeparter. 

En slik delegering av oppgaver skal skje på grunnlag av en særskilt beslutning der følgende angis: 

a) Hvilke oppgaver som skal utføres, og på hvilke vilkår de skal utføres. 

b) En klausul som pålegger den berørte tredjeparten å handle og å være organisert på en slik måte at interessekonflikter 

unngås, og å sikre at opplysninger som mottas i forbindelse med utførelsen av de delegerte oppgavene, ikke brukes 

urettmessig eller for å hindre konkurranse. 

c) Alle avtaler som er inngått mellom vedkommende myndighet og tredjeparten som oppgaver er delegert til. 

Det endelige ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forordningen overholdes og at prospektet godkjennes, skal 

påhvile vedkommende myndighet som er utpekt i samsvar med nr. 1. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle 

beslutninger om å delegere oppgaver som nevnt i annet ledd, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen. 

3. Nr. 1 og 2 skal ikke berøre en medlemsstats mulighet til å iverksette særskilte juridiske og administrative ordninger for 

oversjøiske europeiske territorier der medlemsstaten har ansvar for forbindelser med tredjestater.  
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Artikkel 32 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1. For at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen, skal vedkommende myndigheter i samsvar 

med nasjonal rett ha minst følgende tilsyns- og granskingsmyndighet: 

a) De kan kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel på et regulert marked, tar med 

tilleggsopplysninger i prospektet dersom det er nødvendig for å verne investorene. 

b) De kan kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel på et regulert marked, samt de personene 

som kontrollerer dem eller kontrolleres av dem, framlegger opplysninger og dokumenter. 

c) De kan kreve at revisorer og medlemmer av ledelsen hos utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til 

handel på et regulert marked, samt finansielle mellomledd som har til oppgave å tilby offentligheten verdipapirer eller å 

søke om opptak til handel på et regulert marked, framlegger opplysninger. 

d) De kan utsette et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked i høyst ti virkedager på rad 

hver gang det er begrunnet mistanke om at denne forordningen er overtrådt. 

e) De kan forby eller utsette annonsering eller kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, eller relevante finansielle mellomledd innstiller eller utsetter annonseringen i høyst ti virkedager på rad 

hver gang det er begrunnet mistanke om at denne forordningen er overtrådt. 

f) De kan forby et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked dersom de fastslår at denne 

forordningen er overtrådt, eller dersom det er begrunnet mistanke om at den vil bli overtrådt. 

g) De kan utsette eller kreve at de relevante regulerte markedene, MHF-ene eller OHF-ene utsetter handelen på et regulert 

marked, en MHF eller en OHF i høyst ti virkedager på rad hver gang det er begrunnet mistanke om at denne forordningen 

er overtrådt. 

h) De kan forby handel på et regulert marked, en MHF eller en OHF dersom de fastslår at denne forordningen er overtrådt. 

i) De kan offentliggjøre det forholdet at en utsteder, en tilbyder eller en person som søker om opptak til handel på et regulert  

marked, ikke oppfyller sine forpliktelser. 

j) De kan utsette kontrollen av et prospekt som er framlagt for godkjenning, eller utsette eller begrense et offentlig tilbud om 

verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked dersom vedkommende myndighet utøver sin myndighet til å 

innføre et forbud eller en begrensning i henhold til artikkel 42 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014(1), inntil forbudet eller begrensningen har opphørt. 

k) De kan nekte å godkjenne et prospekt utarbeidet av en bestemt utsteder, tilbyder eller person som søker om opptak til 

handel på et regulert marked, i høyst fem år, dersom denne utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til 

handel på et regulert marked, gjentatte ganger har begått en alvorlig overtredelse av denne forordningen. 

l) De kan framlegge eller kreve at utsteder framlegger alle vesentlige opplysninger som kan påvirke vurderingen av 

verdipapirene som tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, for å sikre investorvern eller at 

markedet virker på en tilfredsstillende måte. 

m) De kan utsette eller kreve at det relevante regulerte markedet, MHF-en eller OHF-en utsetter handelen med verdipapirene 

dersom vedkommende myndighet anser at utstederens stilling er slik at handelen vil skade investorenes interesser.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 



Nr. 13/1366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

n) De kan foreta stedlig tilsyn eller gransking andre steder enn i fysiske personers privatboliger, og for dette formålet få 

adgang til lokaler for å få tilgang til dokumenter og andre opplysninger i enhver form, dersom det er en rimelig grunn til 

mistanke om at dokumenter og andre opplysninger knyttet til gjenstanden for tilsynet eller granskingen, kan være relevante 

for å bevise en overtredelse av denne forordningen. 

Når det er nødvendig i henhold til nasjonal rett, kan vedkommende myndigheter anmode den relevante rettsmyndigheten om å 

treffe avgjørelsen om utøvelse av myndighet omhandlet i første ledd. 

Dersom vedkommende myndighet har avslått å godkjenne et prospekt i henhold til første ledd bokstav k), skal den underrette 

ESMA, som deretter skal underrette vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 

I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA ha rett til å delta i stedlige tilsyn som omhandlet i første 

ledd bokstav n) dersom dette tilsynet utføres i fellesskap av to eller flere vedkommende myndigheter. 

2. Vedkommende myndigheter skal utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet omhandlet i nr. 1 på en av følgende måter: 

a) Direkte. 

b) I samarbeid med andre myndigheter. 

c) På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter. 

d) Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

3. Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessige tiltak er iverksatt for å sikre at vedkommende myndigheter har all den 

tilsyns- og granskingsmyndigheten de trenger for å utføre sine oppgaver. 

4. Denne forordningen berører ikke anvendelsen av lover og forskrifter som gjelder overtakelsestilbud, fusjonstransaksjoner 

og andre transaksjoner som påvirker eierskapet til eller kontrollen over selskaper som gjennomfører direktiv 2004/25/EF, og 

som fastsetter krav ut over kravene i denne forordningen. 

5. En person som gir opplysninger til vedkommende myndighet i samsvar med denne forordningen, skal ikke anses å ha 

brutt taushetsplikten i henhold til avtale eller i henhold til lov eller forskrift, og skal ikke ha noen form for ansvar med hensyn 

til denne meldingen. 

6. Nr. 1–3 skal ikke berøre en medlemsstats mulighet til å iverksette særskilte juridiske og administrative ordninger for 

oversjøiske europeiske territorier der medlemsstaten har ansvar for forbindelser med tredjestater. 

Artikkel 33 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter 

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med ESMA for denne forordningens formål. De skal 

utveksle opplysninger uten unødig opphold og samarbeide om gransking, tilsyn og håndheving. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 38 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av denne 

forordningen, skal de sikre at det er truffet egnede tiltak slik at vedkommende myndigheter har all nødvendig myndighet til å ta 

kontakt med rettsmyndigheter innenfor sin jurisdiksjon for å få spesifikke opplysninger om strafferettslig etterforskning eller 

straffesaker som er innledet ved mulige overtredelser av denne forordningen, og gir andre vedkommende myndigheter og 

ESMA samme opplysninger slik at de kan oppfylle sin forpliktelse til å samarbeide med hverandre og med ESMA for denne 

forordningens formål. 

2. En vedkommende myndighet kan nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger eller en anmodning om å 

samarbeide om en gransking bare under en av følgende særlige omstendigheter: 

a) Når etterkommelse av anmodningen sannsynligvis vil være til skade for dens egen gransking, håndheving eller en 

strafferettslig etterforskning.  
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b) Når det allerede er innledet rettergang for de samme forholdene og mot de samme personene hos myndighetene i den 

berørte medlemsstaten. 

c) Når disse personene allerede har fått en endelig dom for de samme forholdene i den berørte medlemsstaten. 

3. Vedkommende myndigheter skal på anmodning umiddelbart formidle alle opplysninger som kreves for denne 

forordningens formål. 

4. Vedkommende myndighet kan anmode vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om bistand ved stedlig tilsyn 

eller granskinger. 

Vedkommende anmodende myndighet skal underrette ESMA om enhver anmodning som nevnt i første ledd. Dersom det 

stedlige tilsynet eller granskingen har virkninger over landegrensene, skal ESMA samordne tilsynet eller granskingen dersom 

en av de vedkommende myndighetene anmoder om det. 

Dersom en vedkommende myndighet får en anmodning fra en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om å foreta 

stedlig tilsyn eller en gransking, kan den gjøre ett av følgende: 

a) Selv foreta det stedlige tilsynet eller granskingen. 

b) La vedkommende myndighet som fremmet anmodningen, delta i et stedlig tilsyn eller en gransking. 

c) La vedkommende myndighet som fremmet anmodningen, selv foreta det stedlige tilsynet eller granskingen. 

d) Utpeke revisorer eller eksperter til å foreta det stedlige tilsynet eller granskingen. 

e) Samarbeide med andre vedkommende myndigheter om utførelsen av bestemte oppgaver i forbindelse med tilsyns-

virksomhet. 

5. Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til ESMA der en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig tid. Med forbehold for artikkel 258 i TEUV kan 

ESMA i situasjonene som er omhandlet i første punktum i dette nummeret, handle innenfor rammen av den myndigheten den er 

gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6. ESMA kan eller, når Kommisjonen anmoder om det, skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

hvilke opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

7. ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 34 

Samarbeid med ESMA 

1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA med henblikk på denne forordningen i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

2. Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkelen kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette framgangsmåter og skjemaer for utvekslingen av opplysninger som nevnt i nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 35 

Taushetsplikt 

1. Alle opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter i henhold til denne forordningen, og som gjelder 

forretnings- eller driftsvilkår og andre økonomiske eller personlige forhold, skal anses som fortrolige og omfattes av kravene 

om taushetsplikt, med mindre vedkommende myndighet på det tidspunktet opplysningene meddeles, erklærer at opplysningene 

kan gis videre eller at videreformidling er nødvendig i forbindelse med rettergang. 

2. Taushetsplikten skal gjelde alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndighet eller for en 

tredjepart som vedkommende myndighet har delegert myndighet til. Opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke 

gis videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette skjer i henhold t il bestemmelser i unionsretten eller nasjonal 

rett. 

Artikkel 36 

Vern av personopplysninger 

Når det gjelder behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av denne forordningen, skal vedkommende myndigheter 

utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen i samsvar med forordning (EU) 2016/679. 

Når det gjelder ESMAs behandling av personopplysninger innenfor rammen av denne forordningen, skal ESMA overholde 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 37 

Forebyggende tiltak 

1. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare og påviselige grunner til å tro at uregelmessigheter er begått av 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller av finansielle mellomledd som 

har ansvar for det offentlige tilbudet om verdipapirer, eller til å tro at disse personene har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til denne forordningen, skal den meddele dette til vedkommende myndighet i hjemstaten og til ESMA. 

2. Dersom utstederen, tilbyderen, personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, eller finansielle 

mellomledd som har ansvar for det offentlige tilbudet om verdipapirer, til tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i 

hjemstaten, fortsetter å overtre denne forordningen, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet 

vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA, treffe alle egnede tiltak for å verne investorene og uten unødig opphold 

underrette Kommisjonen og ESMA. 

3. Dersom en vedkommende myndighet har innvendinger mot et tiltak truffet av en annen vedkommende myndighet i 

henhold til nr. 2, kan den henvise saken til ESMA. ESMA kan handle i samsvar med den myndigheten den er gitt i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL VIII 

ADMINISTRATIVE SANKSJO NER O G ANDRE ADMINISTRATIVE TILTAK 

Artikkel 38 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

1. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsyns- og granskingsmyndighet i henhold til artikkel 32 og 

medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett sikre at 

vedkommende myndigheter har myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og treffe andre administrative tiltak som skal 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Slike administrative sanksjoner og andre 

administrative tiltak får anvendelse på minst følgende: 

a) Overtredelser av artikkel 3, artikkel 5, artikkel 6, artikkel 7 nr. 1–11, artikkel 8, artikkel 9, artikkel 10, artikkel 11 nr. 1 og 

3, artikkel 14 nr. 1 og 2, artikkel 15 nr. 1, artikkel 16 nr. 1, 2 og 3, artikkel 17, artikkel 18, artikkel 19 nr. 1–3, artikkel 20 

nr. 1, artikkel 21 nr. 1–4 og 7–11, artikkel 22 nr. 2–5, artikkel 23 nr. 1, 2, 3 og 5 og artikkel 27.  
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b) Manglende samarbeid eller oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med en gransking eller et tilsyn eller anmodning som 

omfattes av artikkel 32. 

Medlemsstatene kan innen 21. juli 2018 vedta ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner som nevnt i førs te ledd 

dersom overtredelsene nevnt i samme ledd bokstav a) eller b) allerede er omfattet av strafferettslige sanksjoner i henhold til 

deres nasjonale rett. I så fall skal medlemsstatene gi Kommisjonen og ESMA nærmere opplysninger om de relevante delene av 

sin strafferett. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA nærmere om reglene nevnt i første og annet ledd innen 21. juli 2018. 

De skal omgående underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

2. Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonal rett sikre at vedkommende myndigheter har myndighet til å ilegge minst 

følgende administrative sanksjoner og treffe minst følgende administrative tiltak i forbindelse med overtredelsene oppført i nr. 1 

bokstav a): 

a) En offentlig erklæring med opplysning om den ansvarlige fysiske eller juridiske personen og overtredelsens art i samsvar 

med artikkel 42. 

b) Et pålegg der det kreves at den ansvarlige fysiske eller juridiske personen avslutter atferden som innebærer en overtredelse. 

c) Administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst det dobbelte av beløpet for den fortjenesten som er 

oppnådd, eller det tapet som er unngått som følge av overtredelsen, når det er mulig å fastsette disse. 

d) Når det gjelder en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro 

eller, i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 20. juli 2017, eller 3 % av den 

juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til de seneste tilgjengelige finansregnskapene som er godkjent av 

ledelsesorganet. 

Dersom den juridiske personen er et morforetak eller et datterforetak av et morforetak som skal utarbeide konsern-

regnskaper i henhold til direktiv 2013/34/EU, skal relevant samlet årsomsetning være den samlede årsomsetningen eller 

tilsvarende type inntekt i samsvar med relevant unionsrett på regnskapsområdet i henhold til siste tilgjengelige 

konsernregnskapet som er godkjent av ledelsesorganet i det overordnede morforetaket. 

e) Når det gjelder en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 700 000 euro eller, 

i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 20. juli 2017. 

3. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere sanksjoner eller tiltak og høyere administrative overtredelsesgebyrer enn dem 

som er fastsatt i denne forordningen. 

Artikkel 39 

Utøvelse av tilsynsmyndighet og myndighet til å ilegge sanksjoner 

1. Vedkommende myndigheter skal, når de bestemmer typen av og nivået på administrative sanksjoner og andre 

administrative tiltak, ta hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder eventuelt  

a) overtredelsens grovhet og varighet, 

b) graden av ansvar hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

c) den finansielle styrken til personen som er ansvarlig for overtredelsen, slik den framgår av en ansvarlig juridisk persons 

samlede omsetning eller av en ansvarlig fysisk persons årsinntekt og nettoformue, 

d) overtredelsens innvirkning på ikke-profesjonelle investorers interesser, 

e) størrelsen på den fortjenesten som er oppnådd, det tapet som er unngått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

eller det tapet som er påført tredjeparter som følge av overtredelsen, i den grad dette kan fastslås,  
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f) viljen hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, til å samarbeide med vedkommende myndighet, uten at det berører 

behovet for å sikre tilbakebetaling av denne personens oppnådde fortjeneste eller unngåtte tap, 

g) tidligere overtredelser begått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

h) tiltak som den personen som er ansvarlig for overtredelsen, har truffet etter overtredelsen for å hindre at den gjentas. 

2. Ved utøvelsen av sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og treffe andre administrative tiltak i henhold til 

artikkel 38 skal vedkommende myndigheter samarbeide nært for å sikre at utøvelsen av deres tilsyns- og granskingsmyndighet 

og de administrative sanksjonene de ilegger og andre administrative tiltak de treffer, er effektive og hensiktsmessige i henhold 

til denne forordningen. De skal samordne sine tiltak for å unngå dobbeltarbeid og overlapping når de utøver sin tilsyns- og 

granskingsmyndighet og ilegger administrative sanksjoner og treffer andre administrative tiltak i forbindelse med 

grensekryssende saker. 

Artikkel 40 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes i henhold til denne forordningen, er behørig begrunnet og kan prøves for 

en domstol. 

Ved anvendelsen av artikkel 20 skal klageadgangen også gjelde dersom vedkommende myndighet verken har truffet en 

beslutning om å godkjenne eller avslå en søknad om godkjenning, og heller ikke har anmodet om endringer eller 

tilleggsopplysninger innen fristene fastsatt i artikkel 20 nr. 2, 3 og 6 i forbindelse med søknaden. 

Artikkel 41 

Rapportering av overtredelser 

1. Vedkommende myndigheter skal innføre effektive ordninger for å fremme og muliggjøre rapportering til dem om faktiske 

eller mulige overtredelser av denne forordningen. 

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a) særlige framgangsmåter for mottak av rapporter om faktiske eller mulige overtredelser og oppfølging av dem, herunder 

etablering av sikre kommunikasjonskanaler for slik rapportering, 

b) passende vern av ansatte med arbeidsavtale som rapporterer om overtredelser, i det minste mot gjengjeldelse, 

diskriminering og andre typer urettferdig behandling fra arbeidsgiverens eller tredjeparters side, 

c) vern av identiteten til og personopplysningene om både den personen som rapporterer om overtredelsene, og den fysiske 

personen som angivelig er ansvarlig for en overtredelse, på ethvert trinn i saken, med mindre offentliggjøring kreves i 

henhold til nasjonal rett i forbindelse med ytterligere gransking eller etterfølgende rettergang. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at det i samsvar med nasjonal rett kan gis økonomiske insentiver til personer som gir 

relevante opplysninger om faktiske eller mulige overtredelser av denne forordningen, dersom disse personene ikke har andre 

allerede eksisterende juridiske eller avtalefestede plikter til å rapportere disse opplysningene, og forutsatt at opplysningene er 

nye og fører til ileggelse av en administrativ eller strafferettslig sanksjon eller til at det treffes et annet administrativt tiltak for 

en overtredelse av denne forordningen. 

4. Medlemsstatene skal kreve at arbeidsgivere som utøver virksomhet som er regulert med sikte på finansielle tjenester, har 

innført egnede framgangsmåter som deres ansatte kan følge når de rapporterer om faktiske eller mulige overtredelser internt 

gjennom en særskilt, uavhengig og selvstendig kanal. 

Artikkel 42 

Offentliggjøring av beslutninger 

1. Vedkommende myndigheter skal på sitt offisielle nettsted offentliggjøre en beslutning om å ilegge en administrativ 

sanksjon eller treffe et annet administrativt tiltak for overtredelse av denne forordningen, umiddelbart etter at den personen som 

er gjenstand for denne beslutningen, er underrettet om den. Offentliggjøringen skal som et minimum inneholde opplysninger 

om overtredelsens type og art og identiteten til ansvarlige personer. Denne forpliktelsen gjelder ikke for beslutninger om å 

pålegge tiltak i forbindelse med gransking.  
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2. Dersom vedkommende myndighet anser offentliggjøringen av den juridiske personens identitet, eller av fysiske personers 

identitet eller personopplysninger, for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av 

offentliggjøring av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående 

gransking, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter gjør ett av følgende: 

a) Utsetter offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et tiltak inntil det ikke lenger er noen grunn 

til ikke å offentliggjøre den. 

b) Offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et tiltak i anonymisert form på en måte som er i samsvar med 

nasjonal rett, dersom en slik anonym offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplysningene. 

c) Ikke offentliggjør en beslutning om å ilegge en sanksjon eller treffe et tiltak dersom alternativene som angis i bokstav a) og 

b), ikke anses som tilstrekkelige til å sikre 

i) at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, 

ii)  at offentliggjøringen av slike beslutninger er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre 

betydning. 

Dersom det besluttes å offentliggjøre en sanksjon eller et tiltak i anonymisert form, som nevnt i første ledd bokstav b), kan 

offentliggjøringen av de relevante opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes at grunnene til den anonyme 

offentliggjøringen vil bortfalle i løpet av dette tidsrommet. 

3. Dersom beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et tiltak klages inn for de relevante rettsmyndighetene eller andre 

myndigheter, skal vedkommende myndigheter på sitt offisielle nettsted omgående offentliggjøre disse opplysningene og 

eventuelle senere opplysninger om utfallet av en slik klage. Dessuten skal alle beslutninger om annullering av en tidligere 

beslutning om å ilegge en sanksjon eller treffe et tiltak, også offentliggjøres. 

4. Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med denne artikkelen forblir på deres offisielle 

nettsted i minst fem år etter offentliggjøringen. Personopp lysninger som offentliggjøres, skal bli liggende på vedkommende 

myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernregler. 

Artikkel 43 

Rapportering av sanksjoner til ESMA 

1. Vedkommende myndighet skal én gang i året gi ESMA aggregerte opplysninger om alle administrative sanksjoner og 

andre administrative tiltak som er ilagt og truffet i samsvar med artikkel 38. ESMA skal offentliggjøre disse opplysningene i en 

årsrapport. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 38 nr. 1 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i nevnte nummer, skal deres vedkommende myndigheter årlig gi ESMA anonymiserte og aggregerte 

data om all utført strafferettslig etterforskning og alle ilagte strafferettslige sanksjoner. ESMA skal offentliggjøre opplysninger 

om ilagte strafferettslige sanksjoner i en årsrapport. 

2. Når vedkommende myndighet offentliggjør administrative sanksjoner, andre administrative tiltak eller strafferettslige 

sanksjoner, skal den samtidig underrette ESMA om disse. 

3. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak som 

de har ilagt eller truffet, men som ikke er offentliggjort i samsvar med artikkel 42 nr. 2 første ledd bokstav c), herunder 

eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet av dem. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter mottar 

opplysninger og den endelige dommen når strafferettslige sanksjoner ilegges, og at de oversender disse opplysningene til 

ESMA. ESMA skal forvalte en sentral database over sanksjoner som er meddelt den, utelukkende med sikte på utveksling av 

opplysninger mellom vedkommende myndigheter. Databasen skal være tilgjengelig bare for vedkommende myndigheter, og 

den skal ajourføres på grunnlag av opplysninger som gis av vedkommende myndigheter.  
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KAPITTEL IX 

DELEGERTE RETTSAKTER O G GJENNO MFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 44 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på vilkårene som er fastsatt i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 1 nr. 7, artikkel 9 nr. 14, artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 14  

nr. 3, artikkel 15 nr. 2, artikkel 16 nr. 5, artikkel 20 nr. 11 og artikkel 29 nr. 3 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra  

20. juli 2017. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 7, artikkel 9 nr. 14, artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 14 nr. 3, artikkel 15 

nr. 2, artikkel 16 nr. 5, artikkel 20 nr. 11 og artikkel 29 nr. 3 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som er angitt i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får virkning dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med eksperter utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 1 nr. 7, artikkel 9 nr. 14, artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 14 nr. 3, 

artikkel 15 nr. 2, artikkel 16 nr. 5, artikkel 20 nr. 11 og artikkel 29 nr. 3 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å 

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

Artikkel 45 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(1). Nevnte 

komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

KAPITTEL X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Oppheving 

1. Direktiv 2003/71/EF oppheves med virkning fra 21. juli 2019, unntatt 

a) artikkel 4 nr. 2 bokstav a) og g) i direktiv 2003/71/EF, som oppheves med virkning fra 20. juli 2017, og  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45). 
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b) artikkel 1 nr. 2 bokstav h) og artikkel 3 nr. 2 første ledd bokstav e) i direktiv 2003/71/EF, som oppheves med virkning fra 

21. juli 2018. 

2. Henvisninger til direktiv 2003/71/EF skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI til denne forordningen. 

3. Prospekter som før 21. juli 2019 er godkjent i samsvar med nasjonal rett som innarbeider direktiv 2003/71/EF, skal 

fortsatt være omfattet av nevnte nasjonale rett til deres gyldighetstid utløper, eller til tolv måneder etter 21. juli 2019, avhengig 

av hva som inntreffer først. 

Artikkel 47 

ESMAs rapport om prospekter 

1. På grunnlag av dokumentene som offentliggjøres gjennom ordningen nevnt i artikkel 21 nr. 6, skal ESMA hvert år 

offentliggjøre en rapport med statistikk over godkjente og meldte prospekter i Unionen og en analyse av utviklingstrekk, idet  

det tas hensyn til 

a) ulike typer utstedere, særlig personkategoriene som er nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav a)–d), og 

b) ulike typer utstedelser, særlig det samlede vederlaget for tilbudene, typer omsettelige verdipapirer, typer handelsplasser og 

de pålydende verdiene. 

2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal særlig inneholde 

a) en analyse av i hvilket omfang ordningene med opplysningsplikten angitt i artikkel 14 og 15 og det universelle 

registreringsdokumentet nevnt i artikkel 9, brukes i hele Unionen, 

b) statistikk over grunnprospekter og endelige vilkår, og over prospekter utarbeidet som flere separate dokumenter eller som 

ett enkelt dokument, 

c) statistikk over gjennomsnittlig og samlet vederlag for offentlige tilbud om verdipapirer som omfattes av denne 

forordningen, iverksatt av ikke-børsnoterte selskaper, selskaper hvis verdipapirer handles på MHF-er, herunder 

vekstmarkeder for SMB-er, og selskaper hvis verdipapirer er opptatt til handel på regulerte markeder. Dersom det er 

relevant, skal statistikken angi fordelingen mellom børsintroduksjoner og etterfølgende tilbud, og mellom egenkapital-

instrumenter og ikke-aksjerelaterte verdipapirer, 

d) statistikk over anvendelsen av framgangsmåtene for melding omhandlet i artikkel 25 og 26, herunder en fordeling per 

medlemsstat av antall godkjenningsbevis som er meldt i forbindelse med prospekter, registreringsdokumenter og 

universelle registreringsdokumenter. 

Artikkel 48 

Gjennomgåelse 

1. Før 21. juli 2022 skal Kommisjonen legge fram for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordningen, eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

2. I rapporten skal det vurderes blant annet om prospektsammendraget, ordningene med opplysningsplikt omhandlet i 

artikkel 14 og 15 og det universelle registreringsdokumentet nevnt i art ikkel 9 fortsatt er hensiktsmessige i lys av målene som 

søkes nådd. Rapporten skal særlig omfatte følgende: 

a) Antall EU-vekstprospekter for personer i hver av de fire kategoriene nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav a)–d) samt en analyse 

av utviklingen for hvert slikt antall og for utviklingstrekkene med hensyn til valget av handelsplasser når det gjelder 

personer som har rett til å bruke EU-vekstprospektet. 

b) En analyse av om EU-vekstprospektet medfører en god balanse mellom investorvern og redusert administrativ byrde for 

personer som har rett til å bruke det. 

3. I rapporten skal det på grunnlag av analysen nevnt i nr. 2 vurderes om det er nødvendig å endre denne forordningen for å 

gjøre det lettere for små selskaper å reise kapital, samtidig som det sikres et tilstrekkelig investorvern, herunder om de relevante 

tersklene må justeres. 
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4. I rapporten skal det videre vurderes om utstedere, særlig SMB-er, kan få LEI-koder og ISIN-koder til en rimelig kostnad 

og innen rimelig tid. I rapporten skal det tas hensyn til resultatene fra fagfellevurderingen nevnt i artikkel 20 nr. 13. 

Artikkel 49 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1. Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Med forbehold for artikkel 44 nr. 2 får denne forordningen anvendelse fra 21. juli 2019, med unntak av artikkel 1 nr. 3 og 

artikkel 3 nr. 2 som får anvendelse fra 21. juli 2018, og artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav a), b) og c) og artikkel 1 nr.  5 annet 

ledd som får anvendelse fra 20. juli 2017. 

3. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å overholde artikkel 11, artikkel 20 nr. 9, artikkel 31, 

artikkel 32 og artikkel 38–43 senest 21. juli 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 14. juni 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

H. DALLI 

Formann 

 __________  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1375 

 

 

VEDLEGG I 

PRO SPEKT 

I. Sammendrag 

II. Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer 

Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som er involvert i selskapets tilbud eller opptak til 

handel, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet, samt de som har ansvar for å revidere finansregn-

skapene. 

III. Statistikk om tilbudet og forventet tidsplan 

Formålet er å framlegge vesentlige opplysninger om gjennomføringen av tilbudet og å angi viktige datoer knyttet til det. 

A. Statistikk om tilbudet 

B. Framgangsmåte og forventet tidsplan 

IV. Vesentlige opplysninger 

Formålet er å sammenfatte vesentlige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kapitalisering og risikofaktorer. 

Dersom finansregnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 

eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides. 

A. Utvalgt finansiell informasjon 

B. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

C. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet 

D. Risikofaktorer 

V. Opplysninger om selskapet 

Formålet er å framlegge opplysninger om selskapets forretningsvirksomhet, produktene det framstiller eller tjenestene 

det yter, og de forholdene som påvirker virksomheten. Det skal også gis opplysninger om selskapets eiendom, anlegg og 

utstyr er tilstrekkelige og egnede, samt om planer for framtidig kapasitetsøkning eller -reduksjon. 

A. Selskapets historie og utvikling 

B. Forretningsoversikt 

C. Organisasjonsstruktur 

D. Eiendom, anlegg og utstyr 

VI. Oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter 

Formålet er å gi ledelsens beskrivelse av hvilke forhold som har påvirket selskapets finansielle stilling og driftsresultater 

i de periodene finansregnskapene omfatter, og ledelsens vurdering av forhold og utviklingstrekk som forventes å ha 

vesentlig innvirkning på selskapets finansielle stilling og driftsresultater i framtiden. 

A. Driftsresultater 

B. Likviditet og kapitalressurser 

C. Forskning og utvikling, patenter og lisenser osv. 

D. Utviklingstrekk 

VII. Medlemmer av styre og ledelse samt ansatte 

Formålet er å framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for investorene å 

vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og godtgjøring, samt deres tilknytning til selskapet . 



Nr. 13/1376 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

A. Medlemmer av styre og ledelse 

B. Godtgjøring 

C. Styrets arbeidsform 

D. Ansatte 

E. Aksjeeierforhold 

VIII. Større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter 

Formålet er å framlegge opplysninger om større aksjeeiere og andre som kontrollerer eller har innflytelse på selskapet. 

Det skal også gis opplysninger om de transaksjonene selskapet har inngått med personer tilknyttet selskapet, og om 

hvorvidt vilkårene for slike transaksjoner er i selskapets interesse. 

A. Større aksjeeiere 

B. Transaksjoner mellom nærstående parter 

C. Eksperters og rådgiveres interesser 

IX. Finansiell informasjon 

Formålet er å angi nærmere hvilke finansregnskaper som skal inngå i dokumentet, hvilke perioder som skal omfattes, 

finansregnskapenes alder og annen finansiell informasjon. De regnskaps- og revisjonsprinsippene som vil bli godkjent 

for å utarbeide og revidere finansregnskapene, skal fastsettes i samsvar med internasjonale regnskaps- og 

revisjonsstandarder. 

A. Konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon 

B. Vesentlige endringer 

X. Nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til handel 

Formålet er å framlegge opplysninger om tilbudet og opptaket av verdipapirer til handel, planen for fordeling av 

verdipapirene og tilknyttede spørsmål. 

A. Tilbud og opptak til handel 

B. Fordelingsplan 

C. Markeder 

D. Verdipapirinnehavere som ønsker å selge 

E. Utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

F. Emisjonskostnader 

XI. Tilleggsopplysninger 

Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i prospektet. 

A. Aksjekapital 

B. Stiftelsesdokument og vedtekter 

C. Vesentlige kontrakter 

D. Valutakontroll 

E. Advarsel om skattemessige konsekvenser 

F. Utbytte og betalingsagenter 

G. Uttalelse fra eksperter 

H. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten 

I. Andre opplysninger. 

 _____ 
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VEDLEGG II 

REGISTRERINGSDO KUMENT 

I. Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer 

Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som er involvert i selskapets tilbud eller opptak til 

handel, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet samt de som har ansvar for å revidere finansregnskapene. 

II. Vesentlige opplysninger om utsteder 

Formålet er å sammenfatte vesentlige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kapitalisering og risikofaktorer. 

Dersom finansregnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 

eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides. 

A. Utvalgt finansiell informasjon 

B. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

C. Risikofaktorer knyttet til utstederen 

III. Opplysninger om selskapet 

Formålet er å framlegge opplysninger om selskapets forretningsvirksomhet, produktene det framstiller eller tjenestene 

det yter, og de forholdene som påvirker virksomheten. Det skal også gis opplysninger om selskapets eiendom, anlegg og 

utstyr er formålstjenlige og egnede, samt om planer for framtidig kapasitetsøkning eller -reduksjon. 

A. Selskapets historie og utvikling 

B. Forretningsoversikt 

C. Organisasjonsstruktur 

D. Eiendom, anlegg og utstyr 

IV. Oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter 

Formålet er å gi ledelsens beskrivelse av hvilke forhold som har påvirket selskapets finansielle stilling og driftsresultater 

i de periodene finansregnskapene omfatter, og ledelsens vurdering av forhold og utviklingstrekk som forventes å ha 

vesentlig innvirkning på selskapets finansielle stilling og driftsresultater i framtiden. 

A. Driftsresultater 

B. Likviditet og kapitalressurser 

C. Forskning og utvikling, patenter og lisenser osv. 

D. Utviklingstrekk 

V. Medlemmer av styre og ledelse samt ansatte 

Formålet er å framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for investorene å 

vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og godtgjøring, samt deres tilknytning til selskapet. 

A. Medlemmer av styre og ledelse 

B. Godtgjøring 

C. Styrets arbeidsform 

D. Ansatte 

E. Aksjeeierforhold 
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VI. Større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter 

Formålet er å framlegge opplysninger om større aksjeeiere og andre som kontrollerer eller har innflytelse på selskapet. 

Det skal også gis opplysninger om de transaksjonene selskapet har inngått med personer tilknyttet selskapet, og om 

hvorvidt vilkårene for slike transaksjoner er i selskapets interesse. 

A. Større aksjeeiere 

B. Transaksjoner mellom nærstående parter 

C. Eksperters og rådgiveres interesser 

VII. Finansiell informasjon 

Formålet er å angi nærmere hvilke finansregnskaper som skal inngå i dokumentet, hvilke perioder som skal omfattes, 

finansregnskapenes alder og annen finansiell informasjon. De regnskaps- og revisjonsprinsippene som vil bli godkjent 

for å utarbeide og revidere finansregnskapene, skal fastsettes i samsvar med internasjonale regnskaps- og 

revisjonsstandarder. 

A. Konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon 

B. Vesentlige endringer 

VIII. Tilleggsopplysninger 

Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i prospektet. 

A. Aksjekapital 

B. Stiftelsesdokument og vedtekter 

C. Vesentlige kontrakter 

D. Uttalelse fra eksperter 

E. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten 

F. Andre opplysninger. 

 _____ 
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VEDLEGG III 

VERDIPAPIRDO KUMENT 

I. Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer 

Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som er involvert i selskapets  tilbud eller opptak til 

handel, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet, samt de som har ansvar for å revidere finansregnskapene. 

II. Statistikk om tilbudet og forventet tidsplan 

Formålet er å framlegge vesentlige opplysninger om gjennomføringen av tilbudet og å angi viktige datoer knyttet til det. 

A. Statistikk om tilbudet 

B. Framgangsmåte og forventet tidsplan 

III. Vesentlige opplysninger om utsteder 

Formålet er å sammenfatte vesentlige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kap italisering og risikofaktorer. 

Dersom finansregnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 

eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides. 

A. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

B. Opplysninger om arbeidskapital (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

C. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet 

D. Risikofaktorer 

IV. Vesentlige opplysninger om verdipapirene 

Formålet er å framlegge vesentlige opplysninger om verdipapirene som skal tilbys offentligheten og/eller opptas til 

handel. 

A. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys offentligheten og/eller opptas til handel 

B. De utstedte verdipapirenes valuta 

C. Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av utstederens insolvens, herunder eventuelt opplysninger 

om verdipapirenes underordningsnivå og den mulige innvirkningen på investeringen av en krisehåndtering i henhold 

til direktiv 2014/59/EU 

D. Utbytteutbetalingspolitikk, bestemmelser om rentebetaling eller en beskrivelse av det underliggende instrumentet, 

herunder den metoden som skal anvendes for å forbinde det underliggende instrumentet og renten, samt en angivelse 

av hvor det er mulig å få opplysninger om det underliggende instrumentets tidligere og framtidige utvikling og dets 

volatilitet 

E. En beskrivelse av eventuelle rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 

rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene 

V. Eksperters interesser 

Formålet er å framlegge opplysninger om transaksjoner selskapet har inngått med eksperter eller rådgivere som arbeider 

på honorarbasis. 

VI. Nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til handel 

Formålet er å framlegge opplysninger om tilbudet og opptaket av verdipapirer til handel, planen for fordeling av 

verdipapirene og tilknyttede spørsmål. 

A. Tilbud og opptak til handel 

B. Fordelingsplan 
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C. Markeder 

D. Verdipapirinnehavere som ønsker å selge 

E. Utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter) 

F. Emisjonskostnader 

VII. Tilleggsopplysninger 

Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i prospektet. 

A. Valutakontroll 

B. Advarsel om skattemessige konsekvenser 

C. Utbytte og betalingsagenter 

D. Uttalelse fra eksperter 

E. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten 

 _____ 
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VEDLEGG IV 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKTET 

I. Ansvar for registreringsdokumentet 

Formålet er å identifisere utstederen og dens representanter og andre personer som deltar i selskapets tilbud, dvs. personer 

som har ansvar for å utarbeide registreringsdokumentet. 

II. Strategi, resultater og forretningsmiljø 

Formålet er å opplyse om selskapets strategi og mål knyttet til utvikling og framtidige resultater, og å gi opplysninger om 

selskapets forretningsvirksomhet, produktene det framstiller eller tjenestene det yter, dets investeringer og de forholdene 

som påvirker virksomheten. Det skal dessuten gis opplysninger om de risikofaktorene som er spesifikke for selskapet, og 

relevante opplysninger om utviklingstrekk. 

III. Foretaksstyring 

Formålet er å framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for investorene å 

vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og godtgjøring, samt deres tilknytning til selskapet. 

IV. Finansregnskaper og nøkkelindikatorer for resultat  

Formålet er å angi nærmere hvilke finansregnskaper og nøkkelindikatorer for resultat som må inngå i dokumentet som 

omfatter de to siste regnskapsårene (for egenkapitalinstrumenter) eller det siste regnskapsåret (for ikke-aksjerelaterte 

verdipapirer) eller den perioden som utstederen har utøvd virksomhet i, dersom kortere. 

V. Oversikt over drift og økonomi (bare for egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper med en markedsverdi som 

overstiger 200 000 000 euro). 

Formålet er å framlegge opplysninger om finansiell stilling og driftsresultater dersom rapportene som er framlagt og 

utarbeidet i samsvar med artikkel 19 og 29 i direktiv 2013/34/EU for periodene som omfattes av den historiske finansielle 

informasjonen, ikke inngår i EU-vekstprospektet. 

VI. Opplysninger om aksjeeierne 

Formålet er å framlegge opplysninger om rettergang og voldgift, interessekonflikter og transaksjoner mellom nærstående 

parter samt aksjekapitalen. 

 _____ 
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VEDLEGG V 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKTET 

I. Ansvar for verdipapirdokumentet 

Formålet er å identifisere utstederen og dens representanter og andre personer som deltar i selskapets tilbud eller opptak til 

handel, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet. 

II. Erklæring om arbeidskapital og erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (bare for egenkapitalinstrumenter 

utstedt av selskaper med en markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro). 

Formålet er å framlegge opplysninger om utstederens kapitalisering og gjeldsforpliktelser og opplysninger om hvorvidt 

arbeidskapitalen er tilstrekkelig til å dekke utstederens nåværende behov, eller hvordan utstederen i motsatt fall planlegger 

å framskaffe nødvendig arbeidskapital. 

III. Vilkår for verdipapirene 

Formålet er å framlegge vesentlige opplysninger om vilkårene for verdipapirene og en beskrivelse av eventuelle rettigheter 

som er knyttet til verdipapirene. Det skal dessuten gis opplysninger om de risikofaktorene som er spesifikke for 

verdipapirene. 

IV. Nærmere opplysninger om tilbudet og forventet tidsplan 

Formålet er å framlegge opplysninger om tilbudet og eventuelt opptaket til handel på en MHF, herunder endelig salgskurs 

og antall verdipapirer (uttrykt i antall verdipapirer eller et samlet nominelt beløp) som vil bli tilbudt, formålet med 

tilbudet, planen for fordeling av verdipapirene, anvendelsen av provenyet  fra tilbudet, kostnader knyttet til utstedelsen og 

tilbudet, og utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter). 

V. Opplysninger om garantisten 

Formålet er å framlegge opplysninger om garantisten for verdipapirene når det er slike, herunder vesentlige op plysninger 

om garantien som er knyttet til verdipapirene, risikofaktorene og finansiell informasjon som er spesifikk for garantisten. 

 _____ 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

(nevnt i artikkel 46) 

Direktiv 2003/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav e) Artikkel 1 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav f) — 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav g) Artikkel 1 nr. 2 bokstav f) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav h) Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav i) — 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav j) Artikkel 1 nr. 4 bokstav j) og artikkel 1 nr. 5 første ledd 

bokstav i) 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 4 

Artikkel 1 nr. 4 — 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav c) Artikkel 2 bokstav c) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) Artikkel 2 bokstav d) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav e) Artikkel 2 bokstav e) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) Artikkel 2 bokstav f) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) Artikkel 2 bokstav g) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav h) Artikkel 2 bokstav h) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav i) Artikkel 2 bokstav i) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav j) Artikkel 2 bokstav j) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav k) — 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav l) — 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav m) Artikkel 2 bokstav m) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav n) Artikkel 2 bokstav n) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav o) Artikkel 2 bokstav p) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav p) Artikkel 2 bokstav q) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav q) Artikkel 2 bokstav r) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav r) Artikkel 2 bokstav s) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav s) — 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav t) — 
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Direktiv 2003/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 2 nr. 4 — 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav c) Artikkel 1 nr. 4 bokstav d) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav e) — 

Artikkel 3 nr. 2 annet og tredje ledd Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 4 — 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 4 bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 4 bokstav f) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) Artikkel 1 nr. 4 bokstav g) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) Artikkel 1 nr. 4 bokstav h) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) Artikkel 1 nr. 4 bokstav i) 

Artikkel 4 nr. 1 annet til femte ledd — 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav d) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav c) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav f) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav e) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav g) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav f) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav h) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav g) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav b) og c) 

Artikkel 4 nr. 2 bokstav h) Artikkel 1 nr. 5 første ledd bokstav j) 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 1 nr. 7 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1 og 2, artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 7 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 6 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 4 første ledd Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 4 annet ledd Artikkel 8 nr. 10 

Artikkel 5 nr. 4 tredje ledd første punktum Artikkel 8 nr. 5 og artikkel 25 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 4 tredje ledd annet punktum Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 13 nr. 1 og artikkel 7 nr. 13 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1 første ledd 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav a) 
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Direktiv 2003/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav b) Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav c) Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav c) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav d) Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav c) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav e) Artikkel 15 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav f) Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav d) 

Artikkel 7 nr. 2 bokstav g) Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 13 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 4 — 

Artikkel 8 nr. 1 første ledd bokstav a) Artikkel 17 nr. 1 første ledd bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 1 første ledd bokstav b) Artikkel 17 nr. 1 første ledd bokstav a) 

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 18 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 3a Artikkel 18 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 18 nr. 4 første ledd 

Artikkel 8 nr. 5 første ledd — 

Artikkel 8 nr. 5 annet ledd — 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 19 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 første ledd 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 10 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 12 nr. 3 — 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 20 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 20 nr. 3 

Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 20 nr. 4 

Artikkel 13 nr. 5 Artikkel 20 nr. 8 

Artikkel 13 nr. 6 Artikkel 20 nr. 9 

Artikkel 13 nr. 7 — 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1 
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Direktiv 2003/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 3 — 

Artikkel 14 nr. 4 Artikkel 21 nr. 5 

Artikkel 14 nr. 4a Artikkel 21 nr. 6 

Artikkel 14 nr. 5 Artikkel 21 nr. 9 

Artikkel 14 nr. 6 Artikkel 21 nr. 10 

Artikkel 14 nr. 7 Artikkel 21 nr. 11 

Artikkel 14 nr. 8 Artikkel 21 nr. 12 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 22 nr. 1 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 22 nr. 2 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 22 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 4 Artikkel 22 nr. 4 

Artikkel 15 nr. 5 Artikkel 22 nr. 5 

Artikkel 15 nr. 6 Artikkel 22 nr. 6 

Artikkel 15 nr. 7 Artikkel 22 nr. 9 

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 23 nr. 1 

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2 

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 23 nr. 7 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 24 nr. 2 

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 25 nr. 2 

Artikkel 18 nr. 3 første ledd Artikkel 25 nr. 3 

Artikkel 18 nr. 3 annet ledd Artikkel 21 nr. 5 

Artikkel 18 nr. 4 Artikkel 25 nr. 8 

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 27 nr. 1 

Artikkel 19 nr. 2 Artikkel 27 nr. 2 

Artikkel 19 nr. 3 Artikkel 27 nr. 3 

Artikkel 19 nr. 4 Artikkel 27 nr. 5 

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1 

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 29 nr. 2 

Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 29 nr. 3 

Artikkel 21 nr. 1 Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 21 nr. 1a Artikkel 34 nr. 1 

Artikkel 21 nr. 1b Artikkel 34 nr. 2 

Artikkel 21 nr. 2 Artikkel 31 nr. 2 
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Direktiv 2003/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav a) Artikkel 32 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav b) Artikkel 32 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav c) Artikkel 32 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav d) Artikkel 32 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav e) Artikkel 32 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav f) Artikkel 32 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav g) Artikkel 32 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav h) Artikkel 32 nr. 1 bokstav h) 

Artikkel 21 nr. 3 bokstav i) Artikkel 32 nr. 1 bokstav i) 

Artikkel 21 nr. 3 annet ledd Artikkel 32 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 21 nr. 4 bokstav a) Artikkel 32 nr. 1 bokstav l) 

Artikkel 21 nr. 4 bokstav b) Artikkel 32 nr. 1 bokstav m) 

Artikkel 21 nr. 4 bokstav c) — 

Artikkel 21 nr. 4 bokstav d) Artikkel 32 nr. 1 bokstav n) 

Artikkel 21 nr. 4 annet ledd Artikkel 32 nr. 1 fjerde ledd 

Artikkel 21 nr. 5 Artikkel 31 nr. 3 og artikkel 32 nr. 6 

Artikkel 22 nr. 1 Artikkel 35 nr. 2 

Artikkel 22 nr. 2 første ledd Artikkel 33 nr. 1 

Artikkel 22 nr. 2 annet ledd — 

Artikkel 22 nr. 2 tredje ledd Artikkel 33 nr. 5 

Artikkel 22 nr. 3 — 

Artikkel 22 nr. 4 Artikkel 33 nr. 6 og 7 

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 37 nr. 1 

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 37 nr. 2 

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 45 nr. 1 

Artikkel 24 nr. 2 Artikkel 45 nr. 2 

Artikkel 24 nr. 2a — 

Artikkel 24 nr. 3 — 

Artikkel 24a Artikkel 44 

Artikkel 24b Artikkel 44 

Artikkel 24c Artikkel 44 

Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 25 nr. 2 Artikkel 42 

Artikkel 26 Artikkel 40 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 Artikkel 46 
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Artikkel 29 — 

Artikkel 30 — 

Artikkel 31 Artikkel 48 

Artikkel 31a — 

Artikkel 32 Artikkel 49 

Artikkel 33 — 

 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1389 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2020 

av 26. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater 

omfattet av clearingplikten bør omfattes av handelsplikten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 32 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning bidrar til å spesifisere kriteriene for å fastsette tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse fra tredjepart i en 

klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen. Dersom Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) har fastslått at en klasse av derivater bør være omfattet av clearingplikten i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), og at derivatene er opptatt til notering eller handles på en 

handelsplass, bør ESMA følge kriteriene i denne forordning for å fastslå om derivatene eller underklassen av dem anses 

som tilstrekkelig likvide til utelukkende å bli handlet på handelsplasser. 

2) Forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter at derivater anses som handlet på et OTC-marked når de ikke omsettes på eller 

ikke er underlagt reglene på et regulert marked, mens definisjonen av derivater som handles OTC i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(3), er snevrere og omfatter derivater som ikke omsettes på eller ikke er 

underlagt reglene på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MHF) eller en organisert handelsfasilitet 

(OHF). ESMA bør derfor vurdere i hvilken utstrekning handler i en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av 

klassen allerede utføres på handelsplasser og sammenligne dette med omfanget av den handelen som ikke utføres på en 

handelsplass. Selv om det foregår handel utenfor en handelsplass, bør det imidlertid ikke automatisk fastslås at en klasse 

av derivater eller en relevant undergruppe av klassen ikke egner seg for handelsplikten. ESMA bør også ta hensyn til 

den forventede virkningen av handelsplikten med hensyn til både muligheten til å fremme likviditeten og markedsin-

tegriteten gjennom økt gjennomsiktighet og tilgjengelighet til de finansielle instrumentene og de mulige negative 

konsekvensene av en slik beslutning. 

3) Med tanke på likheten mellom definisjonen av et likvid marked for andre instrumenter enn egenkapit alinstrumenter i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 og kriteriene for å avgjøre om en klasse 

av derivater eller en undergruppe av denne klassen er tilstrekkelig likvid i henhold til artikkel 32 nr. 3 i nevnte 

forordning, skal vurderingen som utføres for den ene, tas i betraktning for den andre for å fremme en enhetlig 

behandling av instrumenter. En klasse av derivater eller en undergruppe av denne klassen som anses å ha et likvid 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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marked med hensyn til gjennomsiktighet, bør imidlertid ikke automatisk anses som tilstrekkelig likvid for 

handelsplikten. De kvantitative tersklene og de kvalitative vektingene kan variere med hensyn til de forskjellige målene 

for vurderingene. 

4) Gitt det brede utvalget av instrumenter som kan bli berørt av handelsplikten for derivater og deres særlige egenskaper, 

den stadige utviklingen i finansmarkedene og de ulike nasjonale markedene som er involvert, er det ikke mulig å 

fastsette for hver enkelt derivattype en uttømmende liste over de elementene som er relevante for en vurdering av 

tredjeparts kjøps- og salgsinteresse, eller den vektingen som skal tildeles et bestemt element. 

5) Det bør imidlertid skapes en viss klarhet med hensyn til fastsettelsen av en klasse av derivater eller en undergruppe av 

klassen som er tilstrekkelig likvid, særlig gjennom å spesifisere kriteriene for gjennomsnittlig transaksjonshyppighet, 

gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse, antallet og typen aktive markedsdeltakere og gjennomsnittlig størrelse på 

kjøpskurs-salgskurs-differanser, som til sammen angir omfanget av tredjeparts kjøps- og salgsinteresse. 

6) Observasjonsperioden for å fastslå om en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen er tilstrekkelig 

likvid til utelukkende å bli handlet på handelsplasser, bør variere avhengig av den berørte klassen av derivater eller den 

relevante undergruppen av klassen. Den bør være tilstrekkelig lang til å sikre at de innsamlede dataene ikke fordreies 

som følge av en type hendelser som forårsaker uvanlige handlemønstre. Observasjonsperioden bør ikke under noen 

omstendigheter være kortere enn tre måneder. 

7) Kriteriene beskrevet i denne forordning bør utformes slik at vurderingen av ett derivat eller én klasse av derivater kan 

sammenlignes med andre derivater eller andre klasser av derivater med lignende egenskaper. Identifiseringen av klasser 

av derivater med lignende egenskaper kan omfatte en rekke elementer, for eksempel valutaen de handles i, 

forfallsdatoer, starttidspunkter for kontraktenes løpetid, om de følger en standardkonvensjon eller ikke, og om de er «on-

the-run»-kontrakter. 

8) ESMA bør henvise til historiske data som viser endringer i likviditeten for å fastslå både om klassen av derivater eller 

undergruppen av klassen er tilstrekkelig likvid til utelukkende å bli handlet på handelsplasser, og om den bare er 

tilstrekkelig likvid i transaksjoner under en viss størrelse. Terskelverdiene for disse vurderingene kan variere mellom 

klassene av derivater eller undergruppene deres dersom egenskapene til og den nominelle størrelsen på klassene eller 

undergruppene varierer. I sin vurdering av kjøpskurs-salgskurs-differanser bør ESMA ta hensyn både til deres 

gjennomsnittlige størrelse og til tilgjengeligheten og samtidig balansere det forhold at mangelen på eller for store 

differanser indikerer utilstrekkelig likviditet, mot muligheten for at differansene kan bli mindre gjennom økt 

gjennomsiktighet og tilgangen til finansielle instrumenter dersom handelsplikten innføres. 

9) I sin vurdering bør ESMA fjerne fra sine beregninger handlene som klart kan identifiseres som risikoreduserende 

transaksjoner etter handel, som reduserer ikke-markedsrelaterte risikoer i derivatporteføljer. Det å inkludere slike 

transaksjoner i vurderingen knyttet til handelsplikten kan gjøre at nivået på tredjeparts kjøps- og salgsinteresse 

overvurderes. 

10) ESMA bør i sin vurdering også ta hensyn til behovet for eller eventuelt tillate pakketransaksjoner. Verdipapirforetak 

gjennomfører ofte for egen regning eller på vegne av kunder transaksjoner med derivater og andre finansielle 

instrumenter som omfatter en rekke innbyrdes forbundne handler som er avhengige av hverandre. Ettersom 

pakketransaksjoner gjør det mulig for verdipapirforetak og deres kunder å styre sine risikoer og forbedre 

finansmarkedenes robusthet, kan det være ønskelig å fortsette å tillate utførelse av visse pakketransaksjoner som 

omfatter ett eller flere derivater underlagt handelsplikten, og som skal utføres bilateralt utenfor en handelsplass. 

11) Det bør også fastsettes kriterier som gjør ESMA i stand til å fastslå om en eksisterende handelsplikt for en klasse av 

derivater eller en relevant undergruppe av klassen bør endres, midlertidig oppheves eller tilbakekalles, unntatt dersom 

den aktuelle klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen ikke lenger handles på minst én handelsplass.  
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12) For å sikre konsekvens og ivareta rettssikkerheten må bestemmelsene i denne forordning og bestemmelsene fastsatt i 

direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

13) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

14) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse fra tredjepart 

Ved fastsettelsen av om en klasse av derivater eller en relevant undergruppe av klassen har tilstrekkelig kjøps- og salgsinteresse 

fra tredjepart til å bli ansett som tilstrekkelig likvid for handelsplikten, skal ESMA anvende kriteriene i artikkel 32 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, som nærmere angitt i artikkel 2–5 nedenfor. 

Artikkel 2 

Gjennomsnittlig transaksjonshyppighet 

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) Antall dager det fant sted handel. 

b) Antall transaksjoner. 

2. ESMA-analysen av kriteriene i nr. 1 skal ta hensyn til fordelingen av handler gjennomført på handelsplasser og OTC-

handler. ESMA skal vurdere disse kriteriene i en lang nok periode til å kunne fastslå om likviditeten til hver klasse av derivater 

eller en relevant undergruppe av klassen er underlagt sesongbestemte eller strukturelle faktorer. ESMA skal også undersøke om 

handlene er konsentrert omkring visse tidspunkter og over visse størrelser i perioden som vurderes, og skal avgjøre i hvilket 

omfang slike konsentrasjoner utgjør forutsigbare mønstre. 

Artikkel 3 

Gjennomsnittlig transaksjonsstørrelse  

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige transaksjonsstørrelsen, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) Gjennomsnittlig daglig omsetning, der den nominelle størrelsen på alle transaksjoner totalt divideres med antallet 

handelsdager. 

b) Gjennomsnittlig transaksjonsverdi, der den nominelle størrelsen på alle transaksjoner totalt divideres med antallet 

transaksjoner. 

2. ESMA-analysen av kriteriene i nr. 1 skal ta hensyn til faktorene angitt i artikkel 2 nr. 2. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 4 

Antallet og typen aktive markedsdeltakere  

1. Når det gjelder antallet og typen aktive markedsdeltakere, skal ESMA ta hensyn til følgende faktorer: 

a) At samlet antall markedsdeltakere som handler med denne klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen, 

ikke er mindre enn to. 

b) Antall handelsplasser der klassen av derivater eller en relevant undergruppe av klassen er opptatt til notering eller handles 

med. 

c) Antall prisstillere og andre markedsdeltakere med en bindende skriftlig avtale eller en forpliktelse til å tilføre likviditet . 

2. ESMA-analysen skal sammenligne andelen markedsdeltakere med funnene i dataene som er innhentet til analysene av den 

gjennomsnittlige transaksjonsstørrelsen og den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten. 

Artikkel 5 

Gjennomsnittlig størrelse på kjøpskurs-salgskurs-differanser 

1. Når det gjelder den gjennomsnittlige størrelsen på kjøpskurs-salgskurs-differanser («spreads»), skal ESMA ta hensyn til 

følgende faktorer: 

a) Størrelsen på de vektede kjøpskurs-salgskurs-differansene, herunder volumvektede kjøpskurs-salgskurs-differanser, i 

forskjellige perioder. 

b) Kjøpskurs-salgskurs-differanser på ulike tidspunkter i handelsperiodene. 

2. Dersom det ikke foreligger opplysninger om kjøpskurs-salgskurs-differanser, skal ESMA benytte en tilnærmingsverdi til 

vurderingen av dette kriteriet. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse  

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2021 

av 2. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for  

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for  

tilgang til referanseverdier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 37 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 600/2014 inneholder bestemmelser om ikke-diskriminerende tilgang til clearing og handel mellom 

sentrale motparter og handelsplasser, herunder tilgang til lisenser for og opplysninger om referanseverdier som brukes 

til å fastsette verdien på visse finansielle instrumenter for handels- og clearingformål. Gitt det store utvalget 

referanseverdier kan opplysningene som sentrale motparter og handelsplasser trenger for clearing- eller handelsformål, 

variere avhengig av en rekke faktorer, herunder det relevante finansielle instrumentet som omsettes eller cleares, og den 

typen referanseverdi som det finansielle instrumentet henviser til. Derfor bør sentrale motparter og handelsplasser kunne 

anmode om tilgang til alle typer opplysninger, forutsatt at opplysningene er nødvendige for clearing- eller handels-

formål. 

2) Mangfoldet av referanseverdier og de ulike anvendelsene gjør en felles tilnærming uhensiktsmessig og en høy grad av 

harmonisering av innholdet i lisensavtalene umulig. Det å begrense vilkårene for når det kan gis tilgang med 

forhåndsdefinerte og uttømmende krav, kan derfor være ødeleggende for alle parter. 

3) En person med eiendomsrett til en referanseverdi bør kunne fastsette ulike vilkår for tilgangen som ulike kategorier av 

sentrale motparter og handelsplasser har til referanseverdien, bare dersom dette er objektivt begrunnet, for eksempel på 

grunn av kvantiteten, omfanget eller anvendelsesområdet det anmodes om, og dette skal skje på en forholdsmessig måte. 

De ulike kategoriene og kriteriene som definerer de ulike kategoriene av sentrale motparter og handelsplasser, bør 

gjøres offentlig tilgjengelige. 

4) Metoden for å vurdere om en referanseverdi er ny eller ikke, vil variere fra tilfelle til tilfelle. Personen med eiendomsrett 

til en referanseverdi bør derfor godtgjøre på hvilken måte referanseverdien er ny, dersom dette påberopes som grunn til 

å nekte umiddelbar tilgang. Hver vurdering av en erklært ny referanseverdi bør ta hensyn til en kombinasjon av ulike 

faktorer og deres passende vekting og ikke basere seg på en enkelt faktor for å vurdere hvorvidt referanseverdien 

oppfyller kriteriene angitt i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5) Selv om to referanseverdiers verdier kan korrelere i høy  grad, særlig på kort sikt, kan deres sammensetning eller metode 

være fundamentalt forskjellige. Korrelasjonen på lang sikt og likheter i sammensetningen og metoden til hver av 

referanseverdiene bør derfor tas i betraktning i vurderingen av om en referanseverdi er ny. Med tanke på hvor 

uensartede referanseverdier er, ut over de faktorene som er fastsatt i denne forordning, bør en person med eiendomsrett 

til en referanseverdi også vurdere ytterligere faktorer som er spesifikke for den berørte typen referanseverdi, idet det tas 

hensyn til standarder som er i bruk. For råvarereferanseverdier bør andre faktorer vurderes, herunder om de relevante 

referanseverdiene er basert på forskjellige underliggende råvarer og forskjellige leveringssteder. 

6) Nye serier av referanseverdier gis ut regelmessig, f.eks. referanseverdier for kredittapsbytteavtaler («credit default 

swaps»). I slike tilfeller er den nyutgitte referanseverdien en videreføring av den tidligere serien, og den bør derfor ikke 

anses som en ny referanseverdi. 

7) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/100 
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8) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysninger som skal gjøres tilgjengelige for sentrale motparter og handelsplasser 

1. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal på anmodning gjøre tilgjengelig for sentrale motparter og 

handelsplasser de opplysningene som er nødvendige for utførelsen av deres clearing- eller handelsfunksjoner, tilpasset den 

særlige typen referanseverdi som det søkes tilgang til, og det relevante finansielle instrumentet som skal handles eller cleares. 

2. En sentral motpart eller handelsplass skal i sin anmodning forklare hvorfor slike opplysninger er nødvendige for clearing- 

eller handelsformål. 

3. Med henblikk på nr. 1 skal relevante handels- og clearingfunksjoner minst omfatte følgende: 

a) For en handelsplass: 

i) Førstegangsvurdering av referanseverdiens egenskaper. 

ii) Markedsføring av det relevante produktet. 

iii) Støtte til prisdannelsesprosessen for kontraktene som er opptatt eller skal opptas til notering. 

iv) Løpende markedstilsynsvirksomhet. 

b) For en sentral motpart: 

i) Egnet risikostyring av relevante åpne posisjoner i børsomsatte derivater, herunder avregning. 

ii) Overholdelse av de relevante forpliktelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2). 

4. Relevante opplysninger om priser og transaksjoner omhandlet i artikkel 37 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 

skal minst omfatte følgende: 

a) Opplysninger om referanseverdiens verdier. 

b) Omgående underretning om eventuelle unøyaktigheter i beregningen av referanseverdiene og av de oppdatert e eller 

korrigerte referanseverdiene. 

c) Historiske referanseverdier, der personen med eiendomsrett til referanseverdien oppbevarer slike opplysninger. 

5. Når det gjelder sammensetning, metode og prissetting, skal opplysningene som framlegges, gjøre sentrale motparter og 

handelsplasser i stand til å forstå hvordan hver referanseverdi opprettes, og den faktiske metoden som brukes til å lage 

referanseverdiene. Relevante opplysninger om sammensetning, metode og prissetting skal minst inneholde: 

a) Definisjoner av alle viktige termer som brukes i forbindelse med referanseverdiene. 

b) Begrunnelsen for å vedta en metode og framgangsmåtene for gjennomgåelse og godkjenning av metoden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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c) Kriteriene og framgangsmåtene som brukes til å fastsette referanseverdien, herunder en beskrivelse av inndataene, 

prioriteringen av forskjellige typer inndata, bruken av eventuelle ekstrapoleringsmodeller eller -metoder og eventuelle 

framgangsmåter for rebalansering av en referanseverdis bestanddeler. 

d) De kontrollene og reglene som gjelder for utøvelsen av skjønn eller vurderinger, for å sikre konsekvent anvendelse av slikt 

skjønn eller slike vurderinger. 

e) Framgangsmåtene som gjelder for fastsettelse av referanseverdien i stressperioder, eller i perioder der kildene til 

transaksjonsdataene kan være utilstrekkelige, unøyaktige eller upålitelige, og mulige begrensninger for referanseverdien i 

slike perioder. 

f) Tidsrommet da referanseverdien beregnes. 

g) Framgangsmåtene som gjelder for referanseverdiens rebalanseringsmetode, og de resulterende vektingene av 

referanseverdiens bestanddeler. 

h) Framgangsmåtene for håndtering av feil i inndataene eller i fastsettelsen av referanseverdien, herunder når det kan være 

påkrevd med en ny fastsettelse av referanseverdien. 

i) Opplysninger om hyppigheten av eventuelle interne gjennomgåelser og godkjenninger av sammensetningen og metoden og 

eventuelt opplysninger om framgangsmåtene for og hyppigheten av eksterne gjennomgåelser av sammensetningen og 

metoden. 

Artikkel 2 

Alminnelige vilkår for opplysningene gjennom lisensiering som skal gis til sentrale motparter og handelsplasser 

1. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal uten unødig opphold gjøre tilgjengelig alle relevante opplysninger 

omhandlet i artikkel 1 som sentrale motparter og handelsplasser anmoder om gjennom lisensiering, enten som et engangs-

tilfelle, herunder endringer av tidligere framlagte opplysninger, eller fortløpende eller regelmessig, avhengig av hvilken ty pe 

opplysninger det dreier seg om. 

2. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal framlegge alle relevante opplysninger omhandlet i artikkel 1 for alle 

sentrale motparter og handelsplasser gjennom lisensiering innenfor samme tidsrammer og på samme vilkår, med mindre andre 

vilkår kan begrunnes objektivt. 

3. Kravene i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom og så lenge en person med eiendomsrett til en referanseverdi kan 

godtgjøre at visse opplysninger er offentlig tilgjengelige eller på andre måter kommersielt tilgjengelige for sentrale motparter 

og handelsplasser, dersom slike opplysninger er pålitelige og aktuelle. 

Artikkel 3 

Differensiering og ikke-diskriminering 

1. Dersom en person med eiendomsrett til en referanseverdi i samsvar med artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 

fastsetter andre vilkår, herunder avgifter og betalingsvilkår, skal nevnte vilkår få anvendelse på en måte som er spesifikk for 

hver kategori av lisenstakere. 

2. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal fastsette samme rettigheter og plikter for alle lisenstakere innenfor 

samme kategori. 

3. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal gjøre kriteriene som definerer de forskjellige kategoriene av 

lisenstakere, offentlig tilgjengelige. 

4. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal på anmodning kostnadsfritt meddele enhver sentral motpart eller 

handelsplass vilkårene som gjelder for den kategorien som den sentrale motparten eller handelsplassen tilhører. 

5. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal gjøre tilgjengelig for alle lisenstakere innenfor samme kategori 

eventuelle tilføyelser til eller endringer av vilkårene for lisensavtaler inngått med en lisenstaker innenfor denne kategorien på 

samme vilkår.  
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Artikkel 4 

Andre vilkår for tilgang 

1. En person med eiendomsrett til en referanseverdi skal fastsette vilkårene for lisensavtaler og kostnadsfritt gjøre dem 

tilgjengelige for sentrale motparter og handelsplasser på anmodning. Vilkårene skal omfatte følgende: 

a) Anvendelsesområdet og innholdet av opplysningene for hver anvendelse i henhold til lisensavtalene, med en klar angivelse 

av fortrolige opplysninger i hvert tilfelle. 

b) Vilkårene for sentrale motparters og handelsplassers videreformidling av opplysninger, dersom det er tillatt. 

c) De tekniske kravene for levering av tjenesten. 

d) Avgiftene og betalingsvilkårene. 

e) Vilkårene som gjør at avtalen utløper, idet det tas hensyn til levetiden til finansielle instrumenter som henviser til 

referanseverdien. 

f) De uforutsette omstendighetene og de relevante tiltakene for å regulere videreføringen, overgangsperiodene og avbrytelsen 

av tjenesten i en periode med uforutsette omstendigheter som 

i) muliggjør oppsigelse på en ordnet måte, 

ii) sikrer at oppsigelsen ikke utløses ved mindre overtredelser av kontrakten, og at den berørte parten gis en rimelig frist til 

å avhjelpe eventuelle overtredelser som ikke gir anledning til øyeblikkelig oppsigelse, 

g) gjeldende lovgivning og fordeling av ansvar. 

2. Lisensavtalen skal kreve at sentrale motparter, handelsplasser og personer med eiendomsrett til en referanseverdi 

utarbeider egnede retningslinjer, framgangsmåter og systemer for å sikre følgende: 

a) Gjennomføring av tjenesten uten unødig opphold i henhold til en forhåndsbestemt tidsplan. 

b) At alle opplysninger som gis av partene i hele tilgangsordningens varighet, holdes oppdatert, herunder opplysninger som 

kan påvirke omdømmet. 

c) En kommunikasjonskanal mellom partene som er hurtig, pålitelig og sikker i lisensavtalens levetid. 

d) Samråd dersom det er sannsynlig at en endring av noen av enhetenes virksomhet kan få en vesentlig innvirkning på 

lisensavtalen eller på de risikoene som den andre enheten er eksponert for, og underretning innen en rimelig frist før det 

gjennomføres eventuelle endringer av noen av enhetenes virksomhet. 

e) Framlegging av opplysninger og relevante instruksjoner for å overføre og anvende dem gjennom avtalte tekniske kanaler. 

f) Framlegging av oppdaterte opplysninger til personer med eiendomsrett til en referanseverdi som gjelder videreformidling, 

dersom det er tillatt, av opplysninger til sentrale motparters clearingmedlemmer og medlemmer av eller deltakere på 

handelsplasser. 

g) At tvisteløsninger og oppsigelser av avtalen skjer på en ordnet måte i samsvar med de identifiserte omstendighetene. 

Artikkel 5 

Standarder for hvordan det godtgjøres at en referanseverdi er ny 

1. Ved fastsettelsen av om en ny referanseverdi oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 37 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning 

(EU) nr. 600/2014, skal en person med eiendomsrett til en referanseverdi ta hensyn til følgende standarder: 

a) Om kontrakter basert på den nyere referanseverdien ikke kan avregnes eller vesentlig motregnes mot kontrakter basert på 

den relevante eksisterende referanseverdien av en sentral motpart. 

b) Om de regionene og sektorene som omfattes av de relevante referanseverdiene, verken er de samme eller lignende. 
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c) Om de relevante referanseverdienes verdier ikke korrelerer i høy grad. 

d) Om sammensetningen av de relevante referanseverdiene, idet det tas hensyn til antallet bestanddeler, de faktiske 

bestanddelene, deres verdier og deres vektinger, verken er de samme eller lignende. 

e) Om metodikkene for hver relevante referanseverdi verken er de samme eller lignende. 

2. I tillegg til standardene fastsatt i nr. 1 skal følgende tilleggsstandarder tas i betraktning for råvarereferanseverdier: 

a) Om de relevante referanseverdiene ikke er basert på samme underliggende råvarer. 

b) Om leveringsstedene for de underliggende råvarene ikke er de samme. 

3. I tillegg til standardene fastsatt i nr. 1 og 2 skal en person med eiendomsrett  til en referanseverdi ta hensyn til ytterligere 

standarder som er spesifikke for de typene referanseverdier som vurderes, alt etter hva som er relevant. 

4. Et nyutgitt serie av en referanseverdi skal ikke utgjøre en ny referanseverdi. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2022 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for tredjestatsforetak og formatet på  

opplysninger som skal framlegges for kundene (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 46 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter et harmonisert rammeverk for behandling av tredjestatsforetak som etablerer 

seg i Unionen for å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet til kvalifiserte motparter og profesjonelle 

kunder. 

2) Det bør fastsettes hvilke opplysninger et tredjestatsforetak som søker om å få yte investeringstjenester eller utøve 

investeringsvirksomhet i hele Unionen, bør gi Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), og i 

hvilket format opplysningene til kunder, som nevnt i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør gis, slik at det 

innføres ensartede krav til tredjestatsforetak, og de får mulighet til å yte tjenester i hele Unionen. 

3) For å gi ESMA mulighet til å identifisere og registrere tredjestatsforetakene på en korrekt måte, bør ESMA motta deres 

kontaktopplysninger, deres nasjonale og internasjonale identifikasjonskoder og dokumentasjon på deres tillatelse til å 

yte investeringstjenester i staten der foretaket er etablert. 

4) For å sikre at opplysningene er klare og forståelige, bør det legges vekt på språket og utformingen når tredjestatsforetak 

gir opplysninger til kunder. 

5) Anvendelsen av denne forordning bør utsettes og tilpasses anvendelsesdatoen til forordning (EU) nr. 600/2014. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysninger som er nødvendige for registreringen 

Et tredjestatsforetak som søker om tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i hele Unionen i 

samsvar med artikkel 46 nr. 4 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014, skal oversende følgende opplysninger til ESMA: 

a) Foretakets fulle navn, herunder dets juridiske navn og eventuelle andre handelsnavn som foretaket ønsker å benytte. 

b) Foretakets kontaktopplysninger, herunder hovedkontorets adresse, telefonnummer og e-postadresse.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/101 
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c) Kontaktopplysninger til personen som er ansvarlig for søknaden, herunder telefonnummer og e-postadresse. 

d) Et eventuelt nettsted. 

e) Foretakets nasjonale identifikasjonsnummer, dersom det foreligger. 

f) Foretakets identifikator for juridisk person (LEI), dersom den foreligger. 

g) Foretakets virksomhetsidentifikasjonskode (BIC), dersom den foreligger. 

h) Navn og adresse på vedkommende myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for tilsynet med foretaket; dersom mer enn én 

myndighet er ansvarlig for tilsynet, skal det framlegges opplysninger om deres respektive kompetanseområder. 

i) Lenken til registeret hos hver vedkommende myndighet i tredjestaten, dersom den foreligger. 

j) Opplysninger om investeringstjenestene, investeringsvirksomheten og de tilknyttede tjenestene foretaket har tillatelse til å 

yte og utøve i staten der det er etablert. 

k) Investeringstjenestene som skal ytes og investeringsvirksomheten som skal utøves i Unionen, sammen med eventuelle 

tilknyttede tjenester. 

Artikkel 2 

Krav til opplysninger som skal framlegges 

1. Tredjestatsforetaket skal innen 30 dager informere ESMA om eventuelle endringer i opplysningene framlagt i henhold til 

artikkel 1 bokstav a)–g), j) og k). 

2. Opplysningene som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1 bokstav j), skal framlegges gjennom en skriftlig 

erklæring utstedt av en vedkommende myndighet i tredjestaten. 

3. Opplysningene som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1, skal være på engelsk og skrevet med det latinske 

alfabetet. Alle følgedokumenter som framlegges for ESMA i henhold til artikkel 1 og nr. 2 i denne artikkel, skal være på 

engelsk, eller det skal også legges ved en bekreftet engelsk oversettelse dersom de er skrevet på et annet språk. 

Artikkel 3 

Opplysninger om kundetyper i Unionen 

1. Et tredjestatsforetak skal framlegge opplysningene omhandlet i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 for 

kundene på et varig medium. 

2. Opplysningene omhandlet i artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal 

a) være på engelsk eller på det offisielle språket eller ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der tjenestene skal ytes, 

b) presenteres og utformes slik at teksten er lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

c) være uten farger som kan gjøre det vanskeligere å forstå innholdet. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/565 

av 25. april 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske  

krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for  

nevnte direktivs formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 2 nr. 3, artikkel 4 nr. 1 punkt 2 annet ledd, og 

artikkel 4 nr. 2, artikkel 16 nr. 12, artikkel 23 nr. 4, artikkel 24 nr. 13, artikkel 25 nr. 8, artikkel 27 nr. 9, artikkel 28 nr. 3, 

artikkel 30 nr. 5, artikkel 31 nr. 4, artikkel 32 nr. 4, artikkel 33 nr. 8, artikkel 52 nr. 4, artikkel 54 nr. 4, artikkel 58 nr. 6, artikkel 

64 nr. 7, artikkel 65 nr. 7 og artikkel 79 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/65/EU fastsetter den rettslige rammen for finansmarkedene i Unionen som regulerer vilkårene for 

verdipapirforetaks yting av investeringstjenester og eventuelle tilknyttede tjenester samt investeringsvirksomhet; 

organisatoriske krav til verdipapirforetak som utfører slike tjenester og slik virksomhet, til regulerte markeder og til 

leverandører av datarapporteringstjenester; rapporteringskrav med hensyn til transaksjoner i finansielle instrumenter; 

posisjonsgrenser og posisjonshåndteringskontroller som gjelder for varederivater; og gjennomsiktighetskrav med hensyn 

til transaksjoner i finansielle instrumenter. 

2) Direktiv 2014/65/EU gir Kommisjonen myndighet til å vedta en rekke delegerte rettsakter. Det er viktig at alle de 

detaljerte utfyllende reglene for tillatelse, løpende drift, markedets gjennomsiktighet og integritet, som er aspekter som 

er uløselig knyttet til adgangen til å starte og utøve tjenestene og virksomheten som omfattes av direktiv 2014/65/EU, 

får anvendelse samtidig med direktiv 2014/65/EU, slik at de nye kravene kan fungere effektivt. For å sikre sammenheng 

og for å gjøre det lettere å få oversikt over og samlet tilgang til bestemmelsene for personer som omfattes av disse 

forpliktelsene, og for investorer, er det ønskelig at de delegerte rettsaktene som er knyttet til ovennevnte regler, inngår i 

denne forordning. 

3) Det er nødvendig ytterligere å presisere kriteriene for å bestemme under hvilke omstendigheter kontrakter i forbindelse 

med engroshandlede energiprodukter skal gjøres opp fysisk med sikte på å begrense anvendelsesområdet fastsatt i 

avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. For å sikre at anvendelsesområdet for dette unntaket begrenses slik at 

smutthull unngås, er det nødvendig at slike kontrakter krever at både kjøper og selger innfører forholdsmessige 

ordninger for å foreta eller motta levering av den underliggende varen når kontrakten utløper. For å unngå smutthull i 

forbindelse med balanseavtaler med operatøren av transmisjonsnett på områdene elektrisk kraft og gass, bør slike 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/102 



Nr. 13/1402 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

balanseavtaler bare anses som en forholdsmessig ordning dersom partene i avtalen er forpliktet til fysisk å levere 

elektrisk kraft eller gass. Kontrakter bør også fastsette klare forpliktelser med hensyn til fysisk levering som ikke kan 

motregnes, samtidig som det anerkjennes at former for operasjonell avregning («netting») som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(1) eller i nasjonal rett, ikke bør anses som motregning. 

Kontrakter som skal gjøres opp fysisk, bør tillates å levere med flere ulike metoder, men alle metodene bør innebære en 

form for overføring av eiendomsrett eller lignende til den relevante underliggende varen eller en relevant mengde av 

varen. 

4) For å tydeliggjøre når en kontrakt som gjelder et engroshandlet energiprodukt, skal gjøres opp fysisk, er det nødvendig 

ytterligere å presisere når visse omstendigheter som force majeure eller reell manglende oppgjørsevne foreligger, uten at 

dette endrer karakteriseringen av disse kontraktene som «skal gjøres opp fysisk». Det er også viktig å tydeliggjøre 

hvordan olje- og kullenergiderivater bør forstås i henhold til avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. I denne 

sammenheng bør kontrakter knyttet til oljeskifer ikke anses som kullenergiderivater. 

5) En derivatkontrakt bør anses som et finansielt instrument i henhold til avsnitt C nr. 7 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU 

bare dersom den gjelder en vare og oppfyller en rekke kriterier for når en kontrakt bør anses for å ha samme egenskaper 

som andre finansielle derivater og ikke ha kommersielle formål. Dette bør omfatte kontrakter som er standardiserte og 

handles på handelsplasser, eller tilsvarende kontrakter der alle kontraktsvilkårene tilsvarer vilkårene for kontrakter som 

handles på handelsplasser. I slike tilfeller bør også bestemmelser om for eksempel varens kvalitet eller leveringsstedet, 

anses som en del av kontraktsvilkårene. 

6) For å skape klarhet om definisjonene av kontrakter som gjelder underliggende variabler fastsatt i avsnitt C nr. 10 i 

direktiv 2014/65/EU, bør det fastsettes kriterier som gjelder vilkår og underliggende variabler i disse kontraktene. Selv 

om forsikringsstatistikk inngår i listen over underliggende, betyr ikke det at anvendelsesområdet for disse kontraktene 

utvides til å omfatte forsikring og gjenforsikring. 

7) Direktiv 2014/65/EU fastsetter en generell ramme for et regelverk for finansmarkedene i Unionen, og listen over 

finansielle instrumenter som omfattes, angis i avsnitt C i vedlegg I. Avsnitt C nr. 4 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU 

omfatter finansielle instrumenter knyttet til en valuta som derfor omfattes av direktivets virkeområde. 

8) For å sikre en ensartet anvendelse av direktiv 2014/65/EU er det nødvendig å tydeliggjøre definisjonene fastsatt i avsnitt 

C nr. 4 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU for andre derivatkontrakter som er knyttet til valutaer, og tydeliggjøre at 

spotkontrakter som er knyttet til valutaer, ikke utgjør andre derivater i henhold til avsnitt C nr. 4 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU. 

9) Det er allment anerkjent at oppgjørsperioden for en spotkontrakt for de fleste viktigste valutaene er høyst to dager, men 

der dette ikke er markedspraksis, er det nødvendig å fastsette bestemmelser som tillater at oppgjør foretas i samsvar med 

vanlig markedspraksis. I slike tilfeller skal fysisk oppgjør ikke kreve bruk av pengesedler, og kan omfatte elektronisk 

oppgjør. 

10) Valutakontrakter kan også benyttes for å foreta betaling, og disse kontraktene bør ikke anses som finansielle 

instrumenter, forutsatt at de ikke handles på en handelsplass. Det er derfor hensiktsmessig å anse som spotkontrakter 

slike valutakontrakter som benyttes til å betale for finansielle instrumenter, dersom oppgjørsperioden for disse 

kontraktene er mer enn to handelsdager og mindre enn fem handelsdager. Det er også hensiktsmessig å anse som 

betalingsmidler slike valutakontrakter som er inngått med sikte på å oppnå sikkerhet om hvor mye som skal betales for 

varer, tjenester og realinvestering. Dette vil føre til at valutakontrakter inngått med ikke-finansielle foretak som mottar 

betaling i utenlandsk valuta for eksport av identifiserbare varer og tjenester, og ikke-finansielle foretak som foretar 

betaling i utenlandsk valuta for å importere bestemte varer og tjenester, ikke omfattes av definisjonen av finansielle 

instrumenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 
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11) Avregning («netting») av betalinger er avgjørende for en effektiv drift av valutaoppgjørssystemer, og klassifiseringen av 

en utenlandsk valutakontrakt som en spottransaksjon bør derfor ikke kreve uavhengig oppgjør for hver spotkontrakt i 

utenlandsk valuta. 

12) Ikke-leverbare terminkontrakter er kontrakter som gjelder forskjellen mellom en tidligere avtalt valutakurs og den 

faktiske spotkursen ved kontraktens utløp, og bør derfor, uansett oppgjørsperiode, ikke anses som spotkontrakter. 

13) En avtale om veksling av én valuta mot en annen valuta skal anses som en direkte og ubetinget veksling av disse 

valutaene. Når det gjelder en kontrakt som innebærer flere vekslinger, bør hver veksling vurderes separat. En opsjon 

eller en bytteavtale som gjelder en valuta, bør imidlertid ikke anses som en kontrakt om salg eller veksling av en valuta, 

og kan derfor ikke anses som en spotkontrakt eller som betalingsmidler uansett bytteavtalens eller opsjonens løpetid, og 

uansett om den handles på en handelsplass eller ikke. 

14) Rådgivning om finansielle instrumenter som er rettet mot allmennheten, bør ikke anses som en personlig anbefaling i 

henhold til definisjonen av «investeringsrådgivning» i direktiv 2014/65/EU. Med tanke på det økende antallet 

formidlere som gir personlige anbefalinger ved å anvende distribusjonskanaler, bør det tydeliggjøres at en anbefaling, 

selv om den formidles utelukkende gjennom distribusjonskanaler som for eksempel internett, kan anses som en 

personlig anbefaling. Situasjoner der for eksempel e-postkorrespondanse brukes for å gi personlige anbefalinger til en 

bestemt person, og ikke til å gi opplysninger til allmennheten, kan derfor utgjøre investeringsrådgivning. 

15) Generell rådgivning om en type finansielle instrumenter anses ikke som investeringsrådgivning i henhold til direktiv 

2014/65/EU. Dersom et verdipapirforetak gir en kunde generelle råd om en type finansielle instrumenter som foretaket 

presenterer som egnet for kunden, eller som det, på grunnlag av en vurdering av omstendighetene, anser som egnet for 

kunden, og denne rådgivningen i virkeligheten ikke er egnet for kunden, eller ikke er basert på en vurdering av kundens 

situasjon, opptrer imidlertid foretaket sannsynligvis i strid med artikkel 24 nr. 1 eller 3 i direktiv 2014/65/EU. Særlig vil 

et foretak som gir en kunde slik rådgivning, sannsynligvis opptre i strid med kravet i artikkel 24 nr. 1 om å opptre ærlig, 

rettferdig og profesjonelt i samsvar med kundens beste interesser. På samme måte eller alternativt vil slik rådgivning 

sannsynligvis være i strid med kravet i artikkel 24 nr. 3 om at slike opplysninger som et foretak gir en kunde, skal være 

balanserte, klare og ikke villedende. 

16) Handlinger som et verdipapirforetak utfører for å forberede yting av en investeringstjeneste eller utøvelse av en form for 

investeringsvirksomhet, bør anses som en integrert del av vedkommende tjeneste eller virksomhet. Dette vil for 

eksempel omfatte et verdipapirforetaks generelle råd til kunder eller potensielle kunder før eller mens det utføres 

investeringsrådgivning eller annen investeringstjeneste eller investeringsvirksomhet. 

17) Å gi en generell anbefaling om en transaksjon i et finansielt instrument eller en type finansielle instrumenter utgjør en 

tilknyttet tjeneste i henhold til avsnitt B nr. 5 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, og direktiv 2014/65/EU og det vernet 

som det gir, kommer derfor også til anvendelse på en slik anbefaling. 

18) For å sikre en objektiv og effektiv anvendelse av definisjonen av systematisk internaliserer i Unionen, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU, bør det fastsettes ytterligere spesifikasjoner for de gjeldende 

forhåndsfastsatte grensene for hva som utgjør hyppig, systematisk og betydelig OTC-handel. Forhåndsfastsatte grenser 

bør fastsettes på et egnet nivå for å sikre at OTC-handel i et slikt omfang at det har en vesentlig innvirkning på 

prisdannelsen, er omfattet, samtidig som de utelukker OTC-handel av et så lite omfang at en forpliktelse til å oppfylle 

kravene som får anvendelse på systematiske internaliserere, ville være urimelig. 

19) I henhold til direktiv 2014/65/EU bør en systematisk internaliserer ikke tillates å sammenføre tredjeparts  kjøps- og 

salgsinteresser på en måte som funksjonelt ligner en handelsplass. En systematisk internaliserer bør ikke bestå av et 

internt ordrekoplingssystem som utfører kundeordrer på multilateralt grunnlag, ettersom en slik virksomhet krever 
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tillatelse som en multilateral handelsfasilitet (MHF). Et internt ordrekoplingssystem er i denne sammenheng et system 

for kopling av kundeordrer som resulterer i at verdipapirforetaket utfører prinsipalmatchingstransaksjoner regelmessig, 

og ikke bare i enkelttilfeller. 

20) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten samt for å sikre en ensartet anvendelse er det hensiktsmessig å 

fastsette utfyllende bestemmelser om definisjonene som gjelder algoritmehandel, teknikker for høyfrekvent 

algoritmehandel og direkte elektronisk tilgang. I automatisert handel benyttes ulike tekniske ordninger. Det er viktig å 

avklare hvordan disse ordningene skal kategoriseres i forbindelse med definisjonene av algoritmehandel og direkte 

elektronisk tilgang. Handelsprosessene som er basert på direkte elektronisk tilgang, utelukker ikke prosesser som 

omfatter algoritmehandel eller delsegmentet teknikk for høyfrekvent algoritmehandel. Handel som utføres av en person 

som har direkte elektronisk tilgang, kan derfor også omfattes av definisjonen av algoritmehandel, herunder definisjonen 

av teknikk for høyfrekvent algoritmehandel. 

21) Algoritmehandel i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 39 i direktiv 2014/65/EU bør omfatte ordninger der systemet, i 

tillegg til å bestemme hvilken eller hvilke handelsplasser ordren bør inngis til, tar beslutninger på alle stadier i 

handelsprosessen, herunder om både iverksetting, generering, videresending og utførelse av ordrer. Det bør derfor 

presiseres at algoritmehandel, som omfatter handel uten eller med begrenset medvirkning fra mennesker, ikke bare bør 

omfatte automatisert generering av ordrer, men også optimering av ordreutførelsesprosesser ved hjelp av automatiserte 

midler. 

22) Algoritmehandel bør omfatte smart ordreruting (SOR) dersom utstyret bruker algoritmer for optimalisering av 

ordreutførelsesprosesser som bestemmer andre parametrer for ordren enn hvilken eller hvilke handelsplasser ordren bør 

inngis til. Algoritmehandel bør ikke omfatte automatisert ordreruting (AOR) dersom utstyret, selv om det bruker 

algoritmer, bare bestemmer hvilken eller hvilke handelsplasser ordren bør inngis til, uten å endre andre parametrer for 

ordren. 

23) Betydningen av teknikk for høyfrekvent algoritmehandel i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i direktiv 2014/65/EU, 

som er en underkategori av algoritmehandel, bør presiseres ytterligere gjennom fastsettelse av kriterier for å definere 

store intradagmengder av meldinger som utgjør ordrer eller pristilbud eller endringer eller annulleringer av slike. Ved å 

anvende absolutte kvantitative terskler på grunnlag av meldingsmengder oppnås rettssikkerhet ved at verdipapirforetak 

og vedkommende myndigheter får mulighet til å vurdere de enkelte foretakenes handelsvirksomhet. Nivået på og 

omfanget av disse tersklene bør være tilstrekkelig til å omfatte handel som innebærer teknikker for høyfrekvent handel, 

herunder slike som anvendes i forbindelse med ett enkelt instrument og flere instrumenter. 

24) Ettersom teknikk for høyfrekvent algoritmehandel hovedsakelig anvendes for likvide instrumenter, bør bare 

instrumenter som det finnes et likvid marked for, inngå i beregningen av store intradagmengder av meldinger. Ettersom 

teknikk for høyfrekvent algoritmehandel er en underkategori av algoritmehandel, bør meldinger som legges inn med 

sikte på handel som oppfyller kriteriene i artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, inngå i beregningen av intra-

dagmengde. For ikke å fange opp annen handelsvirksomhet enn teknikker for høyfrekvent algoritmehandel, og idet det 

tas hensyn til egenskapene ved slik handel som angitt i betraktning 61 i direktiv 2014/65/EU, særlig at slik handel 

vanligvis utføres ved at handlerne bruker sin egen kapital til å gjennomføre mer tradisjonelle handelsstrategier som 

prisstilling eller arbitrasje ved hjelp av avansert teknologi, bør bare meldinger som legges inn med sikte på handel for 

egen regning, og ikke slike som legges inn med sikte på å motta og formidle ordrer eller utføre ordrer på vegne av 

kunder, tas med i beregningen av store intradagmengder av meldinger. Imidlertid bør meldinger som legges inn ved 

hjelp av andre teknikker enn dem som er basert på handel for egen regning, inngå i beregningen av store intra-

dagmengder av meldinger, når utførelsen av teknikken, sett som helhet og idet det tas hensyn til alle omstendigheter, er 

strukturert på en slik måte at utførelse for egen regning unngås, for eksempel gjennom formidling av ordrer mellom 

foretak i samme konsern. For å ta hensyn til identiteten til kunden som i siste instans står bak virksomheten, ved 

fastsettelsen av hva som utgjør store intradagmengder av meldinger, bør meldinger som ble initiert av kunder av 

leverandører av direkte elektronisk tilgang, utelukkes fra beregningen av store intradagmengder av meldinger i 

forbindelse med slike leverandører. 

25) Definisjonen av direkte elektronisk tilgang bør presiseres. Definisjonen av direkte elektronisk tilgang bør ikke omfatte 

noen annen virksomhet enn levering av direkte markedsadgang og sponset tilgang. Det bør derfor skilles mellom 

ordninger der kundeordrer formidles elektronisk av medlemmer eller deltakere på en handelsplass, for eksempel 

nettbaserte meglertjenester, og ordninger der kundene har direkte elektronisk tilgang til en handelsplass.  
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26) Når det gjelder ordreformidling, har de som legger inn ordrer, ikke tilstrekkelig kontroll over parametrene for ordningen 

for markedsadgang, og de bør derfor ikke anses å ha direkte elektronisk tilgang. Ordninger som gjør det mulig for 

kunder å formidle ordrer til et verdipapirforetak i et elektronisk format, for eksempel nettbaserte meglertjenester, bør 

derfor ikke anses som direkte elektronisk tilgang, forutsatt at kunder ikke har mulighet til å bestemme i hvilken brøkdel 

av et sekund ordrer legges inn og ordrenes levetid innenfor denne tidsrammen. 

27) Ordninger der kunden til et medlem av eller en deltaker på en handelsplass, herunder kunden til direkte kunder av 

organiserte handelsfasiliteter (OHF-er), legger inn sine ordrer gjennom ordninger for optimalisering av ordreutførelses-

prosesser som bestemmer andre parametrer for ordren enn den eller de handelsplassene der ordren bør legges inn 

gjennom smart ordreruting som er innebygd i leverandørens og ikke kundens infrastruktur, bør ikke anses å ha direkte 

elektronisk tilgang ettersom leverandørens kunde ikke har kontroll over tidspunktet for innlegging av ordren og dens 

levetid. Kvalifiseringen av direkte elektronisk tilgang ved anvendelsen av smart ordreruting bør derfor avhenge av 

hvorvidt smart ordreruting er innebygd i kundenes systemer, og ikke i leverandørens. 

28) Gjennomføringsbestemmelsene for rammereglene for organisatoriske krav som får anvendelse på verdipapirforetak som 

utfører investeringstjenester og eventuelle tilknyttede tjenester og utøver investeringsvirksomhet på yrkesmessig 

grunnlag for regulerte markeder og leverandører av datarapporteringstjenester, bør være i samsvar med formålet for 

direktiv 2014/65/EU. Disse bør være utformet slik at de sikrer et høyt nivå for pålitelighet, kompetanse og soliditet i 

verdipapirforetak og foretak som utøver virksomhet på regulerte markeder, MHF-er eller OHF-er, og slik at de anvendes 

på en ensartet måte. 

29) Det er nødvendig å spesifisere konkrete organisatoriske krav og framgangsmåter for verdipapirforetak som utfører slike 

tjenester eller slik virksomhet. Det bør særlig fastsettes strenge framgangsmåter på områder som regeletterlevelse, 

risikostyring, klagebehandling, personlige transaksjoner, utkontraktering samt identifisering av, håndtering av og 

opplysning om interessekonflikter. 

30) De organisatoriske kravene til og vilkårene for tillatelse til verdipapirforetak bør fastsettes i form av et sett av regler som 

sikrer ensartet anvendelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU. Dette er nødvendig for å sikre at 

verdipapirforetak har lik tilgang på samme vilkår til alle markedene i Unionen, og for å fjerne hindringer knyttet til 

framgangsmåter for tillatelse for grensekryssende virksomhet på området investeringstjenester. 

31) Gjennomføringsbestemmelsene for rammereglene for vilkårene for yting av investeringst jenester og tilknyttede tjenester 

og investeringsvirksomhet bør gjenspeile reglenes formål. De bør utformes slik at de sikrer at et høyt nivå for 

investorvern anvendes på en ensartet måte ved at det innføres klare standarder og krav som styrer forholdet mellom et 

verdipapirforetak og foretakets kunde. Med hensyn til investorvern, og særlig når det gjelder å gi investorer opplys -

ninger eller å innhente opplysninger fra investorer, bør det på den annen side tas hensyn til om vedkommende kunde 

eller potensielle kunde er en ikke-profesjonell eller en profesjonell kunde. 

32) For å sikre ensartet anvendelse av de ulike relevante bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU er det nødvendig å innføre en 

harmonisert ramme av organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak. 

33) Verdipapirforetak kan variere svært mye når det gjelder størrelse, struktur og arten av virksomhet. Rammereglene bør 

tilpasses dette mangfoldet og samtidig pålegge visse grunnleggende reguleringskrav som er hensiktsmessige for alle 

foretak. Regulerte foretak bør overholde sine overordnede forpliktelser og treffe de tiltakene som er best tilpasset deres 

egen særskilte art og situasjon. 

34) Det bør fastsettes felles kriterier for å vurdere om en investeringstjeneste ytes av en person ved enkelte anledninger i 

forbindelse med en yrkesvirksomhet, for å sikre en harmonisert og streng anvendelse av unntaket som er gitt ved 

direktiv 2014/65/EU. Unntaket bør gjelde bare dersom investeringstjenesten er svært nært knyttet til hovedområdet for 

yrkesvirksomheten og er underordnet denne. 

35) De organisatoriske kravene som er fastsatt i direktiv 2014/65/EU, bør ikke påvirke ordninger som er fastsatt i nasjonal 

rett, for registrering av personer som arbeider i verdipapirforetak.  
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36) Ved anvendelsen av krav om at et verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde hensiktsmessige 

retningslinjer for risikostyring, bør risiko knyttet til foretakets virksomhet, prosesser og systemer omfatte risikoer 

knyttet til utkontraktering av kritiske eller viktige funksjoner. Slike risikoer bør omfatte risiko knyttet til foretakets 

forhold til tjenesteyteren samt mulige risikoer når den utkontrakterte virksomheten til flere verdipapirforetak eller andre 

regulerte foretak er konsentrert til et begrenset antall tjenesteytere. 

37) Det faktum at risikostyringsfunksjoner og funksjoner for regeletterlevelse blir utført av samme person, vil ikke 

nødvendigvis sette uavhengigheten til hver enkelt funksjon i fare. Vilkår om at personer som er involvert i funksjonen 

for regeletterlevelse, ikke samtidig bør være involvert i utførelsen av de funksjonene de fører tilsyn med, samt at 

metodene for å fastsette godtgjøring for slike personer ikke med sannsynlighet bør påvirke objektiviteten negativt, kan 

være uforholdsmessige når det gjelder små verdipapirforetak. Dette vil imidlertid bare i unntakstilfeller være 

uforholdsmessig når det gjelder større foretak. 

38) Kunder eller potensielle kunder bør ha mulighet til å gi uttrykk for sin misnøye med investeringstjenester som er ytt  av 

verdipapirforetak, for å styrke investorvernet samt styrke verdipapirforetakenes oppfyllelse av sine forpliktelser. 

Kunders eller potensielle kunders klager bør håndteres på en effektiv og uavhengig måte av en klagebehandlings-

funksjon. I tråd med forholdsmessighetsprinsippet kan denne funksjonen utføres av funksjonen for regeletterlevelse. 

39) Verdipapirforetak er pålagt å samle inn og oppbevare informasjon om kunder og tjenester som ytes til kunder. Når disse 

kravene omfatter innsamling og behandling av personopplysninger, bør retten til vern av personopplysninger i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2), som regulerer 

behandlingen av personopplysninger i forbindelse med anvendelsen av denne forordning, sikres. Behandling av 

personopplysninger som foretas av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i forbindelse med 

anvendelsen av denne forordning, er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3). 

40) En definisjon av godtgjøring bør innføres for å sikre effektiv og ensartet anvendelse av kravene som gjelder 

interessekonflikter og god forretningsskikk i forbindelse med godtgjøring, og den bør omfatte alle former for finansielle 

eller ikke-finansielle ytelser eller betalinger som leveres direkte eller indirekte av foretak til berørte personer i 

forbindelse med yting av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunder, for eksempel kontanter, aksjer, 

opsjoner, annullering av lån til berørte personer ved oppsigelse, pensjonsbidrag, godtgjøring fra tredjeparter, for 

eksempel gjennom modeller med resultatavhengig vederlag, lønnsøkninger eller forfremmelser, helseforsikring, rabatter 

eller særskilte bidrag, generøse representasjonskontoer eller seminarer på eksotiske reisemål. 

41) For å sikre at kundenes interesser ikke svekkes, bør verdipapirforetak utforme og gjennomføre godtgjøringspolitikk for 

alle personer som kan ha innflytelse på tjenesten som ytes, eller på foretakets atferd, herunder kundetjenestepersonale, 

salgspersonale eller annet personale som er indirekte involvert i yting av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester.  

Personer som overvåker salgspersonalet, for eksempel avdelingsledere, som kan stimuleres til å presse salgspersonale, 

eller finansanalytikere hvis dokumentasjon kan brukes av salgspersonalet til å tilskynde kunder til å treffe 

investeringsbeslutninger, eller personer som deltar i klagebehandling eller i produktutforming og -utvikling, bør også 

anses som berørte personer som omfattes av godtgjøringsregler. Berørte personer bør også omfatte tilknyttede agenter. 

Ved fastsettelsen av godtgjøring til tilknyttede agenter bør foretak ta hensyn til de tilknyttede agentenes særskilte status 

og de respektive nasjonale særtrekkene. I slike tilfeller bør imidlertid foretakenes godtgjøringspolitikk og -praksis 

fortsatt definere hensiktsmessige kriterier som skal benyttes for å vurdere berørte personers ytelse, herunder kvalitative 

kriterier som oppmuntrer de berørte personene til å opptre i kundens beste interesse. 

42) Dersom flere suksessive personlige transaksjoner blir utført på vegne av en person i samsvar med forutgående instrukser 

gitt av denne personen, bør forpliktelser knyttet til personlige transaksjoner ikke komme til anvendelse separat på 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av  

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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hver suksessive transaksjon dersom disse instruksene fortsatt er gyldige og ikke er endret. På samme måte bør disse 

forpliktelsene ikke komme til anvendelse på opphør eller tilbaketrekking av slike instrukser, forutsatt at eventuelle 

finansielle instrumenter som tidligere var ervervet i henhold til instruksene, ikke blir avhendet samtidig med at 

instruksene opphører eller trekkes tilbake. Forpliktelsene bør imidlertid komme til anvendelse i forbindelse med en 

personlig transaksjon, eller ved starten av flere suksessive personlige transaksjoner, som er utført på vegne av samme 

person, dersom instruksene blir endret eller dersom nye instrukser blir gitt. 

43) Vedkommende myndigheter bør ikke gjøre tillatelse til å utføre investeringstjenester eller investeringsvirksomhet 

betinget av et generelt forbud mot utkontraktering av en eller flere kritiske eller viktige funksjoner. Verdipapirforetak 

bør tillates å utkontraktere slik virksomhet dersom ordningene for utkontraktering som er fast satt av foretaket, er i 

samsvar med visse vilkår. 

44) Utkontraktering av investeringstjenester eller investeringsvirksomhet eller av kritiske og viktige funksjoner kan utgjøre 

en vesentlig endring i vilkårene for tillatelse til verdipapirforetaket, som nevnt i artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

Dersom slike utkontrakteringsordninger skal innføres etter at verdipapirforetaket har fått tillatelse i samsvar med 

avdeling II kapittel I direktiv 2014/65/EU, bør disse ordningene meddeles vedkommende myndighet der dette kreves i 

henhold til artikkel 21 nr. 2 i nevnte direktiv. 

45) Situasjoner som bør behandles som om de kunne føre til en interessekonflikt, bør omfatte tilfeller der det foreligger en 

konflikt mellom interessene til foretaket eller til visse personer med tilknytning til foretaket eller foretakets konsern, og 

den forpliktelsen foretaket har overfor en kunde; eller mellom de ulike interessene til to eller flere av foretakets kunder 

som foretaket hver for seg har en forpliktelse overfor. Det er ikke tilstrekkelig at foretaket kan oppnå en fordel dersom 

det ikke samtidig er en mulig ulempe for en kunde, eller at én kunde som foretaket har en forpliktelse overfor, kan 

oppnå en fordel eller unngå et tap uten at det samtidig foreligger et mulig tap for en annen slik kunde. 

46) Interessekonflikter bør reguleres bare der en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste ytes av et verdipapirforetak. 

Statusen til den kunden som tjenesten ytes til – enten denne er ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller 

kvalifisert motpart – bør være irrelevant i denne sammenheng. 

47) Ved overholdelsen av sin forpliktelse til å utarbeide retningslinjer for interessekonflikter i henhold til direktiv 

2014/65/EU som identifiserer de omstendighetene som utgjør eller kan føre til en interessekonflikt, bør verdipapir-

foretaket rette særlig oppmerksomhet mot virksomhet som investeringsanalyser og -rådgivning, egenhandel, 

porteføljeforvaltning og foretaksfinansiering, herunder garanti eller salg i et tilbud om verdipapirer og rådgivning om 

fusjoner og overtakelser. Det er særlig hensiktsmessig med spesiell oppmerksomhet i tilfeller der foretaket eller en 

person som er direkte eller indirekte knyttet til foretaket gjennom kontroll, utfører en kombinasjon av to eller flere av 

disse virksomhetene. 

48) Verdipapirforetak bør bestrebe seg på å identifisere og forebygge eller håndtere de interessekonfliktene som oppstår i 

tilknytning til foretakets ulike former for forretningsvirksomhet og konsernets virksomhet i henhold til utfyllende 

retningslinjer for interessekonflikter. Selv om opplysninger om særlige interessekonflikter kreves i henhold til artikkel 

23 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, bør et slikt tiltak være en siste utvei som skal benyttes bare dersom de organisatoriske og 

administrative ordningene som verdipapirforetaket har innført for å forebygge eller håndtere interessekonflikter i 

samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, ikke er tilstrekkelige til at de med rimelig sikkerhet vil hindre at 

kundens interesser skades. Overdreven tillit til opplysninger uten at det tas tilstrekkelig hensyn til hvordan konflikter 

forebygges eller håndteres på en egnet måte, bør ikke tillates. Selv om et verdipapirforetak opplyser om interessekon-

flikter, bør det ikke fritas for forp liktelsen til enhver tid å opprettholde og anvende de effektive organisatoriske og 

administrative ordningene som kreves i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU. 

49) Foretakene bør alltid overholde reglene om tilskyndelser i henhold til artikkel 24 i direktiv 2014/65/EU, herunder når de 

yter plasseringstjenester. Særlig bør gebyrer som verdipapirforetak mottar for å plassere finansielle instrumenter som er 

utstedt til deres investeringskunder, være i samsvar med disse bestemmelsene, og såkalt «laddering» og «spinning» bør 

anses som markedsmisbruk. 

50) Investeringsanalyser bør være en underkategori av den typen opplysninger som defineres som en anbefaling i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1) (markedsmisbruk).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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51) De tiltakene og ordningene som et verdipapirforetak har vedtatt for å håndtere interessekonflikter som kan oppstå som 

følge av utarbeiding og formidling av materiale som presenteres som investeringsanalyse, bør være hensiktsmessige for 

å beskytte finansanalytikernes objektivitet og uavhengighet og de investeringsanalysene de utarbeider. Disse tiltakene 

og ordningene bør sikre at finansanalytikere er tilstrekkelig uavhengige av interessene til personer hvis ansvar eller 

forretningsinteresser med rimelighet kan anses for å komme i konflikt med interessene til de personene som 

investeringsanalysene er formidlet til. 

52) Personer med ansvar eller forretningsinteresser som med rimelighet kan anses for å komme i konflikt med interessene til 

de personene som investeringsanalyser blir formidlet til, bør omfatte personer innen foretaksfinansiering og personer 

som er involvert i salg og handel på vegne av kunder eller foretaket. 

53) De særlige omstendighetene der finansanalytikere og andre personer med tilknytning til verdipapirforetaket som er 

involvert i utarbeiding av investeringsanalyser, med skriftlig forhåndsgodkjenning kan påta seg personlige transaksjoner 

i instrumenter som analysen gjelder, bør omfatte tilfeller der finansanalytikeren eller andre personer av personlige 

grunner som følge av finansielle vanskeligheter må avvikle en posisjon. 

54) Gebyrer, provisjoner og penge- eller naturalytelser som mottas av foretaket som leverer investeringsanalyser fra en 

tredjepart, bør godtas bare når de leveres i samsvar med kravene angitt i artikkel 24 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU og 

artikkel 13 i delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593(1). 

55) Begrepet formidling av investeringsanalyser til kunder eller til allmennheten bør ikke omfatte formidling utelukkende til 

personer i det konsernet verdipapirforetaket tilhører. Gjeldende anbefalinger bør anses å være de anbefalingene som 

inngår i investeringsanalyser, og som ikke er trukket tilbake eller utløpt. En vesentlig endring av investeringsanalyser 

utarbeidet av en tredjepart bør være underlagt de samme kravene som utarbeidingen av analyser. 

56) Finansanalytikere bør ikke delta i andre former for virksomhet enn utarbeiding av investeringsanalyser i tilfeller der slik 

deltakelse ikke er i samsvar med vedkommende persons fortsatte objektivitet. Dette omfatter deltakelse i investe-

ringsbankvirksomheter som foretaksfinansiering og fulltegningsgarantier, deltakelse i presentasjoner (såkalte «pitches») 

av ny virksomhet eller salgsfremmende kampanjer (såkalte «road shows») for nye utstedelser av finansielle instrumen-

ter, eller andre typer deltakelse i forberedelser til markedsføring av en utsteder. 

57) Med tanke på særtrekkene ved tjenester i form av garantistillelse for fulltegning og plasseringstjenester og muligheten 

for at interessekonflikter oppstår i forbindelse med slike tjenester, bør denne forordning fastsette nærmere og tilpassede 

krav. Særlig bør slike krav sikre at prosessen knyttet til fulltegningsgaranti og plassering håndteres slik at interessene til 

forskjellige aktører ivaretas. Verdipapirforetak bør sikre at deres egne interesser eller interessene til deres øvrige kunder 

ikke utilbørlig påvirker kvaliteten på tjenestene som ytes til utstederkunden. Slike ordninger bør forklares for ved-

kommende kunde, sammen med annen relevant informasjon om tilbudsprosessen, før foretaket godtar tilbudet. 

58) Verdipapirforetak som utøver virksomhet i form av garantistillelse for fulltegning eller plassering, bør ha egnede 

ordninger for å sikre at prissettingen, herunder ordreboken, ikke er til skade for utstederens interesser. 

59) Plasseringsprosessen innebærer at et verdipapirforetak utøver skjønn ved tildelingen av en utstedelse, og er basert på 

særlige fakta og omstendigheter knyttet til ordningene, noe som fører til problemer knyttet til interessekonflikter. 

Foretaket bør ha innført effektive organisatoriske krav for å sikre at tildelinger innenfor rammen av plasseringsprosessen 

ikke fører til at foretakets interesser settes foran utstederkundens interesser, eller at en investeringskundes interesser 

settes foran en annen investeringskundes interesser. Særlig bør foretak klart beskrive prosessen for utarbeiding av 

anbefalinger om tildeling i en tildelingsstrategi. 

60) De kravene som pålegges i henhold til denne forordning, herunder de som er kny ttet til personlige transaksjoner, til 

behandling av kunnskap om investeringsanalyser og til utarbeiding eller formidling av investeringsanalyser, bør få 

anvendelse uten å berøre krav i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og deres respektive gjennom-

føringstiltak.  

  

(1) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 av 7. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn 

til beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsplikter og regler som gjelder levering eller mottak av gebyrer, 

provisjoner eller andre penge- eller naturalytelser (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 500).  
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61) Denne forordning fastsetter krav til opplysninger som rettes til kunder eller potensielle kunder, herunder markeds-

føringsmateriell, for å sikre at slike opplysninger er balanserte, klare og ikke villedende, i samsvar med artikkel 24 nr. 3 

i direktiv 2014/65/EU. 

62) Denne forordning stiller ingen krav om at vedkommende myndigheter skal godkjenne markedsføringsmateriellets 

innhold og form. Denne forordning er imidlertid heller ikke til hinder for at vedkommende myndigheter gjør dette, i den 

utstrekning en slik forhåndsgodkjenning bare er basert på oppfyllelse av forpliktelsen i direktiv 2014/65/EU til å gi 

kunder eller potensielle kunder opplysninger, herunder markedsføringsmateriell, som bør være balanserte, klare og ikke 

villedende. 

63) Det bør innføres opplysningskrav som tar hensyn til en kundes status som enten ikke-profesjonell kunde, profesjonell 

kunde eller kvalifisert motpart. Et av målene for direktiv 2014/65/EU er å sikre en forholdsmessig balanse mellom 

investorvern og verdipapirforetaks plikt til å gi opplysninger. For dette formål er det hensiktsmessig å fastsette mindre 

strenge særlige opplysningskrav til profesjonelle kunder enn til ikke-profesjonelle kunder. 

64) Verdipapirforetak bør gi kunder eller potensielle kunder de nødvendige opplysningene om finansielle instrumenters art 

og den risikoen som er knyttet til å investere i dem, slik at kundene får tilstrekkelig informasjon. Detaljnivået for 

opplysningene som skal framlegges, kan variere avhengig av om kunden er en ikke-profesjonell eller profesjonell kunde 

samt arten av og risikoprofilen til de finansielle instrumentene som tilbys, men bør alltid omfatte alle vesentlige deler. 

Medlemsstatene kan nærmere angi de nøyaktige vilkårene for eller innholdet i den beskrivelsen av risiko som kreves i 

henhold til denne forordning, idet det tas hensyn til opplysningskravene fastsatt i europaparlaments - og rådsforordning 

(EU) nr. 1286/2014(1). 

65) De vilkårene som opplysninger gitt av verdipapirforetak til kunder og potensielle kunder må oppfylle for å være 

balanserte, klare og ikke villedende, bør komme til anvendelse på materiell ment for ikke-profesjonelle eller 

profesjonelle kunder på en måte som er egnet og forholdsmessig, idet det for eksempel tas hensyn til hvordan dette 

materiellet gis ut og hvilke opplysninger som materiellet er ment å gi til kunder eller potensielle kunder. Særlig ville det 

ikke være hensiktsmessig å anvende slike vilkår på markedsføringsmateriell som bare består av ett eller flere av 

følgende elementer: foretakets navn, en logo eller et annet bilde som forbindes med foretaket, et kontaktpunkt og en 

henvisning til hvilke typer investeringstjenester foretaket yter. 

66) For å gjøre opplysningene som mottas av investorer, mer ensartede bør verdipapirforetak sikre at opplysningene til hver 

kunde gjennomgående gis på samme språk i alle former for informasjon og markedsføringsmateriell som gis til kunden. 

Dette bør imidlertid ikke innebære et krav om å oversette prospekter som utarbeides i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/71/EF(2) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(3), og som leveres til kunder. 

67) For å gi et rimelig og balansert bilde av fordeler og risikoer bør verdipapirforetak alltid klart og tydelig angi alle 

relevante risikoer, herunder ulemper og svakheter, når det omtaler eventuelle potensielle fordeler ved en tjeneste eller et 

finansielt instrument. 

68) Opplysninger bør anses som villedende dersom de har en tendens til å villede den eller de personene de er gitt til, eller 

personer som opplysningene sannsynligvis vil bli mottatt av, uavhengig av om den personen som gir opplysningene, 

anser dem som villedende eller har hatt til hensikt å gi villedende opplysninger. 

69) I tilfeller der det kreves at et verdipapirforetak gir opplysninger til en kunde før en tjeneste ytes, bør ikke hver enkelt 

transaksjon med hensyn til samme type finansielt instrument anses som yting av en ny eller annen tjeneste. 

70) Nærmere opplysninger om hvorvidt investeringsrådgivning ytes på uavhengig grunnlag, om den allmenne eller 

begrensede analysen av forskjellige typer instrumenter og om utvelgingsprosessen som anvendes, bør bidra til at 

kundene kan vurdere omfanget av rådgivningen som ytes. Kundene bør få tilstrekkelige opplysninger om antallet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 



Nr. 13/1410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

finansielle instrumenter som er analysert av verdipapirforetak. Antallet og utvalget av finansielle instrumenter som skal 

vurderes, bortsett fra slike som leveres av verdipapirforetaket eller enheter med nær tilknytning til foretaket, bør stå i 

forhold til omfanget av rådgivningen som ytes, og kundens ønsker og behov. Imidlertid bør alle vurderinger, uavhengig 

av omfanget av tjenestene som tilbys, baseres på et tilstrekkelig antall finansielle instrumenter som er tilgjengelige på 

markedet, for å gjøre det mulig å foreta en egnet vurdering av hva markedet tilbyr som alternativer. 

71) Omfanget av uavhengig rådgivning fra verdipapirforetak kan variere fra bredt og generelt til spesialisert og spesifikt. 

For å sikre at omfanget av rådgivningen gjør det mulig å foreta en rettferdig og hensiktsmessig sammenligning av ulike 

finansielle instrumenter, bør investeringsrådgivere som spesialiserer seg på visse kategorier av finansielle instrumenter, 

og som vektlegger kriterier som ikke er basert på den tekniske strukturen til instrumentet i seg selv, for eksempel 

«grønne» eller «etiske» investeringer, oppfylle visse vilkår dersom de presenterer seg selv som uavhengige rådgivere. 

72) Dersom samme rådgiver får tilby både uavhengig og ikke-uavhengig rådgivning, vil det kunne forvirre kunden. For å 

sikre at kundene forstår arten av og grunnlaget for investeringsrådgivning som ytes, bør det også fastsettes visse 

organisatoriske krav. 

73) Når et verdipapirforetak gir en kunde et eksemplar av et prospekt som er utarbeidet og offentliggjort i samsvar med 

direktiv 2003/71/EF, bør dette ikke anses som om foretaket gir opplysninger til en kunde med henblikk på vilkårene for 

drift i henhold til direktiv 2014/65/EU, som gjelder kvaliteten på og innholdet i slike opplysninger, dersom foretaket i 

henhold til nevnte direktiv ikke er ansvarlig for de opplysningene som gis i prospektet. 

74) Direktiv 2014/65/EU styrker verdipapirforetakenes plikt til å gi opplysninger om alle kostnader og gebyrer, og utvider 

disse forpliktelsene slik at de også omfatter forbindelser med profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. For å sikre 

at alle kategorier av kunder drar nytte av slik økt gjennomsiktighet når det gjelder kostnader og gebyrer, bør det i visse 

situasjoner være tillatt for verdipapirforetak, når de yter investeringstjenester til profesjonelle kunder eller kvalifiserte 

motparter, å inngå avtale med disse kundene om å begrense de nærmere kravene som er fastsatt i denne forordning. 

Dette bør imidlertid aldri medføre at verdipapirforetak unnlater å anvende forpliktelsene som de er pålagt i henhold til 

artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU. I denne forbindelse bør verdipapirforetak opplyse profesjonelle kunder om alle 

kostnader og gebyrer som angis i denne forordning, når tjenestene investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning ytes 

eller, uavhengig av hvilken investeringstjeneste som ytes, når de berørte finansielle instrumentene omfatter et derivat. 

Verdipapirforetak bør også opplyse kvalifiserte motparter om alle kostnader og gebyrer som angis i denne forordning, 

når, uavhengig av hvilken investeringstjeneste som ytes, de berørte finansielle instrumentene omfatter et derivat og skal 

leveres til foretakets kunder. I andre tilfeller, når de yter investeringstjenester til profesjonelle kunder eller kvalifiserte 

motparter, kan imidlertid verdipapirforetak, for eksempel på anmodning fra den berørte kunden, gå med på ikke å 

framlegge illustrasjonen som viser den kumulative virkningen som kostnader har på avkastningen, eller en angivelse av 

den berørte valutaen og gjeldende valutaomregningskurser og -utgifter, dersom en del av de samlede kostnadene og 

gebyrene er uttrykt i utenlandsk valuta. 

75) Idet det tas hensyn til den overordnede forpliktelsen til å opptre i samsvar med kundenes interesse og viktigheten av å 

underrette kunder på forhånd om alle kostnader og gebyrer som påløper, bør henvisningen til finansielle instrumenter 

som anbefales eller markedsføres, særlig omfatte verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller porteføljefor-

valtningstjenester, og foretak som gir generelle anbefalinger om finansielle instrumenter eller markedsfører visse 

finansielle instrumenter i forbindelse med ytingen av investeringstjenester og tilknyttede tjenester til kunder. Dette vil 

for eksempel være tilfellet for verdipapirforetak som har inngått distribusjons- eller plasseringsavtaler med en produsent 

eller utsteder av et produkt. 

76) I tråd med den overordnede forpliktelsen til å opptre i samsvar med kundenes interesse, og idet det tas hensyn til 

forpliktelsene som følger av særlig unionsregelverk som regulerer visse finansielle instrumenter (særlig andeler i 

innretninger for kollektiv investering og sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle 

investorer (PRIIP)), bør verdipapirforetak offentliggjøre og sammenstille alle kostnader og gebyrer, herunder 

kostnadene for det finansielle instrumentet, i alle tilfeller der verdipapirforetak i henhold til Unionens regelverk har plikt 

til å gi kunden opplysninger om kostnadene for et finansielt instrument. 

77) I tilfeller der verdipapirforetak ikke har markedsført eller anbefalt et finansielt instrument eller ikke i henhold til 

unionsretten er pålagt å gi kunder opplysninger om kostnadene for et finansielt instrument, kan det  hende at de ikke har 

mulighet til å ta hensyn til alle kostnader knyttet til det berørte finansielle instrumentet. Også i slike tilfeller bør 

verdipapirforetak på forhånd opplyse kundene om alle kostnader og gebyrer som er knyttet til investeringstjenesten, og 
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om prisen for å erverve det relevante finansielle instrumentet. Videre bør verdipapirforetak oppfylle alle andre 

forpliktelser til å gi relevante opplysninger om risikoene ved det berørte finansielle instrumentet i samsvar med artikkel 

24 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, eller til i etterhånd å gi kunder hensiktsmessige rapporter om tjenestene som 

er ytt i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU, herunder kostnadselementer. 

78) For å sikre at kundene er klar over alle kostnader og gebyrer som påløper, og for å sikre at opplysningene vurderes og 

sammenlignes med ulike finansielle instrumenter og investeringstjenester, bør verdipapirforetak gi kundene klare og 

forståelige opplysninger om alle kostnader og gebyrer i god tid før tjenestene ytes. Forhåndsopplysninger om kostnader 

knyttet til det finansielle instrumentet eller den tilknyttede tjenesten kan gis på grunnlag av et antatt investeringsbeløp. 

De kostnadene og gebyrene som det opplyses om, bør imidlertid tilsvare de kostnadene som faktisk vil påløpe for 

kunden basert på dette antatte investeringsbeløpet. For eksempel bør et verdipapirforetak, dersom det tilbyr en rekke 

løpende tjenester med ulike gebyrer knyttet til hver tjeneste, opplyse om kostnadene som er knyttet til den tjenesten 

kunden har bestilt. Når det gjelder etterhåndsopplysninger om kostnader og gebyrer, bør disse gjenspeile kundens 

faktiske investeringsbeløp på det tidspunktet opplysningene utarbeides. 

79) For å sikre at investorene mottar opplysninger om alle kostnader og gebyrer i henhold til artikkel 24 nr. 4 i direktiv 

2014/65/EU, bør den underliggende markedsrisikoen anses å være knyttet bare til svingninger i verdien av investert 

kapital som er direkte forårsaket av svingninger i verdien av underliggende eiendeler. Transaksjonskostnader og løpende 

gebyrer for finansielle instrumenter bør derfor også medtas i den påkrevde sammenstillingen av kostnader og gebyrer, 

og bør anslås ved hjelp av fornuftige antakelser, ledsaget av en forklaring om at slike anslag er basert på antakelser og 

kan avvike fra kostnader og gebyrer som faktisk vil påløpe. I tråd med det samme målet om full gjennomsiktighet bør 

praksis som innebærer avregning («netting») av kostnader, ikke unntas fra plikten til å framlegge opplysninger om 

kostnader og gebyrer. Offentliggjøringen av kostnader og gebyrer bygger på prinsippet om at alle forskjeller mellom 

prisen på en posisjon for foretaket og den respektive prisen for kunden, bør offentliggjøres, herunder forhøyelser og 

nedsettelser. 

80) Verdipapirforetak bør sammenstille alle kostnader og gebyrer i samsvar med artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU og 

opplyse kunder om de samlede kostnadene uttrykt både som et pengebeløp og i prosent, men verdipapirforetak bør 

dessuten kunne gi kunder eller potensielle kunder separate tall som omfatter sammenstilte førstegangsutgifter og  

-gebyrer, samlede løpende kostnader og gebyrer, og sammenstilte kostnader for uttreden. 

81) Verdipapirforetak som distribuerer finansielle instrumenter med utilstrekkelige opplysninger om kostnader og gebyrer, 

bør i tillegg opplyse sine kunder om disse kostnadene samt alle andre kostnader og tilknyttede gebyrer i forbindelse med 

yting av investeringstjenester knyttet til slike finansielle instrumenter, for å sikre kundenes rett til å få fullstendige 

opplysninger om kostnader og gebyrer. Dette vil være tilfellet for verdipapirforetak som distribuerer andeler i 

innretninger for kollektiv investering, som det ikke er opplyst om transaksjonskostnader for, for eksempel av enheter i et 

forvaltningsselskap for UCITS-fond. I slike tilfeller skal verdipapirforetakene ta kontakt med forvaltningsselskapet for 

UCITS-fond for å innhente de relevante opplysningene. 

82) For å forbedre gjennomsiktigheten for kundene om kostnader knyttet til deres investeringer og utviklingen av deres 

investeringer i forhold til de relevante kostnadene og gebyrene over tid, bør verdipapirforetak regelmessig gi 

etterhåndsopplysninger når de har eller har hatt en løpende relasjon til kunden i løpet av året. Etterhåndsopp lysninger 

om alle relevante kostnader og gebyrer bør gis på individuelt grunnlag. Opplysningene som regelmessig gis i etterhånd, 

kan utarbeides på grunnlag av eksisterende rapporteringsforpliktelser, for eksempel forpliktelser for foretak som tilbyr 

utførelse av andre ordrer enn porteføljeforvaltning, porteføljeforvaltning eller oppbevaring av kunders finansielle 

instrumenter eller midler. 

83) De opplysningene som det kreves at et verdipapirforetak gir kunder om kostnader og tilknyttede gebyrer, skal inneholde 

opplysninger om betalingsordninger eller vilkår for oppfyllelse av avtalen om yting av investeringstjenester samt alle 

andre avtaler i tilknytning til et finansielt instrument som tilbys. For dette formål vil betalingsordninger generelt være 

relevant der en kontrakt om et finansielt instrument blir avsluttet med et kontant oppgjør. Vilkår for oppfyllelse vil 

generelt være relevant når et finansielt instrument ved avslutning krever at det overleveres aksjer, obligasjoner, en 

warrant, umyntet gull eller andre instrumenter eller varer.  
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84) Det er nødvendig å fastsette ulike krav til hvordan vurdering av egnethet i artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU og 

vurdering av hensiktsmessighet i artikkel 25 nr. 3 i nevnte direktiv skal anvendes. Disse vurderingene har ulike 

anvendelsesområder med hensyn til de investeringstjenestene de er tilknyttet, og har ulike funksjoner og kjennetegn. 

85) Verdipapirforetak skal gjøre kundene oppmerksomme på, og ta med i egnethetsrapporten, opplysninger om hvorvidt de 

anbefalte tjenestene eller instrumentene sannsynligvis vil kreve at den ikke-profesjonelle kunden anmoder om en 

regelmessig gjennomgåelse av de avtalte ordningene. Dette omfatter situasjoner der en kunde sannsynligvis må søke råd 

for å bringe en investeringsportefølje i samsvar med den opprinnelig anbefalte tildelingen, dersom det foreligger en 

sannsynlighet for at porteføljen kan avvike fra målet for fordelingen av eiendeler. 

86) For å ta hensyn til markedsutviklingen og sikre samme nivå for investorvern bør det presiseres at verdipapirforetak 

fortsatt bør ha ansvar for å gjennomføre egnethetsvurderinger når investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltnings-

tjenester ytes helt eller delvis gjennom et automatisert eller halvautomatisert system. 

87) I samsvar med kravet om egnethetsvurdering i henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU bør det også presiseres 

at verdipapirforetak bør foreta en egnethetsvurdering ikke bare i forbindelse med anbefalinger om å kjøpe et finansielt 

instrument, men for alle beslutninger om å handle, herunder om å kjøpe, oppbevare eller selge en investering. 

88) I henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU kan en transaksjon være uegnet for kunden eller den potensielle 

kunden på grunn av risikoen ved de tilknyttede finansielle instrumentene, typen transaksjon, typen ordre eller handelens 

hyppighet. En serie transaksjoner som hver for seg og isolert sett er egnet, kan være uegnet dersom anbefalingene eller 

beslutningene om å handle blir foretatt med en hyppighet som ikke er i kundens beste interesse. Når det gjelder 

porteføljeforvaltning, kan en transaksjon også være uegnet dersom den vil føre til en uegnet portefølje. 

89) En porteføljeforvalters anbefaling, anmodning eller råd til en kunde som innebærer at kunden bør gi porteføljefor-

valteren et mandat eller endre dennes mandat som definerer grensene for porteføljeforvalterens skjønn, bør anses som en 

anbefaling som nevnt i artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

90) For å skape rettssikkerhet og gjøre det mulig for kunder bedre å forstå arten av tjenester som ytes, bør verdipapirforetak 

som yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunder, inngå en skriftlig basisavtale med kunden, der 

foretakets og kundens grunnleggende rettigheter og forpliktelser fastsettes. 

91) Denne forordning bør ikke stille krav om at vedkommende myndigheter skal godkjenne innholdet i basisavtalen mellom 

et verdipapirforetak og dets kunder. Den bør heller ikke hindre at dette skjer, i den grad en slik godkjenning bare er 

basert på at foretaket oppfyller sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU til å opptre ærlig, rettferdig og 

profesjonelt i samsvar med sine kunders beste interesser, og til å dokumentere rettighetene og forpliktelsene til 

verdipapirforetak og deres kunder samt andre vilkår for foretakets yting av tjenester til sine kunder. 

92) De opplysningene som et foretak er pålagt å oppbevare, bør tilpasses den typen virksomhet og utvalget av 

investeringstjenester og -virksomhet som utføres, forutsatt at dokumentasjonsplikten fastsatt i direktiv 2014/65/EU, 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1), forordning (EU) nr. 596/2014, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/57/EU(2) og denne forordning er oppfylt, og at vedkommende myndigheter kan utføre sine tilsyns-

oppgaver og treffe håndhevingstiltak for å sikre både investorvern og markedets integritet. 

93) I lys av betydningen av rapporter og regelmessige meldinger til alle kunder og utvidelsen av artikkel 25 nr. 6 i direktiv 

2014/65/EU slik at den også omfatter forholdet til kvalifiserte motparter, bør de rapporteringskravene som fastsettes i 

denne forordning, få anvendelse på alle kundekategorier. Idet det tas hensyn til arten av samspillet med kvalifiserte 

motparter bør verdipapirforetak kunne inngå avtaler som fastsetter et nærmere innhold i og en tidsplan for 

rapporteringen, som skiller seg fra det som gjelder for ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU av 16. april 2014 om strafferettslige sanksjoner for markedsmisbruk (markedsmisbruks-

direktivet) (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 179).  
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94) I tilfeller der det kreves at et verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltningstjenester, skal gi kunder eller potensielle 

kunder opplysninger om hvilke typer finansielle instrumenter som kundeporteføljen kan inneholde, og hvilke typer 

transaksjoner som kan utføres i slike instrumenter, bør slike opplysninger separat angi om verdipapirforetaket vil ha rett 

til å investere i finansielle instrumenter som ikke er opptatt til handel på et regulert marked, i derivater eller i illikvide 

instrumenter eller instrumenter med høy volatilitet, eller til å foreta shortsalg, kjøp med lånte midler, transaksjoner for 

verdipapirfinansiering eller enhver annen transaksjon som innebærer marginbetalinger, sikkerhetsstillelse eller 

valutarisiko. 

95) Kundene bør opplyses om resultatutviklingen for deres portefølje og verdiforringelse av deres innledende investeringer. 

Når det gjelder porteføljeforvaltning, skal dette skje ved en verdiforringelse på 10 %, og deretter ved multipler på 10 % 

av den samlede verdien av den samlede porteføljen, og bør ikke gjelde for enkeltbeholdninger. 

96) Ved anvendelsen av rapporteringsforpliktelsene med hensyn til porteføljeforvaltning menes med en transaksjon med 

betinget forpliktelse en transaksjon som innebærer en faktisk eller potensiell forpliktelse for kunden som overstiger 

kostnaden ved å anskaffe instrumentet. 

97) Ved anvendelsen av bestemmelsene om rapportering til kunder bør en henvisning til ordrens type forstås som en 

henvisning til ordrens status som en ordre med prisbegrensning, markedsordre eller en annen særlig type ordre. 

98) Ved anvendelsen av bestemmelsene om rapportering til kunder bør en henvisning til ordrens art forstås som en 

henvisning til ordrer om å tegne verdipapirer eller om å utøve en opsjon eller en tilsvarende kundeordre. 

99) Når et verdipapirforetak skal fastsette sine retningslinjer for ordreutførelse i samsvar med artikkel 27 nr. 4 i direktiv 

2014/65/EU, bør det fastsette den relative betydningen av de faktorene som er nevnt i artikkel 27 nr. 1 i samme direktiv, 

eller i det minste fastsette framgangsmåten for å bestemme den relative betydningen av disse faktorene, slik at det kan 

levere best mulig resultat til sine kunder. For å realisere disse retningslinjene bør et verdipapirforetak velge de 

utførelsesplassene som gjør at det konsekvent kan oppnå best mulig resultat for utførelsen av kundens ordrer. For å 

oppfylle den rettslige forpliktelsen til å sikre best mulig utførelse vil verdipapirforetak når de anvender kriteriene for 

beste utførelse for profesjonelle kunder, normalt ikke bruke de samme utførelsesplassene for verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og for andre transaksjoner. Dette er fordi verdipapirfinansieringstransaksjoner brukes som en 

finansieringskilde på den betingelsen at låntaker tilbakeleverer tilsvarende verdipapirer på et framtidig tidspunkt, og 

vilkårene i verdipapirfinansieringstransaksjonene er vanligvis definert bilateralt mellom motpartene før utførelsen. 

Derfor er utvalget av utførelsesplasser for verdipapirfinansieringstransaksjoner mer begrenset enn for andre 

transaksjoner, ettersom det er avhengig av de særlige vilkårene som er definert  på forhånd mellom motpartene, og av om 

det finnes en spesifikk etterspørsel på disse utførelsesplassene etter de berørte finansielle instrumentene. Som en følge 

av dette bør retningslinjene for ordreutførelse som fastsettes av verdipapirforetak, ta hensyn til særtrekkene ved 

verdipapirfinansieringstransaksjoner, og de utførelsesplassene som brukes til verdipapirfinansieringstransaksjoner, bør 

angis separat. Et verdipapirforetak bør anvende sine retningslinjer for ordreutførelse på hver enkelt kundeordre det 

utfører, for å oppnå best mulig resultat for kunden i samsvar med disse retningslinjene. 

100) For å sikre at verdipapirforetak som overfører eller plasserer kunders ordrer hos andre enheter for utførelse, opptrer i 

kundenes interesse i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU og artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU når 

det gjelder å gi relevante opplysninger til kunder om foretaket og dets tjenester, bør verdipapirforetak gi kunder 

hensiktsmessige opplysninger om de fem viktigste enhetene for hver klasse av finansielle instrumenter som de overfører 

kundeordrer til eller plasserer kundeordrer hos, og gi kunder opplysninger om ordreutførelseskvaliteten, i samsvar med 

artikkel 27 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU og direktivets respektive gjennomføringstiltak. Verdipapirforetak som overfører 

eller plasserer ordrer hos andre enheter for utførelse, kan velge én enkelt enhet for utførelse bare dersom de kan vise at 

dette gir dem mulighet til konsekvent å oppnå best mulig resultat for sine kunder, og når de med rimelighet kan forvente 

at den valgte enheten vil gi dem mulighet til å oppnå resultater for kundene som er minst like gode som de resultatene de 

med rimelighet kunne forvente dersom andre enheter ble benyttet for utførelse. Denne rimelige forventningen bør 

underbygges av relevante opplysninger som er offentliggjort i samsvar med artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU, eller av 

interne analyser utført av disse verdipapirforetakene. 

101) For å sikre at et verdipapirforetak oppnår best mulig resultat for kunden når det utfører en ordre for en ikke-profesjonell 

kunde der kunden ikke har gitt noen særlige instrukser, bør foretaket ta i betraktning alle faktorer som gjør at det kan levere 

best mulig resultat når det gjelder et samlet vederlag, som representerer prisen på det finansielle instrumentet og utgifter 

knyttet til utførelsen. Hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, ordrens størrelse og art, markedspåvirkning og 
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andre implisitte transaksjonsutgifter kan bare gis forrang for de umiddelbare pris- og kostnadsvederlagene i den grad de er 

medvirkende til å levere best mulig resultat med hensyn til samlet vederlag for den ikke-profesjonelle kunden. 

102) Når et verdipapirforetak utfører en ordre etter særlige instrukser fra kunden, bør foretaket behandles som om det har 

oppfylt sine forpliktelser med hensyn til best mulig utførelse bare for den delen av eller siden ved ordren som kundens 

instrukser gjelder. Det faktum at kunden har gitt særlige instrukser som omfatter en del av eller en side ved ordren, bør 

ikke anses å frita verdipapirforetaket for sine forpliktelser til beste utførelse når det gjelder andre deler av eller sider ved 

kundeordren som ikke omfattes av slike instrukser. Et verdipapirforetak bør ikke påvirke en kunde til å instruere 

foretaket om å utføre en ordre på en særlig måte ved for eksempel eksplisitt å indikere eller implisitt foreslå innholdet i 

instruksene til kunden, når foretaket med rimelighet burde vite at en instruks om dette trolig vil hindre foretaket i å 

oppnå best mulig resultat for denne kunden. Dette bør imidlertid ikke hindre et foretak i å invitere en kunde til å velge 

mellom to eller flere nærmere angitte utførelsesplasser, forutsatt at disse utførelsesplassene er i samsvar med foretakets 

retningslinjer for ordreutførelse. 

103) Et verdipapirforetaks transaksjoner for egen regning med kunder bør anses som utførelse av kundeordrer, og derfor være 

underlagt kravene i direktiv 2014/65/EU og i denne forordning, og særlig forpliktelsene som gjelder beste utførelse. 

Dersom et verdipapirforetak imidlertid gir en kunde en pris og denne prisen ville oppfylle verdipapirforetakets 

forpliktelser i henhold til artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU dersom foretaket utførte ordren samtidig som prisen ble 

oppgitt, bør i så fall foretaket oppfylle de samme forpliktelsene dersom det utfører ordren etter at kunden har godtatt 

den, forutsatt at prisen i lys av de endrede markedsforholdene og den tiden som har gått fra prisen ble tilbudt og til den 

ble godtatt, ikke er åpenbart utdatert. 

104) Forpliktelsen til å levere best mulig resultat ved utførelsen av kundeordrer gjelder for alle typer finansielle instrumenter.  

Med henblikk på forskjellene i markedsstrukturer eller finansielle instrumenters struktur, kan det likevel være vanskelig 

å identifisere og anvende en ensartet standard på og framgangsmåte for beste utførelse som vil være gyldig og effektiv 

for alle klasser av instrumenter. Forpliktelsene til beste utførelse bør derfor anvendes på en måte som tar hensyn til de 

ulike omstendighetene i tilknytning til utførelsen av ordrer knyttet til særlige typer finansielle instrumenter. Når det for 

eksempel gjelder beste utførelse, er det ikke mulig å sammenligne transaksjoner med et spesialtilpasset OTC-instrument 

som innebærer et unikt kontraktsforhold som er skreddersydd for kundens og verdipapirforetakets behov, med 

transaksjoner som gjelder aksjer handlet på sentraliserte utførelsesplasser. Ettersom forpliktelsene til beste utførelse får 

anvendelse på alle finansielle instrumenter, uansett  om de handles på en handelsplass eller OTC, bør verdipapirforetak 

innhente relevante markedsdata for å kontrollere om OTC-prisen som er tilbudt en kunde, er rimelig og oppfyller 

forpliktelsen til beste utførelse. 

105) Bestemmelsene i denne forordning om retningslinjene for ordreutførelse berører ikke et verdipapirforetaks generelle 

forpliktelse i henhold til artikkel 27 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU til å kontrollere hvor effektivt deres ordninger og 

retningslinjer for ordreutførelse fungerer, og regelmessig vurdere de utførelsesplassene som angis i retningslinjene for 

ordreutførelse. 

106) Denne forordning bør ikke kreve en dobling av innsatsen for beste utførelse mellom et verdipapirforetak som yter 

tjenester som å motta og formidle ordrer eller porteføljeforvaltning, og ethvert verdipapirforetak som det første 

verdipapirforetaket oversender sine ordrer til for utførelse. 

107) Forpliktelsen til beste utførelse i henhold til direktiv 2014/65/EU krever at verdipapirforetak treffer alle nødvendige 

tiltak for å oppnå best mulig resultat for sine kunder. Kvaliteten på utførelsen, som omfatter aspekter som hurtighet og 

sannsynlighet for utførelse (ordreutførelsesgrad) samt muligheten til og forekomsten av prisforbedring, er en viktig 

faktor ved levering av beste ordreutførelse. Hvor tilgjengelige, sammenlignbare og konsoliderte opplysninger er når det 

gjelder kvaliteten på de ulike utførelsesplassenes utførelse, er avgjørende for at verdipapirforetak og investorer skal 

kunne identifisere de utførelsesplassene som leverer høyest kvalitet på ordreutførelsen til sine kunder. For å oppnå beste 

utførelsesresultat for en kunde bør verdipapirforetak sammenligne og analysere relevante data, herunder data som 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU og direktivets respektive gjennomføringstiltak. 

108) Verdipapirforetak som utfører ordrer, bør kunne ta med én enkelt utførelsesplass i sine retningslinjer bare dersom de kan 

vise at dette gir dem mulighet til konsekvent å oppnå beste ordreutførelse for sine kunder. Verdipapirforetak bør velge 

én enkelt utførelsesplass bare dersom de med rimelighet kan forvente at den valgte utførelsesplassen sikrer at de kan 

oppnå resultater for kundene som er minst like gode som resultatene som de med rimelighet kan forvente dersom de 
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benytter andre utførelsesplasser. Denne rimelige forventningen må underbygges av relevante data som er offentliggjort i 

samsvar med artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU, eller av andre interne analyser utført av foretakene. 

109) En ny fordeling av transaksjoner bør anses for å være til skade for en kunde dersom det som en virkning av en slik ny 

fordeling gis urettferdig forrang til verdipapirforetaket eller til en bestemt kunde. 

110) Uten at det berører forordning (EU) nr. 596/2014, bør kundeordrer, ved anvendelse av bestemmelsene i denne 

forordning om behandling av kundeordrer, ikke behandles som ellers sammenlignbare dersom de mottas på ulike medier 

og det ikke ville være praktisk mulig å behandle dem i rekkefølge. Enhver bruk i et verdipapirforetak av opplysninger 

knyttet til en ennå ikke utført kundeordre for å handle for egen regning i de finansielle instrumentene som kundeordren 

er knyttet til, eller i tilknyttede finansielle instrumenter, bør anses som et misbruk av slike opplysninger. Det faktum at 

prisstillere eller organer med fullmakt til å opptre som motparter, begrenser seg til å utøve sin rettmessige virksomhet 

med kjøp og salg av finansielle instrumenter, eller at personer med fullmakt til å utføre ordrer på vegne av tredjepart 

begrenser seg til pliktoppfyllende å utføre en ordre, bør imidlertid ikke i seg selv anses som misbruk av opplysninger. 

111) Ved vurdering av hvorvidt et marked oppfyller kravet fastsatt i artikkel 33 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU om at 

minst 50 % av utstederne som er opptatt til handel på dette markedet, er små og mellomstore bedrifter (SMB), bør 

vedkommende myndigheter anvende en fleksibel tilnærmingsmåte når det gjelder markeder uten tidligere 

driftshistorikk, nyopprettede SMB-er hvis finansielle instrumenter har vært opptatt til handel i mindre enn tre år, og 

utstedere som utelukkende utsteder andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

112) I lys av de mange ulike driftsmodellene til eksisterende MHF-er som konsentrerer seg om SMB-er i Unionen, og for å 

sikre gode resultater for den nye kategorien vekstmarked for SMB-er er det hensiktsmessig å gi vekstmarkeder for 

SMB-er en egnet grad av fleksibilitet når de vurderer egnetheten av utstedere som søker om opptak på deres 

handelsplass. I alle tilfeller skal et vekstmarked for SMB-er ikke ha regler som pålegger utstederne større byrder enn 

dem som pålegges utstedere på regulerte markeder. 

113) Når det gjelder innholdet i opptaksdokumentet som en utsteder skal utarbeide ved det første opp taket til handel av dens 

verdipapirer på et vekstmarked for SMB-er, der kravet om å offentliggjøre et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF 

ikke får anvendelse, er det hensiktsmessig at vedkommende myndigheter fortsatt har mulighet til å vurdere om reglene 

som er fastsatt av operatøren av vekstmarkedet for SMB-er, sikrer korrekte opplysninger til investorer. Mens det fulle 

ansvaret for de opplysningene som gis i opptaksdokumentet, bør ligge hos utstederen, bør operatøren av et vekstmarked 

for SMB-er definere hvordan opptaksdokumentet skal gjennomgås på egnet måte. Dette bør ikke nødvendigvis innebære 

en formell godkjenning fra vedkommende myndighet eller operatøren. 

114) Utstederes offentliggjøring av årsrapporter og halvårsrapporter utgjør en egnet minstestandard for gjennomsiktighet som 

er i samsvar med rådende beste praksis i eksisterende markeder som konsentrerer seg om SMB-er. Når det gjelder 

innholdet i finansielle rapporter, skal operatøren av et vekstmarked for SMB-er stå fritt til å fastsette bruk av 

internasjonale standarder for finansiell rapportering eller standarder for finansiell rapportering som er tillatt gjennom 

lokale lover og forskrifter, eller begge deler, for utstedere av finansielle instrumenter som handles på denne handels-

plassen. Frister for å offentliggjøre finansielle rapporter bør være lengre enn dem som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/109/EF(1), ettersom mindre strenge tidsrammer sannsynligvis vil passe bedre for SMB-ers behov og 

omstendigheter. 

115) Ettersom reglene for spredning av opplysninger om utstedere på regulerte markeder i henhold til direktiv 2004/109/EF 

ville være for tyngende for utstedere på vekstmarkeder for SMB-er, er det hensiktsmessig at nettstedet til operatøren av 

vekstmarkedet for SMB-er blir forbindelsespunktet for investorer som ønsker opplysninger om utstederne som deltar i 

handel på denne handelsplassen. En offentliggjøring på nettstedet til operatøren av vekstmarkedet for SMB-er kan også 

skje ved at det gis en direkte lenke til nettstedet til utstederen dersom opplysningene offentliggjøres der, forutsatt at 

lenken går direkte til den relevante delen av nettstedet til utstederen der lovpålagte opplysninger lett kan finnes av 

investorer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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116) Det er nødvendig ytterligere å presisere når en suspensjon eller en strykning av et finansielt instrument fra handel kan 

være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede virkemåte. Sammenfall på dette området er 

nødvendig for å sikre at markedsdeltakerne i en medlemsstat  der handelen med finansielle instrumenter er suspendert 

eller finansielle instrumenter er strøket fra handel, ikke har dårligere vilkår enn markedsdeltakere i en annen 

medlemsstat, der handelen fremdeles pågår. 

117) For å sikre en nødvendig grad av tilnærming er det hensiktsmessig å fastsette en liste over omstendigheter som 

innebærer betydelig skade for investorenes interesser og markedets ordnede virkemåte, som kan danne grunnlag for en 

beslutning fra vedkommende nasjonale myndighet, en markedsoperatør p å et regulert marked eller et verdipapirforetak 

eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, om ikke å kreve suspensjon eller strykning av et finansielt 

instrument fra handel, eller ikke å følge en melding om dette. En slik liste bør være ikke-uttømmende ettersom det vil gi 

vedkommende nasjonale myndigheter mulighet til å utøve skjønn og en nødvendig grad av fleksibilitet ved vurderingen 

av enkeltsaker. 

118) Artikkel 31 nr. 2 og artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU krever at henholdsvis verdipapirforetak og markeds-

operatører som driver en MHF eller en OHF, samt markedsoperatører av regulerte markeder umiddelbart underretter 

vedkommende nasjonale myndigheter under visse omstendigheter. Dette kravet har som formål å sikre at vedkommende 

nasjonale myndigheter kan utføre sine lovfestede oppgaver og underrettes til rett tid om relevante hendelser som kan ha 

negativ innvirkning på markedenes virkemåte og integritet. Opplysningene som mottas fra operatører av handelsplasser, 

bør gjøre det mulig for vedkommende nasjonale myndigheter å identifisere og vurdere risikoene for markedene og deres 

deltakere samt å reagere effektivt og treffe tiltak om nødvendig. 

119) Det er hensiktsmessig å opprette en ikke-uttømmende liste over viktige omstendigheter der betydelige overtredelser av 

reglene for en handelsplass, uordnede handelsvilkår eller systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument kan 

forventes, noe som medfører forpliktelsen for operatører av handelsplasser til umiddelbart å underrette sine ved-

kommende myndigheter som angitt i artikkel 31 nr. 2 og artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. For dette formål bør 

henvisninger til «reglene for en handelsplass» forstås i vid forstand og omfatte alle regler, avgjørelser, beslutninger samt 

allmenne vilkår i avtaler mellom handelsplassen og dens deltakere, som inneholder vilkårene for handel og opptak på 

handelsplassen. 

120) Når det gjelder atferd som kan tyde på atferd som utgjør markedsmisbruk i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, er 

det også hensiktsmessig å utarbeide en ikke-uttømmende liste over indikatorer på innsidehandel og markeds-

manipulasjon som operatøren av en handelsplass bør ta hensyn til når den undersøker transaksjoner eller handelsordrer 

for å avgjøre om forpliktelsen til å underrette vedkommende nasjonale myndighet får anvendelse, som angitt i artikkel 

31 nr. 2 og artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. For dette formål skal henvisninger til «handelsordre» omfatte alle 

typer ordrer, herunder innledende ordrer, endringer, oppdateringer og annulleringer av ordrer, uavhengig av om de er 

gjennomført og uansett hvilke midler som er brukt for å få tilgang til handelsplassen. 

121) Listen over indikatorer på innsidehandel og markedsmanipulasjon bør verken være uttømmende eller endelig med 

hensyn til markedsmisbruk eller forsøk på markedsmisbruk, ettersom hver enkelt indikator i seg selv ikke nødvendigvis 

utgjør markedsmisbruk eller forsøk på markedsmisbruk. Transaksjoner eller handelsordrer med en eller flere 

identifikatorer kan gjennomføres av rettmessige grunner eller i samsvar med handelsplassens regler. 

122) For å sikre gjennomsiktighet for markedsaktørene og samtidig hindre markedsmisbruk og bevare fortroligheten når det 

gjelder posisjonsinnehavernes identitet, bør offentliggjøringen av ukentlige posisjonsrapporter om posisjoner nevnt i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU bare gjelde kontrakter som handles av et visst antall personer, og som 

er av et visst omfang som angitt i denne forordning. 

123) For å sikre at markedsdata framlegges på rimelige forretningsmessige vilkår og på en ensartet måte i Unionen, angir 

denne forordning de vilkårene som godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjø-

ringsordninger må oppfylle. Disse vilkårene bygger på målsettingen om å sikre at plikten til å legge fram markedsdata 

på rimelige forretningsmessige vilkår er tilstrekkelig klar til å kunne anvendes på en effektiv og ensartet måte, samtidig 

som det tas hensyn til at dataleverandører kan ha ulike driftsmodeller og kostnadsstrukturer.  
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124) For å sikre at gebyrene for markedsdata er fastsatt på et rimelig nivå, må de være rimelige i forhold til kostnadene ved 

utarbeiding og formidling av disse dataene for at plikten til å framlegge markedsdata på rimelige forretningsmessige 

vilkår skal være oppfylt. Uten at det berører anvendelsen av konkurransereglene, bør dataleverandørene derfor fastsette 

gebyrene på grunnlag av kostnader, samtidig som de må tillates å ha en rimelig fortjeneste basert på faktorer som 

driftsmargin, avkastning på kostnader, avkastning på driftsmidler og kapitalavkastning. Dersom dataleverandørene 

pådrar seg felles kostnader som gjelder både levering av data og yting av andre tjenester, kan kostnader for levering av 

data omfatte en passende andel av kostnadene i forbindelse med alle andre relevante tjenester som ytes. Ettersom det 

kan være vanskelig å angi de nøyaktige kostnadene, bør det i stedet angis hvilke metoder som skal brukes ved 

kostnadsfordeling, slik at det blir opp til leverandørene av markedsdata å spesifisere disse kostnadene. 

125) Levering av markedsdata bør skje på ikke-diskriminerende grunnlag slik at alle kunder i samme kategori i henhold til 

objektive kriterier som er offentliggjort, tilbys samme pris og øvrige vilkår. 

126) For å gjøre det mulig for databrukerne å få markedsdata uten å måtte kjøpe andre tjenester, bør markedsdata tilbys 

atskilt fra andre tjenester. For å unngå at databrukerne må betale mer enn én gang for de samme markedsdataene når de 

kjøper data fra ulike distributører av markedsdata, bør markedsdataene tilbys per bruker, med mindre denne metoden 

ville medføre uforholdsmessige kostnader i forhold til omfanget av markedsdataene som leveres av den godkjente 

offentliggjøringsordningen eller leverandøren av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

127) For å gjøre det mulig for databrukerne og vedkommende myndigheter å kunne foreta en effektiv vurdering av om 

markedsdataene leveres på rimelige forretningsmessige vilkår, er det nødvendig å offentliggjøre alle grunnleggende 

leveringsvilkår. Dataleverandørene bør derfor framlegge opplysninger om sine gebyrer og om innholdet i markeds-

dataene samt om hvilke kostnadsregnskapsmetoder de bruker for å beregne sine kostnader, uten dermed å måtte 

offentliggjøre sine faktiske kostnader. 

128) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette kriterier for å bestemme når virksomheten til et regulert marked, en MHF eller 

en OHF er av vesentlig betydning i en vertsstat, for å unngå at en handelsplass får en forpliktelse til å ha kontakt med 

eller bli underlagt tilsyn av mer enn én vedkommende myndighet i tilfeller der dette ikke er nødvendig i henhold til 

direktiv 2014/65/EU. Når det gjelder MHF-er og OHF-er, er det hensiktsmessig at bare MHF-er og OHF-er med en 

betydelig markedsandel anses for å være av vesentlig betydning, slik at flytting eller erverv av en økonomisk ubetydelig 

MHF eller OHF ikke automatisk medfører opprettelse av samarbeidsordningene fastsatt i artikkel 79 nr. 2 i direktiv 

2014/65/EU. 

129) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»). Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i 

samsvar med disse rettighetene og prinsippene, særlig retten til vern av personopplysninger, friheten til å drive 

næringsvirksomhet, retten til forbrukervern, retten til effektiv klageadgang og retten til rettferdig rettergang. All 

behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning bør respektere grunnleggende rettigheter, herunder 

retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til vern av personopplysninger i henhold til artikkel 7 og 8 i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, og må være i samsvar med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) 

nr. 45/2001. 

130) ESMA, som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), er rådspurt med hensyn til 

teknisk rådgivning. 

131) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og verdipapirforetak å tilpasse seg de nye kravene i denne 

forordning slik at de kan anvendes på en effektiv og formålstjenlig måte, bør ikrafttredelsesdatoen for denne forordning 

være den samme som datoen for anvendelse av direktiv 2014/65/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

VIRKEO MRÅDE O G DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Kapittel II og avsnitt 1–4, artikkel 59 nr. 4, artikkel 60 og avsnitt 6 og 8 i kapittel III og, i den utstrekning de har 

tilknytning til disse bestemmelsene, kapittel I og avsnitt 9 i kapittel III og kapittel IV i denne forordning kommer til anvendelse 

på forvaltningsselskaper i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2009/65/EF og artikkel 6 nr. 6 i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 2011/61/EU(1). 

2. Henvisninger til verdipapirforetak skal omfatte kredittinstitusjoner, og henvisninger til finansielle instrumenter skal 

omfatte strukturerte innskudd med hensyn til alle kravene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 og artikkel 1 nr. 4 i direktiv 

2014/65/EU, og deres gjennomføringsbestemmelser som fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «berørt person» i forbindelse med et verdipapirforetak, enten 

a) et styremedlem, en partner eller tilsvarende, en leder i eller en agent tilknyttet foretaket, 

b) et styremedlem, en partner eller tilsvarende, eller en leder for en agent tilknyttet foretaket, 

c) en ansatt i foretaket eller hos en agent tilknyttet foretaket, og enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til 

rådighet for foretaket eller dets tilknyttede agent og er underlagt foretakets eller dets tilknyttede agents kontroll, og 

som er involvert i foretakets investeringstjenester og investeringsvirksomhet, 

d) en fysisk person som er direkte involvert i yting av tjenester til verdipapirforetaket eller til foretakets tilknyttede agent 

på grunnlag av en avtale om utkontraktering inngått med henblikk på foretakets yting av investeringstjenester og 

investeringsvirksomhet, 

2) «finansanalytiker» en berørt person som utarbeider innholdet i investeringsanalyser, 

3) «utkontraktering» enhver form for avtale mellom et verdipapirforetak og en tjenesteyter der denne tjenesteyteren utfører 

en prosess, en tjeneste eller en virksomhet som ellers ville blitt utført av verdipapirforetaket selv, 

3a) «person som en berørt person har et familieforhold til», enten 

a) den berørte personens ektefelle eller en person som i henhold til nasjonal rett er sidestilt med en ektefelle, 

b) et forsørget barn eller stebarn til den berørte personen, eller 

c) alle andre slektninger av den berørte personen som har delt husholdning med denne personen i minst ett år på datoen 

for den aktuelle personlige transaksjonen, 

4) «verdipapirfinansieringstransaksjon» en verdipapirfinansieringstransaksjon som definert i artikkel 3 nr. 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365(2), 

5) «godtgjøring» alle former for betaling eller finansielle eller ikke-finansielle ytelser som foretak direkte eller indirekte gir 

til berørte personer i forbindelse med yting av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunder, 

6) «vare» enhver ombyttelig vare som kan leveres, herunder metaller og deres malm og legeringer, landbruksvarer og energi 

som for eksempel elektrisk kraft.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr . 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L  337 av 23.12.2015, s. 1). 
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Artikkel 3 

Vilkår for framlegging av opplysninger 

1. Der det i henhold til denne forordning er nødvendig å gi opplysninger på et varig medium som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 62 i direktiv 2014/65/EU, skal verdipapirforetak ha rett til å gi slike opplysninger på et annet varig medium enn papir  

bare dersom 

a) framlegging av slike opplysninger på vedkommende medium er hensiktsmessig i den sammenhengen som forretnings-

virksomheten mellom foretaket og kunden utføres eller skal bli utført i, og 

b) personen som skal motta slike opplysninger, og som får valget mellom opplysninger på papir eller på et annet varig 

medium, spesifikt velger at opplysningene skal leveres på det andre mediet. 

2. I tilfeller der et verdipapirforetak i henhold til artikkel 46, 47, 48, 49, 50 eller artikkel 66 nr. 3 i denne forordning gir 

opplysninger til en kunde ved hjelp  av et nettsted og disse opplysningene ikke er rettet til kunden personlig, skal verdipapir-

foretaket sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Framlegging av slike opplysninger på vedkommende medium er hensiktsmessig i den sammenhengen som forretnings-

virksomheten mellom foretaket og kunden utføres eller skal bli utført i. 

b) Kunden må gi særskilt samtykke til at disse opplysningene gis i denne formen. 

c) Kunden må underrettes elektronisk om nettstedets adresse og hvor på nettstedet opplysningene finnes. 

d) Opplysningene må være oppdatert. 

e) Opplysningene må være fortløpende tilgjengelige på dette nettstedet i en tilstrekkelig lang periode til at kunden med 

rimelighet kan gjøre seg kjent med dem. 

3. Ved anvendelse av denne artikkel skal opplysninger som gis ved hjelp av elektroniske medier, behandles som 

hensiktsmessige i den sammenhengen som virksomheten mellom foretaket og kunden utføres eller skal bli utført i, dersom det 

foreligger dokumentasjon på at kunden har regelmessig tilgang til internett. Dersom kunden legger fram en e-postadresse for å 

utføre denne virksomheten, skal dette anses som slik dokumentasjon. 

Artikkel 4 

Yting av investeringstjenester ved enkelte anledninger 

(Artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

Ved anvendelse av unntaket i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU skal en investeringstjeneste anses å bli ytt ved 

enkelte anledninger i forbindelse med yrkesvirksomhet dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er en nær og faktisk forbindelse mellom yrkesvirksomheten og ytingen av investeringstjenesten til den samme kunden, 

slik at investeringstjenesten kan anses som et tillegg til den hovedsakelige yrkesvirksomheten. 

b) Ytingen av investeringstjenester til kundene innenfor den hovedsakelige yrkesvirksomheten har ikke som formål å være en 

systematisk inntektskilde for den personen som utøver yrkesvirksomheten. 

c) Personen som utøver yrkesvirksomheten, markedsfører ikke eller fremmer ikke på annen måte sin evne til å yte 

investeringstjenester, unntatt når disse tilbys til kunder som et tillegg til den hovedsakelige yrkesvirksomheten. 

Artikkel 5 

Engroshandlede energiprodukter som skal gjøres opp fysisk 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal et engroshandlet energiprodukt gjøres opp 

fysisk dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det inneholder bestemmelser som sikrer at kontraktspartene har innført egnede ordninger for å kunne foreta eller motta 

levering av den underliggende varen; en balanseavtale med operatøren av overføringsnettet på området elektrisk kraft og 

gass skal anses som en egnet ordning dersom kontraktspartene må sikre fysisk levering av elektrisk kraft eller gass.  
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b) Det fastsettes ubetingede, ubegrensede og håndhevbare forpliktelser for kontraktspartene til å levere og motta levering av 

den underliggende varen. 

c) Ingen av partene tillates å erstatte fysisk levering med kontantoppgjør. 

d) Forpliktelsene i kontrakten kan ikke motregnes mot forpliktelser i andre kontrakter mellom de berørte partene, uten at dette 

berører kontraktspartenes rettigheter til å avregne sine kontantbetalingsforpliktelser. 

Ved anvendelse av bokstav d) skal operasjonell avregning («netting») i kraft - og gassmarkedene ikke anses som motregning av 

forpliktelser i henhold til én kontrakt mot forpliktelser i andre kontrakter. 

2. Operasjonell avregning («netting») skal forstås som en spesifisering av mengder av kraft og gass som skal mates inn i et 

nett i henhold til regler eller på anmodning fra en operatør av overføringsnett som definert i artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/72/EF(1), for et foretak som utfører en tilsvarende funksjon som en operatør av overføringsnett på 

nasjonalt plan. Spesifisering av mengder på grunnlag av operasjonell avregning («netting») skal ikke baseres på kontraktspar-

tenes skjønn. 

3. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal force majeure omfatte ekstraordinære hendelser 

eller omstendigheter som ligger utenfor kontraktspartenes kontroll, som det ikke er rimelig å forvente at kontraktspartene kunne 

forutse eller unngå ved å utøve egnet og rimelig behørig aktsomhet («due diligence»), og som hindrer den ene eller begge 

kontraktspartene i å oppfylle sine avtaleforpliktelser. 

4. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal reell manglende oppgjørsevne omfatte alle 

hendelser eller omstendigheter som ikke anses som force majeure som nevnt i nr. 3, som er objektivt og uttrykkelig definert i 

kontraktsvilkårene, og som hindrer den ene eller begge kontraktspartene, som opptrer i god tro, i å oppfylle sine avtalefor-

pliktelser. 

5. Forekomsten av force majeure eller reell manglende oppgjørsevne skal ikke hindre at en kontrakt kan anses som «fysisk 

oppgjort» ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. 

6. Forekomsten av misligholdsklausuler som fastsetter at en part har rett til økonomisk kompensasjon ved manglende eller 

mangelfull gjennomføring av kontrakten, skal ikke hindre at kontrakten kan anses som «fysisk oppgjort» som definert i avsnitt 

C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. 

7. Leveringsmetodene for kontraktene som anses som «fysisk oppgjort» som definert i avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU, skal minst omfatte 

a) fysisk levering av de aktuelle varene, 

b) levering av et dokument som gir eiendomsrett eller lignende til de relevante varene eller den relevante mengden av de 

berørte varene, 

c) andre metoder for å overføre eiendomsrett eller lignende til den relevante mengden av varer uten at de leveres fysisk, 

herunder underretning, tidfesting eller spesifisering til operatøren av et energinett, som gir mottakeren rett til den relevante 

varemengden. 

Artikkel 6 

Energiderivatkontrakter som gjelder olje og kull samt engroshandlede energiprodukter 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal energiderivatkontrakter som gjelder olje, 

omfatte kontrakter med mineralolje, uansett beskrivelse, og petroleumsgasser, i væske- eller dampform, herunder produkter, 

bestanddeler og derivater av olje og oljebaserte drivstoffer, herunder med biodrivstofftilsetninger, som underliggende.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55).  
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2. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal energiderivatkontrakter som gjelder kull, 

omfatte kontrakter med kull, definert som et svart eller mørkebrunt brennbart mineral som består av karbonisert vegetabilsk 

materiale, som brukes som brensel, som underliggende. 

3. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal derivatkontrakter som har samme egenskaper 

som engroshandlede energiprodukter som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1227/2011, omfatte derivater med 

elektrisk kraft eller naturgass som underliggende, i samsvar med i artikkel 2 nr. 4 bokstav b) og d) i nevnte forordning. 

Artikkel 7 

Andre finansielle derivater 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Med hensyn til avsnitt C nr. 7 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal en kontrakt som ikke er en spotkontrakt i henhold til 

nr. 2, og som ikke har kommersielle formål som fastsatt i nr. 4, anses for å ha egenskaper som andre finansielle derivater 

dersom den oppfyller følgende vilkår: 

a) Den oppfyller ett av følgende kriterier: 

i) Den handles på en handelsplass i en tredjestat som utfører en lignende oppgave som et regulert marked, en MHF eller 

en OHF. 

ii) Det er uttrykkelig angitt at den skal handles, eller er underlagt reglene, på et regulert marked, en MHF, en OHF eller 

en slik handelsplass i en tredjestat. 

iii) Den tilsvarer en kontrakt som handles på et regulert marked, en MHF, en OHF eller en slik handelsplass i en tredjestat, 

med hensyn til pris, poster, leveringsdato og andre avtalevilkår. 

b) Den er standardisert slik at særlig prisen, postene, leveringsdato og andre vilkår i hovedsak bestemmes med henvisning til 

regelmessig offentliggjorte priser, standardposter eller standardleveringsdatoer. 

2. I nr. 1 menes med spotkontrakt en kontrakt om salg av en vare, eiendel eller rettighet, der det er fastsatt at levering skal 

skje innenfor det lengste av følgende tidsrom: 

a) To handelsdager. 

b) Det tidsrommet som er allment anerkjent som standardleveringsperiode på markedet for vedkommende vare, eiendel eller 

rettighet. 

En kontrakt skal ikke anses som en spotkontrakt dersom det, uansett kontraktens uttrykkelige vilkår, er en forståelse mellom 

kontraktspartene om at levering av det underliggende skal utsettes og ikke skje innenfor tidsrommet nevnt i nr. 2. 

3. Med hensyn til avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1) skal en derivatkontrakt 

som gjelder et underliggende omhandlet i nevnte avsnitt eller i artikkel 8 i denne forordning, anses for å ha samme egenskaper 

som andre finansielle derivater dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den gjøres opp kontant, eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det, av en annen grunn enn mislighold 

eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten. 

b) Den handles på et regulert marked, en MHF, en OHF eller en handelsplass i en tredjestat som utfører en lignende oppgave 

som et regulert marked, en MHF eller en OHF. 

c) Kontrakten oppfyller vilkårene i nr. 1.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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4. En kontrakt skal anses for å ha kommersielle formål i henhold til avsnitt C nr. 7 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU og for 

ikke å ha egenskaper som andre finansielle derivater i henhold til avsnitt C nr. 7 og 10 i nevnte vedlegg, dersom begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Den inngås med eller av en operatør eller forvalter av et energioverføringsnett, et energibalanseringssystem eller et 

rørledningsnett. 

b) Den er nødvendig for å opprettholde balansen mellom tilbudet av og etterspørselen etter energi på et gitt tidspunkt, 

herunder når den avtalte reservekapasiteten til en operatør av overføringsnett for elektrisk kraft som definert i artikkel 2 nr. 

4 i direktiv 2009/72/EF blir overført fra én forhåndskvalifisert leverandør av balansetjenester til en annen med samtykke fra 

den berørte operatøren av overføringsnettet. 

Artikkel 8 

Derivater i henhold til avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU) 

I tillegg til derivatkontrakter som er uttrykkelig nevnt i avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, skal en 

derivatkontrakt omfattes av bestemmelsene i nevnte avsnitt dersom den oppfyller kriteriene i nevnte avsnitt og i artikkel 7 nr. 3 

i denne forordning og gjelder noe av følgende: 

a) Telekommunikasjonsbåndbredde. 

b) Lagringskapasitet for varer. 

c) Overførings- eller transportkapasitet for varer, via kabel, rørledning eller på annen måte, med unntak av overførings-

rettigheter som gjelder kapasitet til å overføre elektrisk kraft mellom soner, når de, på primærmarkedet, inngås med eller av 

en operatør av overføringsnett eller andre personer som opptrer som tjenesteytere på vegne av disse, og for å tildele 

overføringskapasiteten. 

d) En tildeling, kreditt, tillatelse, rettighet eller en lignende eiendel som er direkte knyttet til forsyning, distribusjon eller 

forbruk av energi fra fornybare ressurser, unntatt dersom kontrakten allerede er omfattet av avsnitt C i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU. 

e) En geologisk, miljømessig eller annen fysisk variabel, unntatt dersom kontrakten gjelder enheter som anses å oppfylle 

kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1). 

f) Enhver annen ombyttelig eiendel eller rettighet, bortsett fra en rett til å motta en tjeneste, som kan overføres. 

g) En indeks eller et mål som for enhver eiendel, rettighet, tjeneste eller forpliktelse er knytt et til transaksjonens pris, verdi 

eller volum. 

h) En indeks eller et mål basert på aktuarstatistikk. 

Artikkel 9 

Investeringsrådgivning 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 4 i direktiv 2014/65/EU) 

Med hensyn til definisjonen av «investeringsrådgivning» i artikkel 4 nr. 1 punkt 4 i direktiv 2014/65/EU skal en personlig 

anbefaling anses som en anbefaling som gis til en person i vedkommendes egenskap av investor eller potensiell investor, eller  i 

vedkommendes egenskap av en agent for en investor eller potensiell investor. 

Denne anbefalingen skal framlegges som egnet for vedkommende person, eller skal være basert på en vurdering av 

omstendighetene omkring vedkommende person, og skal utgjøre en anbefaling om å treffe ett av følgende sett av tiltak: 

a) Å kjøpe, selge, tegne seg for, utveksle, innløse, holde eller fulltegne et bestemt finansielt instrument.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv  96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).  
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b) Å utøve eller ikke utøve en rettighet som et bestemt finansielt instrument gir til å kjøpe, selge, tegne seg for, utveksle eller 

innløse et finansielt instrument. 

En anbefaling skal ikke anses som en personlig anbefaling dersom den utelukkende gis til allmennheten. 

Artikkel 10 

Egenskaper ved andre derivatkontrakter som gjelder valutaer 

1. Ved anvendelse av avsnitt C nr. 4 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU skal andre derivatkontrakter som gjelder en valuta, 

ikke anses som et finansielt instrument der kontrakten er ett av følgende: 

a) En spotkontrakt i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

b) Et betalingsmiddel som 

i) må gjøres opp fysisk av en annen grunn enn mislighold eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten, 

ii) er inngått med minst én person som ikke er en finansiell motpart i henhold til artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments - og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1), 

iii) er inngått for å forenkle betalingen for identifiserbare varer, tjenester eller direkte investeringer, og 

iv) ikke handles på en handelsplass. 

2. I nr. 1 menes med spotkontrakt en kontrakt om veksling av én valuta mot en annen, der det er fastsatt at levering skal skje 

innenfor det lengste av følgende tidsrom: 

a) To handelsdager for et par av de viktigste valutaene angitt i nr. 3. 

b) For et valutapar der minst én valuta ikke er en viktig valuta, det lengste tidsrommet av to handelsdager og det tidsrommet 

som er allment anerkjent som standardleveringsperiode på markedet for vedkommende valutapar. 

c) Dersom kontrakten om veksling av disse valutaene brukes hovedsakelig for å selge eller kjøpe et omsettelig verdipapir eller 

en andel i en innretning for kollektiv investering, det tidsrommet som er kortest av enten det tidsrommet som er allment 

anerkjent som standardleveringsperiode på markedet for oppgjør av det omsettelige verdipapiret eller andelen i en 

innretning for kollektiv investering, eller fem handelsdager. 

En kontrakt skal ikke anses som en spotkontrakt dersom det, uansett kontraktens uttrykkelige vilkår, er en forståelse mellom 

kontraktspartene om at levering av valutaen skal utsettes og ikke skje innenfor det tidsrommet som er nevnt i første ledd. 

3. De viktigste valutaene ved anvendelse av nr. 2 skal bare omfatte amerikanske dollar, euro, japanske yen, britiske pund, 

australske dollar, sveitsiske franc, kanadiske dollar, Hong Kong-dollar, svenske kroner, newzealandske dollar, singaporske 

dollar, norske kroner, meksikanske peso, kroatiske kuna, bulgarske lev, tsjekkiske koruna, danske kroner, ungarske forinter, 

polske złoty og rumenske leu. 

4. Ved anvendelse av nr. 2 menes med en handelsdag en dag med normal handel i jurisdiksjonen til begge valutaene som 

veksles i henhold til kontrakten om veksling av disse valutaene, og i jurisdiksjonen for en tredje valuta dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Vekslingen av disse valutaene innebærer at de omregnes gjennom den tredje valutaen for likviditetsformål. 

b) Standardleveringsperioden for veksling av disse valutaene henviser til jurisdiksjonen for den tredje valutaen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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Artikkel 11 

Pengemarkedsinstrumenter 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i direktiv 2014/65/EU) 

Pengemarkedsinstrumenter i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i direktiv 2014/65/EU skal omfatte statskasseveksler, 

innskuddsbevis, rentebærende markedspapirer og andre instrumenter med stort sett like kjennetegn, dersom de har følgende 

egenskaper: 

a) De har en verdi som kan fastsettes til enhver tid. 

b) De er ikke derivater. 

c) De har en løpetid på utstedelsestidspunktet på høyst 397 dager. 

Artikkel 12 

Systematiske internaliserere for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal anses for å være en systematisk internaliserer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 

2014/65/EU med hensyn til hver aksje, hvert depotbevis, hvert børshandlede fond, hvert sertifikat og hvert annet lignende 

finansielt instrument der det internaliserer i samsvar med følgende kriterier: 

a) På et hyppig og systematisk grunnlag i det finansielle instrumentet som det finnes et likvid marked for som definert i 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, der følgende gjelder for de siste seks månedene: 

i) Antall OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer, utgjør minst 0,4 % av det 

samlede antallet transaksjoner i det relevante finansielle instrumentet som er utført i Unionen på en handelsplass eller 

OTC i samme tidsrom. 

ii) OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i det relevante finansielle 

instrumentet, er utført i gjennomsnitt daglig. 

b) På et hyppig og systematisk grunnlag i det finansielle instrumentet som det ikke finnes et likvid marked for som definert i 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, der det i løpet av de siste seks månedene i gjennomsnitt  

daglig har utført OTC-transaksjonene for egen regning ved utførelse av kundeordrer. 

c) I et betydelig omfang i det finansielle instrumentet dersom størrelsen på OTC-handelen som verdipapirforetaket har 

gjennomført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i løpet av de siste seks månedene, er lik eller større enn enten 

i) 15 % av den samlede omsetningen i det finansielle instrumentet som verdipapirforetaket har utført for egen regning 

eller på vegne av kunder, og som er utført på en handelsplass eller OTC, eller 

ii) 0,4 % av den samlede omsetningen i det finansielle instrumentet som er utført i Unionen på en handelsplass eller OTC. 

Artikkel 13 

Systematiske internaliserere for obligasjoner 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal anses for å være en systematisk internaliserer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 

2014/65/EU med hensyn til alle obligasjoner som tilhører en klasse av obligasjoner utstedt av det samme foretaket eller av et  

foretak i samme konsern, der det i forbindelse med en slik obligasjon internaliserer i samsvar med følgende kriterier: 

a) På et hyppig og systematisk grunnlag i en obligasjon som det finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 nr. 1 

punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der følgende gjelder for de siste seks månedene: 

i) Antall OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer, utgjør minst 2,5 % av det 

samlede antallet transaksjoner i den relevante obligasjonen som er utført i Unionen på en handelsplass eller OTC i 

samme tidsrom.  
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ii) OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i det relevante finansielle 

instrumentet, er utført i gjennomsnitt én gang i uken. 

b) På et hyppig og systematisk grunnlag i en obligasjon som det ikke finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 nr. 1 

punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der det i løpet av de siste seks månedene i gjennomsnitt én gang i uken 

har utført OTC-transaksjonene for egen regning ved utførelse av kundeordrer. 

c) I et betydelig omfang i en obligasjon dersom størrelsen på OTC-handelen som verdipapirforetaket har gjennomført for egen 

regning ved utførelse av kundeordrer i løpet av de siste seks månedene, er lik eller større enn ett av følgende: 

i) 25 % av den samlede omsetningen i denne obligasjonen som verdipapirforetaket har utført for egen regning eller på 

vegne av kunder, og som er utført på en handelsplass eller OTC. 

ii) 1 % av den samlede omsetningen i denne obligasjonen som er utført i Unionen på en handelsp lass eller OTC. 

Artikkel 14 

Systematiske internaliserere for strukturerte finansielle produkter 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal anses for å være en systematisk internaliserer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 

2014/65/EU med hensyn til alle de strukturerte finansielle produktene som tilhører en klasse av strukturerte finansielle 

produkter utstedt av det samme foretaket eller av et foretak i samme konsern, der det i forbindelse med et slikt strukturert 

finansielt produkt internaliserer i samsvar med følgende kriterier: 

a) På et hyppig og systematisk grunnlag i et strukturert finansielt produkt som det finnes et likvid marked for som definert i 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der følgende gjelder for de siste seks månedene: 

i) Antall OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer, utgjør minst 4 % av det 

samlede antallet transaksjoner i det berørte strukturerte finansielle produktet som er utført i Unionen på en handelsplass 

eller OTC i samme tidsrom. 

ii) OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i det relevante finansielle 

instrumentet, er utført i gjennomsnitt én gang i uken. 

b) På et hyppig og systematisk grunnlag i et strukturert finansielt produkt som det ikke finnes et likvid marked for som 

definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der det i løpet av de siste seks månedene i 

gjennomsnitt én gang i uken har utført OTC-transaksjonene for egen regning ved utførelse av kundeordrer. 

c) I et betydelig omfang i et strukturert finansielt produkt dersom størrelsen på OTC-handelen som verdipapirforetaket har 

gjennomført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i løpet av de siste seks månedene, er lik eller større enn ett av 

følgende: 

i) 30 % av den samlede omsetningen i det strukturerte finansielle produktet som verdipapirforetaket har utført for egen 

regning eller på vegne av kunder, og som er utført på en handelsplass eller OTC. 

ii) 2,25 % av den samlede omsetningen i dette strukturerte finansielle produktet som er utført i Unionen på en handelsplass 

eller OTC. 

Artikkel 15 

Systematiske internaliserere for derivater 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal anses for å være en systematisk internaliserer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 

2014/65/EU med hensyn til alle derivater som tilhører en klasse av derivater, der det i forbindelse med et slikt derivat 

internaliserer i samsvar med følgende kriterier: 

a) På et hyppig og systematisk grunnlag i et derivat som det finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 17 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der følgende gjelder for de siste seks månedene: 

i) Antall OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer, utgjør minst 2,5 % av det 

samlede antallet transaksjoner i den relevante klassen av derivater som er utført i Unionen på en handelsplass eller OTC 

i samme tidsrom.  
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ii) OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i denne klassen av derivater, er 

utført i gjennomsnitt én gang i uken. 

b) På et hyppig og systematisk grunnlag i et derivat som det ikke finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 nr. 1 

punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der det i løpet av de siste seks månedene i gjennomsnitt én gang i uken 

har utført OTC-transaksjonene for egen regning i den relevante klassen av derivater ved utførelse av kundeordrer. 

c) I et betydelig omfang i et derivat dersom størrelsen på OTC-handelen som verdipapirforetaket har gjennomført for egen 

regning ved utførelse av kundeordrer i løpet av de siste seks månedene, er lik eller større enn ett av følgende: 

i) 25 % av den samlede omsetningen i denne klassen av derivater som verdipapirforetaket har utført for egen regning eller 

på vegne av kunder, og som er utført på en handelsplass eller OTC. 

ii) 1 % av den samlede omsetningen i denne klassen av derivater som er utført i Unionen på en handelsplass eller OTC. 

Artikkel 16 

Systematiske internaliserere for utslippskvoter 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal anses for å være en systematisk internaliserer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 

2014/65/EU med hensyn til utslippskvoter, der det i forbindelse med et slikt instrument internaliserer i samsvar med følgende 

kriterier: 

a) På et hyppig og systematisk grunnlag i en utslippskvote som det finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 nr. 1 

punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der følgende gjelder for de siste seks månedene: 

i) Antall OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer, utgjør minst 4 % av det 

samlede antallet transaksjoner i den relevante typen av utslippskvoter som er utført i Unionen på en handelsplass eller 

OTC i samme tidsrom. 

ii) OTC-transaksjoner som det har utført for egen regning ved utførelse av kundeordrer i denne typen av utslippskvoter, er 

utført i gjennomsnitt én gang i uken. 

b) På et hyppig og systematisk grunnlag i en utslippskvote som det ikke finnes et likvid marked for som definert i artikkel 2 

nr. 1 punkt 17 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014, der det i løpet  av de siste seks månedene i gjennomsnitt én gang i 

uken har utført OTC-transaksjonene for egen regning i den relevante typen av utslippskvoter ved utførelse av kundeordrer. 

c) I et betydelig omfang i en utslippskvote dersom størrelsen på OTC-handelen som verdipapirforetaket har gjennomført for 

egen regning ved utførelse av kundeordrer i løpet av de siste seks månedene, er lik eller større enn ett av følgende: 

i) 30 % av den samlede omsetningen i denne typen av utslippskvoter som verdipapirforetaket har utført for egen regning 

eller på vegne av kunder, og som er utført på en handelsplass eller OTC. 

ii) 2,25 % av den samlede omsetningen i denne typen av utslippskvoter som er utført i Unionen på en handelsplass eller 

OTC. 

Artikkel 17 

Relevante vurderingsperioder 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i direktiv 2014/65/EU) 

Vilkårene fastsatt i artikkel 12–16 skal vurderes hvert kvartal på grunnlag av opplysninger fra de siste seks månedene. 

Vurderingsperioden skal begynne den første virkedagen i månedene januar, april, juli og oktober.  
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Nyutstedte instrumenter skal tas i betraktning ved vurdering bare når historiske data dekker en periode på minst tre måneder når 

det gjelder aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, og seks uker når det 

gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter og derivater. 

Artikkel 18 

Algoritmehandel 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 39 i direktiv 2014/65/EU) 

For ytterligere å presisere definisjonen av algoritmehandel i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 39 i direktiv 2014/65/EU skal et 

system anses å være uten eller ha begrenset menneskelig medvirkning dersom et automatisert system, i forbindelse med 

prosesser for å generere ordrer eller pristilbud eller prosesser for å forbedre ordreutførelsen, tar beslutninger om iverksetting, 

generering, videresending eller utførelse av ordrer eller pristilbud på grunnlag av forhåndsfastsatte parametrer. 

Artikkel 19 

Teknikk for høyfrekvent algoritmehandel  

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En stor intradagmengde i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i direktiv 2014/65/EU skal bestå av formidling av 

gjennomsnittlig ett av følgende: 

a) Minst to meldinger i sekundet i forbindelse med et enkelt finansielt instrument som handles på en handelsplass. 

b) Minst fire meldinger i sekundet i forbindelse med alle finansielle instrumenter som handles på en handelsplass. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal meldinger om finansielle instrumenter som det finnes et likvid marked for i samsvar med 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 600/2014, inngå i beregningen. Meldinger som legges inn med sikte på handel 

som oppfyller kriteriene i artikkel 17 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, skal inngå i beregningen. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal meldinger som legges inn med sikte på handel for egen regning, inngå i beregningen. 

Meldinger som legges inn ved hjelp av andre teknikker for handel enn slike som er basert på handel for egen regning, skal 

inngå i beregningen dersom foretakets utførelsesteknikk er strukturert slik at det unngås at utførelsen skjer for egen regning. 

4. Ved anvendelse av nr. 1, for beregningen av stor intradagmengde når det gjelder tilbydere av direkte elektronisk tilgang, 

skal meldingene som er formidlet av deres kunder med direkte elektronisk tilgang, ikke inngå i beregningen. 

5. Ved anvendelse av nr. 1 skal handelsplassene på anmodning gi de berørte foretakene anslag over månedlig 

gjennomsnittlig antall meldinger per sekund, to uker etter utløpet av hver kalendermåned, og dermed ta hensyn til alle 

meldinger som er formidlet i løpet av de siste tolv månedene. 

Artikkel 20 

Direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 41 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En person skal anses for ikke å kunne overføre elektroniske ordrer knyttet til et finansielt instrument  direkte til en 

handelsplass i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 41 i direktiv 2014/65/EU dersom vedkommende ikke kan utøve skjønn når 

det gjelder den nøyaktige brøkdelen av et sekund ordren legges inn og ordrens levetid innenfor denne tidsrammen. 

2. En person skal anses for ikke å kunne foreta slik direkte elektronisk overføring dersom dette skjer gjennom ordninger for 

forbedring av ordreutførelsesprosesser som fastsetter andre parametrer for ordren enn den eller de handelsplassene som ordren 

skal oversendes til, med mindre disse ordningene er innebygd i kundenes systemer og ikke i systemene til medlemmet eller 

deltakeren på et regulert marked eller en MHF eller en kunde i en OHF.  
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KAPITTEL II 

O RGANISATO RISKE KRAV 

AVSNITT 1 

Organisasjon 

Artikkel 21 

Generelle organisatoriske krav 

(Artikkel 16 nr. 2–10 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal oppfylle følgende organisatoriske krav: 

a) Innføre, gjennomføre og opprettholde framgangsmåter for beslutningstaking samt en organisasjonsstruktur som klart og p å 

en dokumentert måte fastslår rapporteringslinjer og fordeler funksjoner og ansvarsområder. 

b) Sikre at foretakets berørte personer er oppmerksomme på de framgangsmåtene som må følges for at de skal ivareta sine 

ansvarsområder på en tilfredsstillende måte. 

c) Innføre, gjennomføre og opprettholde egnede internkontrollordninger utformet for å sikre etterlevelse av beslutninger og 

framgangsmåter på alle nivåer i verdipapirforetaket. 

d) Ansette personell med de ferdighetene, den kunnskapen og den ekspertisen som er nødvendig for å ivareta de 

ansvarsområdene de er tillagt. 

e) Innføre, gjennomføre og opprettholde en effektiv internrapportering og formidling av informasjon på alle relevante nivåer i 

verdipapirforetaket. 

f) Opprettholde en egnet og ordnet dokumentasjon av sin virksomhet og interne organisasjon. 

g) Dersom de berørte personene utfører flere funksjoner, sikre at dette ikke hindrer og heller ikke vil hindre disse personene i å 

utføre hver enkelt funksjon på en sunn, ærlig og profesjonell måte. 

Når de oppfyller kravene i dette nummer, skal verdipapirforetak ta hensyn til sin virksomhets art, størrelse og kompleksitet og 

til arten og omfanget av de investeringstjenestene og den investeringsvirksomheten de utfører i forbindelse med denne 

virksomheten. 

2. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde systemer og framgangsmåter som er tilstrekkelige til å 

ivareta opplysningers sikkerhet, pålitelighet og fortrolighet, idet det tas hensyn til de berørte opplysningenes art.  

3. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde hensiktsmessige retningslinjer for kontinuitet i virksomheten 

for å sikre, i tilfelle avbrudd i foretakenes systemer og framgangsmåter, at viktige data og funksjoner beholdes, og at 

investeringstjenester og investeringsvirksomhet opprettholdes, eller der dette ikke er mulig, at slike data og funksjoner raskt 

gjenopprettes, og at foretakenes investeringstjenester og investeringsvirksomhet raskt gjenopptas. 

4. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde regnskapsprinsipper og -praksis som setter dem i stand til, 

etter anmodning fra vedkommende myndighet, til rett tid å framlegge for vedkommende myndighet finansielle rapporter som 

gir et pålitelig bilde av deres finansielle stilling, og som er i samsvar med alle gjeldende regnskapsstandarder og -regler. 

5. Verdipapirforetak skal overvåke og regelmessig vurdere om deres systemer, internkontrollordninger og andre ordninger 

fastsatt i samsvar med nr. 1–4 er tilstrekkelige og effektive, og treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler. 

Artikkel 22 

Regeletterlevelse 

(Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde egnede retningslinjer og framgangsmåter for å oppdage 

enhver risiko for at foretaket ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU, samt tilknyttede 

risikoer, og innføre hensiktsmessige tiltak og framgangsmåter for å gjøre slik risiko så liten som mulig og sette vedkommende 

myndigheter i stand til å utøve sin myndighet i henhold til nevnte direktiv.  
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Verdipapirforetak skal ta hensyn til sin virksomhets art, størrelse og kompleksitet og til arten og omfanget av de investerings-

tjenestene og den investeringsvirksomheten de utfører i forbindelse med denne virksomheten. 

2. Verdipapirforetak skal innføre og opprettholde en fast og effektiv funksjon for regeletterlevelse som opptrer uavhengig og 

har følgende ansvarsområder: 

a) Løpende overvåking og regelmessig vurdering av om de tiltakene, retningslinjene og framgangsmåtene som er fastsatt i 

samsvar med nr. 1 første ledd, og de tiltakene som er truffet for å rette opp eventuelle mangler med hensyn til foretakets 

oppfyllelse av sine forpliktelser, er tilstrekkelige og effektive. 

b) Å gi råd til og bistå berørte personer som har ansvar for å utføre investeringstjenester og investeringsvirksomhet, slik at de 

kan oppfylle foretakets forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

c) Minst én gang i året å rapportere til ledelsesorganet om gjennomføringen og effektiviteten i det overordnede kontrollmiljøet 

for investeringstjenester og investeringsvirksomhet, om de risikoene som er identifisert, og om rapportering av klage-

behandling samt tiltak som er truffet eller skal treffes. 

d) Å overvåke klagebehandlingsprosessens forløp og anse klager som en kilde til relevante opplysninger i forbindelse med 

dets generelle overvåkingsansvar. 

For å oppfylle kravene i bokstav a) og b) i dette nummer skal funksjonen for regeletterlevelse foreta en vurdering og på 

grunnlag av denne opprette et program for risikobasert overvåking der det tas hensyn til alle områder innenfor verdipapir-

foretakets investeringstjenester, investeringsvirksomhet og eventuelle relevante tilknyttede tjenester, herunder relevante 

opplysninger som er innhentet i forbindelse med overvåking av klagebehandling. Overvåkingsprogrammet skal fastsette 

prioriteringer på grunnlag av vurderingen av risikoen for manglende overholdelse, som sikrer omfattende overvåking av denne 

risikoen. 

3. For at funksjonen for regeletterlevelse nevnt i nr. 2 skal kunne ivareta sitt ansvar på en korrekt og uavhengig måte, skal 

verdipapirforetak sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Funksjonen for regeletterlevelse har den myndighet, de ressurser og den sakkunnskap som er nødvendig, samt tilgang til 

alle relevante opplysninger. 

b) Ledelsesorganet utnevner og erstatter en person som skal ha ansvar for funksjonen for regeletterlevelse og for all 

rapportering som gjelder overholdelse i henhold til direktiv 2014/65/EU og artikkel 25 nr. 2 i denne forordning, 

c) Funksjonen for regeletterlevelse rapporterer i hvert enkelt tilfelle direkte til ledelsesorganet når det oppdager en betydelig 

risiko for at foretaket ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

d) Berørte personer som er involvert i funksjonen for regeletterlevelse, er ikke involvert i utførelsen av de tjenestene eller den 

virksomheten som de overvåker. 

e) Metoden for å fastsette godtgjøringen til berørte personer som er involvert i funksjonen for regeletterlevelse, påvirker ikke 

deres objektivitet på en negativ måte, og vil sannsynligvis heller ikke gjøre det. 

4. Det skal ikke kreves at verdipapirforetak overholder nr. 3 bokstav d) eller e) dersom det kan godtgjøre at kravet, i 

betraktning av virksomhetens art, størrelse og kompleksitet samt arten og omfanget av foretakets investeringstjenester og 

investeringsvirksomhet, ikke er forholdsmessig, og at foretakets funksjon for regeletterlevelse fortsatt er effektiv. I så fall skal 

verdipapirforetaket vurdere om effektiviteten i funksjonen for regeletterlevelse er forringet. Vurderingen skal ajourføres 

regelmessig. 

Artikkel 23 

Risikostyring 

(Artikkel 16 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal treffe følgende tiltak knyttet til risikostyring: 

a) Innføre, gjennomføre og opprettholde hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring som identifiserer 

de risikoene som er knyttet til foretakets virksomhet, prosesser og systemer, og der dette er hensiktsmessig, fastsetter 

foretakets nivå for risikotoleranse.  
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b) Vedta effektive tiltak, prosesser og ordninger for å styre de risikoene som er knyttet til foretakets virksomhet, prosesser og 

systemer i lys av nevnte nivå for risikotoleranse. 

c) Føre tilsyn med følgende: 

i) Tilstrekkeligheten og effektiviteten av verdipapirforetakets retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring. 

ii) I hvilken utstrekning verdipapirforetaket og dets berørte personer etterlever de tiltakene, prosessene og ordningene 

som er vedtatt i samsvar med bokstav b). 

iii) Tilstrekkeligheten og effektiviteten av tiltak som er truffet for å rette opp eventuelle mangler i de nevnte retnings -

linjene, prosessene, tiltakene og ordningene, herunder berørte personers unnlatelse av å etterleve slike tiltak eller følge 

slike retningslinjer og framgangsmåter. 

2. Verdipapirforetak skal, dersom det er hensiktsmessig og står i forhold til deres virksomhets art, størrelse og kompleksitet 

og arten og omfanget av de investeringstjenestene og den investeringsvirksomheten de utfører, innføre og opprettholde en 

uavhengig risikostyringsfunksjon som utfører følgende oppgaver: 

a) Gjennomføring av retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1. 

b) Utarbeiding av rapporter og rådgivning til den øverste ledelsen i samsvar med artikkel 25 nr. 2. 

Dersom et verdipapirforetak ikke innfører og opprettholder en risikostyringsfunksjon i henhold til første ledd, skal det på 

anmodning kunne godtgjøre at retningslinjene og framgangsmåtene som det har vedtatt i samsvar med nr. 1, oppfyller kravene i 

samme nummer. 

Artikkel 24 

Internrevisjon 

(Artikkel 16 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak skal, dersom det er hensiktsmessig og står i forhold til deres virksomhets art, størrelse og kompleksitet og 

arten og omfanget av de investeringstjenestene og den investeringsvirksomheten de utfører i forbindelse med denne 

virksomheten, innføre og opprettholde en internrevisjonsfunksjon som er atskilt fra og uavhengig av verdipapirforetakets andre 

funksjoner og oppgaver, og som har følgende ansvarsområder: 

a) Innføre, gjennomføre og opprettholde en revisjonsplan for å evaluere om verdipapirforetakets systemer, internkontroll-

ordninger og tiltak er tilstrekkelige og effektive. 

b) Gi anbefalinger på grunnlag av resultatene av arbeidet utført i samsvar med bokstav a), og kontrollere at disse anbefalin-

gene følges. 

c) Framlegge rapporter i forbindelse med internrevisjonssaker i samsvar med artikkel 25 nr. 2. 

Artikkel 25 

Den øverste ledelsens ansvarsområde 

(Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal ved fordelingen av funksjoner internt sikre at den øverste ledelsen og, dersom det er relevant, 

tilsynsfunksjonen har ansvar for å sikre at foretaket oppfyller sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU. Det skal 

særlig kreves at den øverste ledelsen og, dersom det er relevant, tilsynsfunksjonen vurderer og regelmessig kontrollerer om 

retningslinjene, ordningene og framgangsmåtene som innføres for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU, er 

effektive, og treffer egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler. 

Ved fordelingen av viktige funksjoner i den øverste ledelsen skal det tydelig fastsettes hvem som er ansvarlig for kontroll og 

opprettholdelse av foretakets organisatoriske krav. Registrerte opplysninger om fordelingen av viktige funksjoner skal 

ajourføres. 

2. Verdipapirforetak skal sikre at den øverste ledelsen regelmessig og minst hvert år mottar skriftlige rapporter om saker som 

omfattes av artikkel 22, 23 og 24, med særlig angivelse av om hensiktsmessige korrigerende tilt ak er truffet i tilfelle av 

eventuelle mangler.  
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3. Verdipapirforetak skal sikre at en eventuell tilsynsfunksjon regelmessig mottar skriftlige rapporter om saker som omfattes 

av artikkel 22, 23 og 24. 

4. I denne artikkel menes med «tilsynsfunksjon» den funksjonen i et verdipapirforetak som har ansvar for tilsyn med den 

øverste ledelsen. 

Artikkel 26 

Klagebehandling 

(Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde hensiktsmessige og gjennomsiktige retningslinjer og 

framgangsmåter for rask behandling av kunders eller potensielle kunders klager. Verdipapirforetak skal føre et register over 

mottatte klager og de tiltakene som treffes for å løse klagesakene. 

Retningslinjene for klagebehandling skal gi klare, nøyaktige og oppdaterte opplysninger om klagebehandlingsprosessen. Disse 

retningslinjene skal godkjennes av foretakets ledelsesorgan. 

2. Verdipapirforetak skal offentliggjøre nærmere opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved behandling av en 

klage. Slike opplysninger skal omfatte opplysninger om retningslinjene for klagebehandling og kontaktopplysningene til 

klagebehandlingsfunksjonen. Opplysningene skal gis til kunder eller potensielle kunder, på anmodning eller når det bekreftes at 

en klage er mottatt. Verdipapirforetak skal gjøre det mulig for kunder og potensielle kunder å inngi klage kostnadsfritt. 

3. Verdipapirforetak skal opprette en klagebehandlingsfunksjon som har ansvar for å undersøke klager. Denne funksjonen 

kan utføres av funksjonen for regeletterlevelse. 

4. Ved behandling av en klage skal verdipapirforetak kommunisere med kunder eller potensielle kunder på et klart og enkelt 

språk som er lett å forstå, og skal svare på klagen uten unødig opphold. 

5. Verdipapirforetak skal underrette kunder eller potensielle kunder om foretakets holdning til klagen og opplyse dem om 

deres alternativer, herunder at de kan videresende klagen til et organ for alternativ tvisteløsning, som definert i artikkel 4 

bokstav h) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker(1), eller at kunden kan 

anlegge sivil sak. 

6. Verdipapirforetak skal gi opplysninger om klager og klagebehandling til vedkommende myndigheter og, når dette får 

anvendelse i henhold til nasjonal rett, til et organ for alternativ tvisteløsning (AT-organ). 

7. Verdipapirforetakenes funksjon for regeletterlevelse skal analysere opplysninger om klager og klagebehandling for å sikre 

at alle risikoer eller problemer identifiseres og håndteres. 

Artikkel 27 

Godtgjøringspolitikk og -praksis 

(Artikkel 16, 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal fastsette og gjennomføre en godtgjøringspolitikk og -praksis i henhold til hensiktsmessige interne 

framgangsmåter, idet det tas hensyn til interessene til samtlige av foretakets kunder, med sikte på å sikre at kundene behandles 

rettferdig og at deres interesser ikke påvirkes negativt av godtgjøringspraksis som vedtas av foretaket på kort, mellomlang eller 

lang sikt. 

Godtgjøringspolitikk og -praksis skal utformes på en slik måte at de ikke skaper en interessekonflikt eller insentiver som kan 

føre til at berørte personer fremmer sine egne interesser eller foretakets interesse slik at det kan være til skade for en kunde.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63). 
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2. Verdipapirforetak skal sikre at deres godtgjøringspolitikk og -praksis gjelder for alle berørte personer som direkte eller 

indirekte har innflytelse på investeringstjenester og tilknyttede tjenester som ytes av verdipapirforetaket, eller på foretakets 

atferd, uansett kundetype, i det omfang godtgjøringen til slike personer og lignende insentiver kan skape en interessekonflikt 

som oppmuntrer dem til å opptre i strid med interessene til en av foretakets kunder. 

3. Verdipapirforetakets ledelsesorgan skal, etter å ha fått råd fra funksjonen for regeletterlevelse, godkjenne foretakets 

godtgjøringspolitikk. Verdipapirforetakets øverste ledelse skal være ansvarlig for den daglige gjennomføringen av 

godtgjøringspolitikken og overvåkingen av risikoene for manglende overholdelse knyttet til denne politikken. 

4. Godtgjøring og tilsvarende insentiver skal ikke utelukkende eller hovedsakelig være basert på kvantitative kommersielle 

kriterier, og skal fullt ut ta hensyn til egnede kvalitative kriterier som gjenspeiler overholdelsen av gjeldende regler, en 

rettferdig behandling av kunder og kvaliteten på tjenester som ytes til kunder. 

En balanse mellom faste og variable bestanddeler av godtgjøringen skal opprettholdes til enhver tid, slik at godtgjørings -

strukturen ikke favoriserer interessene til verdipap irforetaket eller dets berørte personer framfor en kundes interesser. 

Artikkel 28 

Betydningen av personlige transaksjoner 

(Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

I artikkel 29 og 37 menes med personlig transaksjon en handel i et finansielt instrument utført av eller på vegne av en berørt 

person, der minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Den berørte personen opptrer utenfor området for den virksomheten vedkommende utfører i forbindelse med sin 

yrkesutøvelse. 

b) Handelen blir utført for en eller flere av følgende personers regning: 

i) Den berørte personen. 

ii) Enhver person som den berørte personen er i familie med, eller som den berørte personen har nære forbindelser til. 

iii) En person som den berørte personen har en direkte eller indirekte vesentlig interesse i utfallet av handelen til, bortsett 

fra å få et gebyr eller en provisjon for utførelsen av handelen. 

Artikkel 29 

Personlige transaksjoner 

(Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde hensiktsmessige ordninger med sikte på å hindre de formene 

for virksomhet som er angitt i nr. 2, 3 og 4, i tilfeller der en berørt person er involvert i en virksomhet som vil kunne føre til en 

interessekonflikt eller har tilgang til innsideinformasjon i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014 eller til 

annen fortrolig informasjon knyttet til kunder eller til transaksjoner med eller for kunder med hensyn til en virksomhet utført av 

den berørte personen på vegne av foretaket. 

2. Verdipapirforetak skal sikre at berørte personer ikke deltar i en personlig transaksjon som oppfyller minst ett av følgende 

kriterier: 

a) Det er forbudt for vedkommende person å gjennomføre transaksjonen i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. 

b) Transaksjonen innebærer misbruk eller utilbørlig framlegging av fortrolige opplysninger. 

c) Den er eller vil sannsynligvis være i strid med en av verdipapirforetakets forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

3. Verdipapirforetak skal sikre at berørte personer ikke gir en annen person råd eller anbefalinger, utenfor rammen av sitt 

ansettelsesforhold eller sin tjenesteavtale, om å gjennomføre en transaksjon i finansielle instrumenter som, dersom dette var  en 

personlig transaksjon for den berørte personen, ville være omfattet av nr. 2 eller av artikkel 37 nr. 2 bokstav a) eller b) eller 

artikkel 67 nr. 3.  
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4. Uten at det berører artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, skal verdipapirforetak sikre at berørte personer 

utenfor rammen av sitt ansettelsesforhold eller sin tjenesteavtale ikke framlegger for en annen person opplysninger eller 

uttalelser dersom den berørte personen vet, eller med rimelighet burde vite, at denne andre personen på grunn av disse 

opplysningene vil eller kan antas å ville 

a) tre inn i en transaksjon i finansielle instrumenter som, dersom dette var en personlig transaksjon for den berørte personen, 

ville være omfattet av nr. 2 eller 3 eller av artikkel 37 nr. 2 bokstav a) eller b) eller artikkel 67 nr. 3, 

b) råde eller tilskynde en annen person til å gjennomføre en slik transaksjon. 

5. Ordningene som kreves i henhold til nr. 1, skal være utformet for å sikre at 

a) enhver berørt person som omfattes av nr. 1, 2, 3 og 4, er oppmerksom på restriksjonene for personlige transaksjoner og på 

de tiltakene som er fastsatt av verdipapirforetaket i forbindelse med personlige transaksjoner og opplysninger om disse, i 

samsvar med nr. 1, 2, 3 og 4, 

b) foretaket omgående blir underrettet om eventuelle personlige transaksjoner som en berørt person inngår, enten ved en 

melding om transaksjonen eller på andre måter som gjør at foretaket kan identifisere slike transaksjoner, 

c) den personlige transaksjonen som foretaket har fått melding om eller som foretaket identifiserer, herunder enhver 

godkjenning eller ethvert forbud i forbindelse med en slik transaksjon, registreres. 

Når det gjelder utkontrakteringsordninger, skal verdipapirforetaket sikre at det foretaket som virksomheten blir utkontraktert til, 

har et register over personlige transaksjoner som gjennomføres av berørte personer, og at det på anmodning omgående gir disse 

opplysningene til verdipapirforetaket. 

6. Nr. 1–5 får ikke anvendelse på følgende typer av personlige transaksjoner: 

a) Personlige transaksjoner som er inngått innenfor rammen av en skjønnsmessig porteføljeforvaltningstjeneste der det i 

forbindelse med transaksjonen ikke har vært noen forutgående kontakt mellom porteføljeforvalteren og den berørte 

personen eller en annen person for hvis regning transaksjonen utføres. 

b) Personlige transaksjoner i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) eller AIF-er som er 

underlagt tilsyn i henhold til lovgivningen i en medlemsstat som krever et tilsvarende nivå av risikospredning av foretakets 

eiendeler, forutsatt at verken den berørte personen eller noen annen person for hvis regning transaksjonene gjennomføres, 

deltar i ledelsen av innretningen. 

AVSNITT 2 

Utkontraktering 

Artikkel 30 

Betydningen av kritiske og viktige operasjonelle funksjoner 

(Artikkel 16 nr. 2 og artikkel 16 nr. 5 første ledd i direktiv 2014/65/EU) 

1. Ved anvendelse av artikkel 16 nr. 5 første ledd i direktiv 2014/65/EU skal en operasjonell funksjon anses som kritisk eller 

viktig dersom en mangel eller feil i utførelsen av denne i vesentlig grad vil forringe et verdipapirforetaks evne til fortsatt å 

oppfylle vilkår og forpliktelser i henhold til foretakets tillatelse, eller andre forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU, eller 

dets økonomiske resultat eller investeringstjenestenes og investeringsvirksomhetens soliditet eller kontinuitet. 

2. Uten at dette berører eventuelle andre funksjoners status, skal følgende funksjoner ikke anses som kritiske eller viktige i 

henhold til nr. 1: 

a) Rådgivningstjenester til foretaket samt andre tjenester som ikke utgjør en del av foretakets investeringsvirksomhet, 

herunder juridisk rådgivning til foretaket, opplæring av foretakets personale, faktureringstjenester og sikkerhet for 

foretakets lokaler og personale. 

b) Kjøp av standardiserte tjenester, herunder markedsinformasjonstjenester og levering av prisopplysninger.  
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Artikkel 31 

Utkontraktering av kritiske eller viktige operasjonelle funksjoner 

(Artikkel 16 nr. 2 og artikkel 16 nr. 5 første ledd i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som utkontrakterer kritiske eller viktige operasjonelle funksjoner, skal beholde det fulle ansvaret for 

oppfyllelsen av alle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU og skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Utkontrakteringen skal ikke føre til at den øverste ledelsen delegerer sitt ansvar. 

b) Verdipapirforetakets forhold til og forpliktelser overfor sine kunder i henhold til vilkårene i direktiv 2014/65/EU blir ikke 

endret. 

c) Vilkårene som verdipapirforetaket må oppfylle for å få tillatelse i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2014/65/EU, og for å 

beholde slik tillatelse, blir ikke undergravd. 

d) Ingen av de andre vilkårene som foretakets tillatelse ble gitt i henhold til, blir fjernet eller endret. 

2. Verdipapirforetak skal utvise behørig dyktighet, omhu og aktsomhet når de inngår, administrerer eller sier opp en avtale 

om utkontraktering av kritiske eller viktige operasjonelle funksjoner til en tjenesteyter, og skal treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tjenesteyteren har evne, kapasitet, tilstrekkelige ressurser, hensiktsmessig organisasjonsstruktur til støtte for utførelsen av 

de utkontrakterte funksjonene og alle lovpålagte tillatelser til å utføre de utkontrakterte funksjonene på en pålitelig og 

profesjonell måte. 

b) Tjenesteyteren utfører de utkontrakterte tjenestene effektivt og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav, og 

foretaket har for dette formål innført metoder og framgangsmåter for å vurdere tjenesteyterens ytelsesstandard, og for 

løpende å kontrollere de tjenestene denne yter. 

c) Tjenesteyteren fører behørig tilsyn med hvordan de utkontrakterte funksjonene blir utført, og styrer på egnet måte den 

risikoen som er knyttet til utkontrakteringen. 

d) Egnede tiltak treffes dersom det viser seg at tjenesteyteren ikke utfører funksjonene effektivt eller i samsvar med gjeldende 

lover og reguleringskrav. 

e) Verdipapirforetaket fører effektivt tilsyn med de utkontrakterte funksjonene eller tjenestene og styrer risikoene som er 

knyttet til utkontrakteringen, og for dette formål bevarer verdipapirforetaket den sakkunnskapen og de ressursene som er 

nødvendige for å kunne føre tilsyn med de utkontrakterte funksjonene på en effektiv måte og styre disse risikoene. 

f) Tjenesteyteren har opplyst verdipapirforetaket om enhver utvikling som kan få en vesentlig innvirkning på tjenesteyterens 

evne til å utføre de utkontraktere funksjonene effektivt og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav. 

g) Verdipapirforetaket kan om nødvendig avslutte utkontrakteringsordningen med umiddelbar virkning når det er i kundenes 

interesse, uten at dette er til skade for kontinuiteten i og kvaliteten på tjenestene som ytes til kundene. 

h) Tjenesteyteren samarbeider med verdipapirforetakets vedkommende myndigheter i forbindelse med de utkontrakterte 

funksjonene. 

i) Verdipapirforetaket, dets revisorer og berørte vedkommende myndigheter har effektiv tilgang til opplysninger om de 

utkontrakterte funksjonene og adgang til tjenesteyterens relevante forretningslokaler når dette er nødvendig for å kunne føre 

effektivt tilsyn i samsvar med denne artikkel, og vedkommende myndigheter kan utøve disse tilgangsrettighetene.  
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j) Tjenesteyteren beskytter all fortrolig informasjon knyttet til verdipapirforetaket og dets kunder. 

k) Verdipapirforetaket og tjenesteyteren har innført, gjennomført og opprettholdt en beredskapsplan for gjenoppretting av 

virksomheten ved uforutsette hendelser og regelmessig kontroll av systemer for sikkerhetskopiering der dette er nødvendig 

med hensyn til den utkontrakterte funksjonen, tjenesten eller virksomheten, 

l) Verdipapirforetaket har sikret at kontinuiteten i og kvaliteten på de utkontrakterte funksjonene eller tjenestene opprettholdes 

også dersom utkontrakteringen avsluttes, enten ved å overføre de utkontrakterte funksjonene eller tjenestene til en annen 

tredjepart, eller ved selv å utføre dem. 

3. Verdipapirforetakenes og tjenesteyterens respektive rettigheter og forpliktelser skal være klart fordelt og fastsatt i en 

skriftlig avtale. Verdipapirforetaket skal særlig beholde sin rett til å gi instrukser og til å si opp avtalen samt retten til 

informasjon og til inspeksjoner og tilgang til regnskaper og lokaler. Avtalen skal sikre at tjenesteyteren ikke utkontrakterer uten 

skriftlig samtykke fra verdipapirforetaket. 

4. Dersom verdipapirforetaket og tjenesteyteren er medlemmer av samme konsern, kan verdipapirforetaket, for å opptre i 

samsvar med denne artikkel og artikkel 32, ta hensyn til i hvilken utstrekning foretaket kontrollerer tjenesteyteren eller har 

mulighet til å øve innflytelse på tjenesteyterens handlinger. 

5. Verdipapirforetak skal på anmodning fra vedkommende myndighet stille til rådighet alle de opplysningene myndigheten 

trenger for å kunne føre tilsyn med hvorvidt utførelsen av de utkontrakterte funksjonene er i samsvar med kravene i direktiv 

2014/65/EU og dets gjennomføringstiltak. 

Artikkel 32 

Tjenesteytere i tredjestater 

(Artikkel 16 nr. 2 og artikkel 16 nr. 5 første ledd i direktiv 2014/65/EU) 

1. I tillegg til kravene i artikkel 31 skal et verdipapirforetak som utkontrakterer funksjoner knyttet til investeringstjenesten 

porteføljeforvaltning for kunder til en tjenesteyter i en tredjestat, sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tjenesteyteren har tillatelse eller er registrert i sin hjemstat for å yte denne tjenesten, og er faktisk underlagt tilsyn av en 

vedkommende myndighet i denne tredjestaten. 

b) Det foreligger en egnet samarbeidsavtale mellom verdipapirforetakets vedkommende myndighet og tjenesteyterens 

tilsynsmyndighet. 

2. Samarbeidsavtalen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal sikre at verdipapirforetakets vedkommende myndigheter minst kan 

a) få, på anmodning, de opplysningene de trenger for å utføre sine tilsynsoppgaver i henhold til direktiv 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) få tilgang til dokumenter som oppbevares i tredjestaten, og som er relevante for utførelsen av deres tilsynsoppgaver, 

c) snarest mulig få de opplysningene fra tilsynsmyndigheten i en tredjestat som er nødvendige for å kunne granske 

tilsynelatende overtredelser av bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU og dets gjennomføringstiltak samt forordning (EU)  

nr. 600/2014, 

d) samarbeide om håndheving i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk som får anvendelse på tilsynsmyndigheten i 

tredjestaten og vedkommende myndigheter i Unionen ved overtredelser av bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU og dets 

gjennomføringstiltak samt relevant nasjonal rett. 

3. Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over tilsynsmyndigheter i tredjestater som de har 

samarbeidsavtaler med i henhold til nr. 1 bokstav b). 

Vedkommende myndigheter skal ajourføre samarbeidsavtaler som er inngått før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, 

innen seks måneder etter nevnte dato.  
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AVSNITT 3 

Interessekonflikter 

Artikkel 33 

Interessekonflikter som kan være til skade for en kunde 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 i direktiv 2014/65/EU) 

For å identifisere de typene av interessekonflikter som kan oppstå ved yting av investeringstjenester og tilknyttede tjenester 

eller en kombinasjon av disse, og som kan skade en kundes interesser, skal verdipapirforetak i det minste ta hensyn til om 

verdipapirforetaket, en berørt person eller en person som er direkte eller indirekte tilknyttet foretaket ved kontroll, enten som 

følge av ytingen av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester eller utøvelsen av investeringsvirksomhet eller av andre 

årsaker befinner i noen av følgende situasjoner: 

a) Foretaket eller vedkommende person vil sannsynligvis få en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap på kundens 

bekostning. 

b) Foretaket eller vedkommende person har en interesse i utfallet av en tjeneste som ytes til kunden, eller av en transaksjon 

som utføres på vegne av kunden, som er forskjellig fra kundens interesse i det samme utfallet. 

c) Foretaket eller vedkommende person har et økonomisk eller annet intensiv til å favorisere interessen til en annen kunde 

eller kundegruppe framfor kundens interesser. 

d) Foretaket eller vedkommende person driver samme virksomhet som kunden. 

e) Foretaket eller vedkommende person mottar eller vil motta en tilskyndelse fra en annen person enn kunden i tilknytning til 

en tjeneste som ytes til kunden, i form av penge- eller naturalytelser eller penge- eller naturaltjenester. 

Artikkel 34 

Retningslinjer for interessekonflikter 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde effektive skriftlige retningslinjer for interessekonflikter som 

er hensiktsmessige med hensyn til foretakets størrelse og organisasjon og dets virksomhets art, omfang og kompleksitet. 

Dersom foretaket er medlem av et konsern, skal disse retningslinjene også ta hensyn til alle omstendigheter som foretaket er 

eller bør være oppmerksom på, og som kan føre til at det oppstår en interessekonflikt som følge av strukturen og forretnings-

virksomheten til de andre medlemmene i konsernet. 

2. Retningslinjene for interessekonflikter som innføres i samsvar med nr. 1, skal omfatte følgende: 

a) De skal, med hensyn til spesifikke investeringstjenester, investeringsvirksomhet og tilknyttede tjenester som utføres av eller 

på vegne av verdipapirforetaket, identifisere hvilke omstendigheter som utgjør eller kan føre til en interessekonflikt som 

medfører en risiko for at en eller flere kunders interesser skades. 

b) De skal angi hvilke framgangsmåter som skal følges og hvilke tiltak som skal treffes for å forebygge eller håndtere slike 

konflikter. 

3. Framgangsmåtene og tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav b) skal være utformet slik at de sikrer at berørte personer som deltar i 

ulike former for forretningsvirksomhet som innebærer en interessekonflikt av den typen som er angitt i nr. 2 bokstav a), utfører 

denne virksomheten med en grad av uavhengighet som er hensiktsmessig med hensyn til størrelsen på og virksomheten til 

verdipapirforetaket og det konsernet foretaket tilhører, og med hensyn til risikoen for at kundenes interesser skades. 

Når det gjelder nr. 2 bokstav b), skal de framgangsmåtene som skal følges og de tiltakene som skal treffes, omfatte minst de av 

punktene på følgende liste som er nødvendige for at foretaket skal kunne sikre den nødvendige graden av uavhengighet: 

a) Effektive framgangsmåter for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger mellom berørte personer som deltar i 

virksomhet som innebærer en risiko for interessekonflikt, og der utvekslingen av nevnte opplysninger kan skade interessene 

til en eller flere kunder.  
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b) Separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner innebærer å utøve virksomhet på vegne av, eller yte tjenester til, 

kunder hvis interesser kan komme i konflikt, eller som på annen måte representerer ulike interesser som kan komme i 

konflikt, herunder foretakets egne interesser. 

c) Avskaffing av enhver direkte forbindelse mellom godtgjøring av berørte personer som i hovedsak utfører én oppgave, og 

godtgjøring av eller inntekter generert av andre berørte personer som i hovedsak utfører en annen oppgave, dersom det kan 

oppstå en interessekonflikt i tilknytning til disse oppgavene, 

d) Tiltak for å hindre eller begrense en persons utøvelse av utilbørlig innflytelse på den måten en berørt person utfører 

investeringstjenester eller tilknyttede tjenester eller investeringsvirksomhet på. 

e) Tiltak for å hindre eller kontrollere at en berørt person samtidig eller fortløpende deltar i separate investeringstjenester eller 

tilknyttede tjenester eller investeringsvirksomhet dersom slik deltakelse kan medføre at interessekonflikter ikke håndteres 

korrekt. 

4. Verdipapirforetak skal sikre at opplysninger til kundene i henhold til artikkel 23 nr. 2 i direkt iv 2014/65/EU er en siste 

utvei som skal benyttes bare dersom de effektive organisatoriske og administrative ordningene som verdipapirforetaket har 

innført for å forebygge eller håndtere sine interessekonflikter i samsvar med artikkel 23 i direktiv 2014/65/EU, ikke er 

tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å hindre at kundens interesser skades. 

Av opplysningene skal det tydelig framgå at de organisatoriske og administrative ordningene som verdipapirforetaket har 

innført for å forebygge eller håndtere interessekonflikter, ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å hindre at kundens 

interesser skades. Opplysningene skal omfatte særskilt beskrivelse av de interessekonfliktene som kan oppstå ved yting av 

investeringstjenester og/eller tilknyttede tjenester, idet det tas hensyn til arten av kunde som mottar opplysningen. I beskrivelsen 

skal interessekonfliktenes allmenne art og kilder, samt de risikoene som oppstår for kunden som følge av interessekonfliktene, 

og de tiltakene som er truffet for å redusere disse risikoene, forklares i tilstrekkelig detalj til at kunden kan treffe en beslutning 

på et opplyst grunnlag med hensyn til den investeringstjenesten eller tilknyttede tjenesten som interessekonfliktene er knytt et 

til. 

5. Verdipapirforetak skal vurdere og regelmessig, minst en gang i året, kontrollere de retningslinjene for interessekonflikter 

som er innført i samsvar med nr. 1–4, og skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å rette opp eventuelle mangler. Overdreven 

tillit til opplysninger om interessekonflikter skal anses som en mangel i verdipapirforetakets retningslinjer for interessekon-

flikter. 

Artikkel 35 

Registrering av tjenester eller virksomhet som fører til skadelige interessekonflikter 

(Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak skal føre og regelmessig ajourføre et register over de typene investeringstjenester eller tilknyttede tjenester 

eller investeringsvirksomhet som utføres av eller på vegne av foretaket, der det har oppstått en interessekonflikt som medfører 

risiko for å skade en eller flere kunders interesser, eller når det gjelder en løpende tjeneste eller virksomhet, der det kan oppstå 

en interessekonflikt. 

Den øverste ledelsen skal regelmessig og minst én gang i året motta skriftlige rapporter om situasjoner nevnt i denne artikkel. 

Artikkel 36 

Investeringsanalyse og markedsføringsmateriell  

(Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. I artikkel 37 menes med «investeringsanalyse» analyse eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til en 

investeringsstrategi, eksplisitt eller implisitt, som gjelder et eller flere finansielle instrumenter eller utstedere av finansielle 

instrumenter, herunder enhver uttalelse om slike instrumenters nåværende eller framtidige verdi eller kurs, beregnet på distri-

busjonskanaler eller offentligheten, og der følgende vilkår i denne sammenheng er oppfylt: 

a) Analysen eller informasjonen er merket eller beskrevet som investeringsanalyse eller lignende, eller presenteres på annen 

måte som en objektiv eller uavhengig forklaring av de forholdene som anbefalingen inneholder.  
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b) Dersom vedkommende anbefaling ble gitt av et verdipapirforetak til en kunde, ville det ikke utgjøre yting av investerings -

rådgivning etter direktiv 2014/65/EU. 

2. En anbefaling av den typen som omfattes av artikkel 3 nr. 1 punkt 35 i forordning (EU) nr. 596/2014, men som ikke 

oppfyller vilkårene i nr. 1, skal behandles som markedsføringsmateriell etter direktiv 2014/65/EU, og verdipapirforetak som 

utarbeider eller formidler anbefalingen, skal sikre at den klart og tydelig er identifisert som dette. 

I tillegg skal foretak sikre at slike anbefalinger inneholder en klar og tydelig erklæring (også i tilfelle av en muntlig anbefaling) 

om at den ikke er utarbeidet i samsvar med de juridiske kravene som er utformet for å fremme investeringsanalysers 

uavhengighet, og at den ikke er underlagt noe forbud om handel før formidling av investeringsanalysen. 

Artikkel 37 

Ytterligere organisatoriske krav med hensyn til investeringsanalyser eller markedsføringsmateriell  

(Artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som på eget eller et konsernmedlems ansvar utarbeider eller får utarbeidet investeringsanalyser som er 

beregnet på eller som sannsynligvis senere vil bli formidlet til foretakets kunder eller allmennheten, skal sikre at alle tiltak 

fastsatt i artikkel 34 nr. 3 gjennomføres med hensyn til de finansanalytikerne som er involvert i utarbeiding av investerings-

analyser, og andre berørte personer hvis ansvarsområder eller forretningsinteresser kan komme i konflikt med interessene til de 

personene som investeringsanalysen blir formidlet til. 

Forpliktelsene i første ledd får også anvendelse i forbindelse med anbefalinger nevnt i artikkel 36 nr. 2. 

2. Verdipapirforetak nevnt i nr. 1 første ledd skal ha ordninger utformet  for å sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Finansanalytikere og andre berørte personer foretar ikke personlige transaksjoner eller handler, bortsett fra som prisstillere 

som opptrer i god tro og i forbindelse med ordinær prisstilling eller utførelse av en uoppfordret kundeordre, på vegne av en 

annen person, herunder verdipapirforetaket, i finansielle instrumenter som investeringsanalysen er knyttet til, eller i andre 

tilknyttede finansielle instrumenter, med kunnskap om den forventede tidsplanen for eller innholdet i investeringsanalysene 

som ikke er offentlig tilgjengelig eller ikke er tilgjengelig for kunder, og som ikke umiddelbart kan utledes av opplysninger 

som er tilgjengelige på denne måten, før mottakerne av investeringsanalysene har hatt en rimelig mulighet til å handle på 

grunnlag av dem. 

b) Under omstendigheter som ikke omfattes av bokstav a), foretar finansanalytikere og andre berørte personer som er involvert 

i utarbeiding av investeringsanalyser, ikke personlige transaksjoner i finansielle instrumenter som investeringsanalysen er 

knyttet til, eller i andre tilknyttede finansielle instrumenter, som er i strid med gjeldende anbefalinger, bortsett fra i 

unntakstilfeller og med forhåndsgodkjenning fra et medlem av foretakets juridiske avdeling eller funksjon for regel-

etterlevelse. 

c) Det finnes et fysisk skille mellom de finansanalytikerne som er involvert i utarbeiding av investeringsanalyser, og andre 

berørte personer hvis ansvarsområder eller forretningsinteresser kan komme i konflikt med interessene til de personene som 

investeringsanalysene blir formidlet til, eller, når dette ikke anses som hensiktsmessig med hensyn til foretakets størrelse og 

organisasjon og virksomhetens art, omfang og kompleksitet, det er innført og iverksatt egnede alternative informasjons-

barrierer. 

d) Verdipapirforetakene selv, finansanalytikere og andre berørte personer som er involvert i utarbeiding av investerings-

analyser, mottar ikke tilskyndelser fra andre som har en vesentlig interesse i investeringsanalysens gjenstand. 

e) Verdipapirforetakene selv, finansanalytikere og andre berørte personer som er involvert i utarbeiding av investerings-

analyser, lover ikke utstedere gunstig dekning i analysen.  
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f) Dersom utkastet inneholder en anbefaling eller et kursmål, er det ikke tillatt for utstedere, andre berørte personer enn 

finansanalytikere eller noen andre personer å gjennomgå, før investeringsanalysene formidles, et utkast til investerings-

analyse med sikte på å kontrollere nøyaktigheten av faktaopplysninger som analysen omfatter, eller for andre formål enn å 

kontrollere at foretakets juridiske forpliktelser er oppfylt. 

I dette nummer menes med «tilknyttet finansielt instrument» et finansielt instrument hvis kurs lett påvirkes av kursbevegelser i 

et annet finansielt instrument som er gjenstand for investeringsanalyse, og omfatter et derivat av det andre finansielle 

instrumentet. 

3. Verdipapirforetak som formidler investeringsanalyser utarbeidet av en annen person til allmennheten eller til kunder, skal 

unntas fra kravet om å opptre i samsvar med nr. 1 dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Personen som utarbeider investeringsanalysen, er ikke et medlem av konsernet som verdipapirforetaket tilhører. 

b) Verdipapirforetaket endrer ikke i vesentlig grad anbefalingene i investeringsanalysen. 

c) Verdipapirforetaket legger ikke fram investeringsanalysen som om den er utarbeidet av foretaket. 

d) Verdipapirforetaket kontrollerer at den som utarbeider investeringsanalysen, er underlagt krav som tilsvarer kravene i 

henhold til denne forordning når det gjelder utarbeiding av investeringsanalysen, eller har fastsatt retningslinjer som stiller 

slike krav. 

Artikkel 38 

Ytterligere generelle krav med hensyn til fulltegningsgaranti eller plassering 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som yter rådgivning om finansieringsstrategier for foretak, som angitt i vedlegg I avsnitt B nr. 3, og yter 

tjenester i form av garantistillelse for fulltegning av finansielle instrumenter eller plassering av finansielle instrumenter, skal, 

før de påtar seg et oppdrag om å forvalte tilbudet, ha innført ordninger for å opplyse utstederkunden om følgende: 

a) De forskjellige finansieringsalternativene som er tilgjengelige for foretaket, med en angivelse av transaksjonsgebyrene for 

hvert alternativ. 

b) Tidsplanen og prosessen for finansieringsrådgivning om fastsettelsen av kursen på tilbudet. 

c) Tidsplanen og prosessen for finansieringsrådgivning om plasseringen av tilbudet. 

d) Nærmere opplysninger om den investormålgruppen som foretaket har til hensikt å tilby de finansielle instrumentene. 

e) Stillingsbetegnelser og avdelinger for berørte personer som er involvert i finansieringsrådgivning om prissetting og tildeling 

av finansielle instrumenter. 

f) Foretakets ordninger for å forebygge eller håndtere interessekonflikter som kan oppstå når foretaket plasserer de relevante 

finansielle instrumentene hos sine investeringskunder eller i sin egen handelsportefølje. 

2. Verdipapirforetak skal ha innført en sentralisert framgangsmåte for å identifisere alle fulltegningsgaranti- og plasse-

ringstransaksjonene som er gjennomført av foretaket, og registrere slike opplysninger, herunder datoen da foretaket ble 

underrettet om potensielle fulltegningsgaranti- og plasseringstransaksjoner. Foretakene skal identifisere alle potensielle 

interessekonflikter som oppstår i verdipapirforetakets eller konsernets øvrige virksomhet, og skal gjennomføre hensiktsmessige 

framgangsmåter for å håndtere dem. I tilfeller der et verdipapirforetak ikke kan håndtere en interessekonflikt ved å anvende 

hensiktsmessige framgangsmåter, skal verdipapirforetaket ikke delta i transaksjonen. 

3. Verdipapirforetak som tilbyr ordreutførelses- og analysetjenester i tillegg til garantistillelse for fulltegning samt 

plassering, skal sikre at det er innført tilstrekkelige kontroller for å håndtere potensielle interessekonflikter mellom disse 

virksomhetene og mellom deres ulike kunder som mottar disse tjenestene.  
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Artikkel 39 

Ytterligere krav med hensyn til kursfastsettelse  i forbindelse med utstedelse av finansielle instrumenter 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal ha innført systemer, kontroller og framgangsmåter for å identifisere og forebygge eller håndtere 

interessekonflikter som oppstår i forbindelse med mulig fastsettelse av underkurs eller overkurs på en utstedelse eller berørte 

parters deltakelse i prosessen. Særlig skal verdipapirforetak som et minstekrav innføre, gjennomføre og opprettholde interne 

ordninger for å sikre følgende: 

a) At kursfastsettelsen for tilbudet ikke fremmer andre kunders interesser eller foretakets egne interesser på en måte som kan 

være i strid med utstederkundens interesser. 

b) Forebygging eller håndtering av situasjoner der personer som har ansvar for å yte tjenester til foretakets investeringskunder, 

er direkte involvert i beslutninger om finansieringsrådgivning om kursfastsettelse til utstederkunden. 

2. Verdipapirforetak skal gi kunder opplysninger om hvordan den anbefalte kursen på tilbudet og tidsplanen fastsettes. 

Særlig skal foretaket informere og samarbeide med utstederkunden om eventuelle sikrings- eller stabiliseringsstrategier det har 

til hensikt å gjennomføre i forbindelse med tilbudet, herunder hvordan disse strategiene kan påvirke utstederkunders interesser. 

Under tilbudsprosessen skal foretakene også treffe alle rimelige tiltak for å holde utstederkunden underrettet om utviklingen når 

det gjelder fastsettelsen av utstedelseskursen. 

Artikkel 40 

Ytterligere krav med hensyn til plassering 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som plasserer finansielle instrumenter, skal opprette, gjennomføre og vedlikeholde effektive ordninger 

for å hindre at anbefalinger om plassering blir utilbørlig påvirket av eksisterende eller framtidige forbindelser. 

2. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde effektive interne ordninger for å forebygge eller håndtere 

interessekonflikter som oppstår når personer som har ansvar for å yte tjenester t il foretakets investeringskunder, er direkte 

involvert i beslutninger om anbefalinger til utstederkunden om tildeling. 

3. Verdipapirforetak skal ikke motta betalinger eller ytelser fra en tredjepart med mindre slike betalinger eller ytelser 

oppfyller de tilskyndelseskravene som er fastsatt i artikkel 24 i direktiv 2014/65/EU. Særlig skal følgende praksiser anses for 

ikke å oppfylle disse kravene, og skal derfor ikke anses som akseptable: 

a) En tildeling for å stimulere til utbetaling av uforholdsmessig høye gebyrer for andre tjenester som ytes av verdipapir-

foretaket (såkalt «laddering»), for eksempel uforholdsmessig høye gebyrer eller provisjoner som betales av en investe-

ringskunde, eller når investeringskunden ved uforholdsmessig store forretningsvolumer betaler normale provisjonsnivåer 

som vederlag for en tildeling av utstedelsen. 

b) En tildeling til en leder eller medarbeider hos en eksisterende eller potensiell utstederkunde som vederlag for framtidig eller 

tidligere tildeling av foretaksfinansiering (såkalt «spinning»). 

c) En tildeling som uttrykkelig eller underforstått forutsetter at verdipapirforetaket mottar framtidige ordrer fra eller selger en 

annen tjeneste til en investeringskunde eller et foretak der investoren er en medarbeider. 

4. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde en tildelingsstrategi som fastsetter framgangsmåten for 

utarbeiding av anbefalinger om tildeling. Tildelingsstrategien skal legges fram for utstederkunden før det inngås en avtale om 

plasseringstjenester. Strategien skal omfatte relevante opplysninger som er tilgjengelige på det tidspunktet, om den foreslåtte 

tildelingsmetoden for utstedelsen. 

5. Verdipapirforetak skal drøfte plasseringsprosessen med utstederkunden for at foretaket skal kunne forstå og ta hensyn til 

kundens interesser og mål. Verdipapirforetaket skal innhente utstederkundens samtykke til den foreslåtte tildelingen per 

kundetype i samsvar med tildelingsstrategien.  
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Artikkel 41 

Ytterligere krav med hensyn til rådgivning, distribusjon og egenplassering 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal ha innført systemer, kontroller og framgangsmåter for å identifisere og håndtere de interessekon-

fliktene som oppstår når de yter investeringstjenester til en investeringskunde i forbindelse med deltakelse i en ny utstedelse, 

dersom verdipapirforetaket mottar provisjoner, gebyrer eller andre penge- eller naturalytelser for å organisere utstedelsen. Alle 

provisjoner, gebyrer eller penge- eller naturalytelser skal være i samsvar med kravene i artikkel 24 nr. 7, 8 og 9 i direktiv 

2014/65/EU, dokumenteres i verdipapirforetakets retningslinjer for interessekonflikter og gjenspeiles i foretakets tilskyndelses -

ordninger. 

2. Verdipapirforetak som deltar i plassering av finansielle instrumenter som de selv eller foretak i samme konsern har utstedt 

til sine egne kunder, herunder deres eksisterende innskytere dersom det gjelder kredittinstitusjoner, eller investeringsfond som 

forvaltes av foretak i deres konsern, skal innføre, gjennomføre og opprettholde klare og effektive ordninger for identifisering, 

forebygging eller håndtering av potensielle interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med denne typen virksomhet. Slike 

ordninger skal omfatte vurdering av å avstå fra å utøve virksomheten når interessekonflikter ikke kan håndteres på hensikts-

messig måte, slik at eventuelle negative virkninger for kunder unngås. 

3. Når det kreves opplysninger om interessekonflikter, skal verdipapirforetak oppfylle kravene i artikkel 34 nr. 4, herunder 

en beskrivelse av arten av og kilden til interessekonflikter som er forbundet med denne typen virksomhet, med nærmere 

opplysninger om de særlige risikoene knyttet til slik praksis for å gjøre det mulig for kunder å treffe en investeringsbes lutning 

på et opplyst grunnlag. 

4. Verdipapirforetak som tilbyr sine kunder finansielle instrumenter som er utstedt av dem selv eller andre konsernforetak, og 

som inngår i beregningen av tilsynskrav angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(2) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(3), skal gi disse kundene ytterligere opplysninger 

om forskjellene mellom det finansielle instrumentet og bankinnskudd med hensyn til avkastning, risiko og likviditet samt eventuelt 

vern som gis i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(4). 

Artikkel 42 

Ytterligere krav med hensyn til utlån eller kreditt i forbindelse med fulltegningsgaranti eller plassering  

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetaket skal ha innført ordninger for å identifisere og forebygge eller håndtere interessekonflikter som kan 

oppstå som følge av at utstederkunden eller et foretak i samme konsern tidligere har fått lån eller kreditt som kan tilbakebetales 

med inntektene fra en utstedelse. 

2. Dersom det viser seg at ordningene for å håndtere interessekonflikter ikke er tilstrekkelige til å sikre at enhver risiko for å 

skade utstederkunden, unngås, skal verdipapirforetakene opplyse utstederkunden om de spesifikke interessekonfliktene som har 

oppstått i forbindelse med deres eller konsernforetaks virksomhet som kredittformidler, og deres virksomhet knyttet til 

verdipapirtilbudet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s.  149). 
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3. Verdipapirforetakenes retningslinjer for interessekonflikter skal kreve at opplysninger om utstederens finansielle stilling 

meddeles konsernforetak som opptrer som kredittformidlere, forutsatt at dette ikke vil være i strid med informasjonsbarrierer  

som foretaket har opprettet for å beskytte en kundes interesser. 

Artikkel 43 

Føring av registre i forbindelse med fulltegningsgaranti eller plassering 

(Artikkel 16 nr. 3 og artikkel 23 og 24 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak skal føre registre over innholdet i og tidspunktene for instrukser som mottas fra kunder. Det skal for hver 

transaksjon føres et register over de beslutningene om tildeling som er truffet, for å sørge for et fullstendig revisjonsspor 

mellom de bevegelsene som er registrert på kundenes kontoer, og de instruksene som verdipapirforetaket har mottatt. Særlig 

skal den endelige tildelingen til hver investeringskunde være klart begrunnet og registreres. Det fullstendige revisjonssporet for 

de viktigste trinnene i prosessen knyttet til fulltegningsgaranti og plassering skal gjøres tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter på anmodning. 

KAPITTEL III 

VILKÅR FO R DRIFT AV VERDIPAPIRFO RETAK 

AVSNITT 1 

Opplysninger til kunder og potensielle kunder 

Artikkel 44 

Krav om balanserte, klare og ikke villedende opplysninger 

(Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal sikre at alle opplysninger, herunder markedsføringsmateriell, som de retter til ikke-profesjonelle 

eller profesjonelle kunder eller potensielle ikke-profesjonelle eller profesjonelle kunder, eller formidler på en slik måte at de 

sannsynligvis mottas av disse gruppene, oppfyller vilkårene i nr. 2–8. 

2. Verdipapirforetak skal sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 oppfyller følgende vilkår: 

a) Opplysningene omfatter navnet på verdipapirforetaket. 

b) Opplysningene er nøyaktige og inneholder alltid en korrekt og tydelig angivelse av eventuelle relevante risikoer når det 

vises til mulige fordeler ved en investeringstjeneste eller et finansielt instrument. 

c) For opplysningene som gjelder angivelsen av relevante risikoer, brukes en skriftstørrelse som minst tilsvarer den 

skriftstørrelsen som er mest brukt for opplysningene samlet sett, og utformingen sikrer at en slik angivelse framtrer tydelig, 

d) Opplysningene er tilstrekkelige til og er framlagt på en slik måte at de sannsynligvis vil bli forstått av et gjennomsnittlig 

medlem av den gruppen de er rettet til, eller av dem de sannsynligvis vil bli mottatt av. 

e) Opplysningene verken tilslører, minsker eller skjuler viktige elementer, erklæringer eller advarsler. 

f) Det samme språket benyttes gjennomgående i alle former for opplysninger og markedsføringsmateriell som gis til hver 

enkelt kunde, med mindre kunden har godtatt å motta opplysninger på mer enn ett språk. 

g) Opplysningene er oppdaterte og relevante for det kommunikasjonsmiddelet som brukes. 

3. Dersom opplysningene sammenligner investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, finansielle instrumenter eller 

personer som yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, skal verdipapirforetak sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Sammenligningen er relevant og framlagt på en korrekt og balansert måte. 

b) Kildene for de opplysningene som er benyttet i sammenligningen, er angitt. 

c) De viktigste faktaene og forutsetningene som er benyttet til å utarbeide sammenligningen, inngår i den.  
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4. Dersom opplysningene inneholder en henvisning til et tidligere resultat for et finansielt instrument, en finansindeks eller 

en investeringstjeneste, skal verdipapirforetak sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Denne henvisningen er ikke det mest framtredende i opplysningene. 

b) Opplysningene må inneholde egnede resultatopplysninger fra de siste fem årene, eller hele den perioden der det finansielle 

instrumentet, finansindeksen eller investeringstjenesten har blitt tilbudt eller eksistert, dersom denne perioden er kortere enn 

fem år, eller for en lengre periode som foretaket fastsetter, og i alle tilfeller må disse resultatopplysningene være basert på 

fullstendige tolvmånedersperioder. 

c) Referanseperioden og kilden for opplysningene er klart angitt. 

d) Opplysningene inneholder en tydelig advarsel om at tallene viser til tidligere resultater, og at tidligere resultater ikke er 

noen pålitelig indikator på framtidige resultater. 

e) Dersom opplysningene er basert på tall i en annen valuta enn valutaen i den medlemsstaten der den ikke-profesjonelle 

kunden eller den potensielle ikke-profesjonelle kunden er bosatt, er valutaen klart angitt, sammen med en advarsel om at 

avkastningen kan øke eller minske som et resultat av valutasvingninger. 

f) Dersom opplysningene er basert på brutto inntjening, er det opplyst om virkningen av provisjoner, gebyrer eller andre 

avgifter. 

5. Dersom opplysningene omfatter eller viser til et simulert tidligere resultat, skal verdipapirforetak sikre at opplysningene er 

knyttet til et finansielt instrument eller en finansindeks, og at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det simulerte tidligere resultatet er basert på faktiske tidligere resultater for et eller flere finansielle instrumenter eller 

finansindekser, som er de samme som, eller stort sett de samme som vedkommende finansielle instrument, eller som ligger 

til grunn for vedkommende finansielle instrument. 

b) Med hensyn til faktiske tidligere resultater som nevnt i bokstav a) er vilkårene i nr. 4 bokstav a)–c), e) og f) oppfylt. 

c) Opplysningene inneholder en tydelig advarsel om at tallene viser til simulerte tidligere resultater, og at tidligere resultat er 

ikke er noen pålitelig indikator på framtidige resultater. 

6. Dersom opplysningene inneholder informasjon om framtidige resultater, skal verdipapirforetak sikre at følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Opplysningene er ikke basert på eller viser ikke til simulerte tidligere resultater. 

b) Opplysningene er basert på rimelige antakelser støttet av objektive data. 

c) Dersom opplysningene er basert på brutto inntjening, er det opplyst om virkningen av provisjoner, gebyrer eller andre 

avgifter. 

d) Opplysningene er basert på resultatscenarioer under ulike markedsforhold (både negative og positive risikoscenarioer) og 

gjenspeiler arten av og risikoene ved de spesifikke instrumenttypene som analysen omfatter. 

e) Opplysningene inneholder en tydelig advarsel om at slike prognoser ikke er noen pålitelig indikator på framtidige resultater. 

7. Dersom opplysningene viser til en særlig skattemessig behandling, skal de tydelig angi at denne skattemessige behand-

lingen er avhengig av de enkelte omstendighetene til hver enkelt kunde og kan bli underlagt framtidige endringer. 

8. I opplysningene skal navnet på en vedkommende myndighet ikke benyttes på en slik måte at det indikerer eller antyder at 

denne myndigheten anbefaler eller godkjenner verdipapirforetakets produkter eller tjenester. 

Artikkel 45 

Opplysninger om kundeklassifisering 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal informere nye kunder og eksisterende kunder om at verdipapirforetaket har endret, i henhold til 

direktiv 2014/65/EU, klassifiseringen som ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart, i samsvar med 

nevnte direktiv.  
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2. Verdipapirforetak skal informere kunder på et varig medium om eventuelle rettigheter en kunde har til å anmode om en 

annen klassifisering, og om eventuelle begrensninger i nivået av kundevern en annen klassifisering ville medføre. 

3. Verdipapirforetak kan, enten på eget initiativ eller på anmodning fra den berørte kunden, behandle en kunde på følgende 

måte: 

a) Som en profesjonell eller ikke-profesjonell kunde dersom denne kunden ellers ville vært ansett som en kvalifisert motpart i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

b) Som en ikke-profesjonell kunde dersom denne kunden ellers anses som en profesjonell kunde i henhold til avsnitt I i 

vedlegg II til direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 46 

Generelle krav om opplysninger til kunder 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal i god tid før en kunde eller potensiell kunde blir bundet av en avtale om investeringstjenester eller 

tilknyttede tjenester som ytes, eller før disse tjenestene ytes, avhengig av hva som inntreffer først, gi vedkommende kunde eller 

potensielle kunde følgende opplysninger: 

a) Vilkårene i en slik avtale. 

b) De opplysningene som kreves i artikkel 47 om den aktuelle avtalen eller de aktuelle investeringstjenestene eller tilknyttede 

tjenestene. 

2. Verdipapirforetak skal i god tid før investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ytes til kunder eller potensielle kunder, 

gi de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 47–50. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal gis på et varig medium eller på et nettsted (der dette ikke utgjør et varig medium), 

forutsatt at vilkårene i artikkel 3 nr. 2 er oppfylt. 

4. Verdipapirforetak skal i god tid gi melding til en kunde om eventuelle vesentlige endringer i de opplysningene som er gitt 

i henhold til artikkel 47–50, og som er relevante for en tjeneste som foretaket utfører for vedkommende kunde. Meldingen skal 

gis på et varig medium dersom de opplysningene den gjelder, er gitt på et varig medium. 

5. Verdipapirforetak skal sikre at opplysninger som gis i markedsføringsmateriell, er i samsvar med de opplysningene 

foretaket gir til kunder i forbindelse med at det utfører investeringstjenester og tilknyttede tjenester. 

6. Markedsføringsmateriell som inneholder et tilbud eller en invitasjon av følgende art samt angir svarmåte eller inneholder 

et skjema som kan benyttes til å gi svar, skal inneholde de delene av opplysningene nevnt i artikkel 47–50 som er relevante for 

tilbudet eller invitasjonen: 

a) Et tilbud om å inngå en avtale i tilknytning til et finansielt  instrument, en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste med 

enhver person som svarer på meldingen. 

b) En invitasjon til enhver person som svarer på meldingen, til å komme med et tilbud om å inngå en avtale i tilknytning til et 

finansielt instrument, en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste. 

Første ledd kommer imidlertid ikke til anvendelse dersom den potensielle kunden, for å svare på et tilbud eller en invitasjon i 

markedsføringsmateriellet, må vise til et eller flere andre dokumenter som, alene eller til sammen, inneholder disse opplys-

ningene. 

Artikkel 47 

Opplysninger om verdipapirforetaket og dets tjenester for kunder og potensielle kunder 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal, der dette er relevant, gi kunder eller potensielle kunder følgende generelle opplysninger: 

a) Verdipapirforetakets navn og adresse samt kontaktopplysninger som er nødvendige for at kunder skal kunne kommunisere 

effektivt med foretaket. 

b) De språkene som kunden kan kommunisere med verdipapirforetaket på, og de språkene som brukes i dokumenter og annen 

informasjon fra foretaket.  
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c) De kommunikasjonsmetodene som skal benyttes mellom verdipapirforetaket og kunden, herunder, og der dette er relevant, 

metoder for sending og mottak av ordrer. 

d) En erklæring om at verdipapirforetaket har tillatelse samt navn på og kontaktadresse til vedkommende myndighet som har 

gitt tillatelse. 

e) Dersom verdipapirforetaket opptrer gjennom en tilknyttet agent, en erklæring om dette som angir i hvilken medlemsstat 

agenten er registrert. 

f) Arten og hyppigheten av samt tidsplanen for rapportene om utførelsen av tjenesten som skal ytes av verdipapirforetaket til 

kunden i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU. 

g) Dersom verdipapirforetaket oppbevarer kundens finansielle instrumenter eller kundens midler, et sammendrag av hvilke 

tiltak foretaket treffer for å sikre at de er beskyttet, herunder et sammendrag av relevante erstatningsordninger for investorer 

eller innskuddsgarantiordninger som gjelder for foretakets virksomhet i en medlemsstat. 

h) En beskrivelse, som kan gis som et sammendrag, av hvilke retningslinjer for interessekonflikter som foretaket har i samsvar 

med artikkel 34. 

i) Når kunden anmoder om det, nærmere opplysninger om foretakets retningslinjer for interessekonflikter på et varig medium 

eller på et nettsted (der dette ikke utgjør et varig medium), forutsatt at vilkårene i artikkel 3 nr. 2 er oppfylt. 

Opplysningene angitt i bokstav a)–i) skal gis i god tid før investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ytes til kunder eller 

potensielle kunder. 

2. Når verdipapirforetak yter tjenesten porteføljeforvaltning, skal de fastsette en egnet metode for evaluering og sammen-

ligning, for eksempel en relevant referanseindeks, basert på kundens investeringsmål samt hvilke typer finansielle instrumenter 

kundeporteføljen omfatter, slik at kunden som tjenesten utføres for, kan vurdere foretakets yting. 

3. Dersom verdipapirforetak foreslår å yte porteføljeforvaltningstjenester til en kunde eller potensiell kunde, skal de, i tillegg 

til de opplysningene som kreves i nr. 1, gi kunden de av følgende opplysninger som er relevante: 

a) Opplysninger om metode og hyppighet for verdsetting av de finansielle instrumentene i kundens portefølje. 

b) Opplysninger om eventuell delegering av skjønnsmessig forvaltning av hele eller deler av de finansielle instrumentene eller 

midlene i kundens portefølje. 

c) En spesifikasjon av en eventuell referanseindeks som inntjeningen i kundens portefølje vil bli sammenlignet med. 

d) Hvilken type finansielt instrument som kan inngå i kundeporteføljen, og hvilke typer transaksjoner som kan utføres i slike 

instrumenter, herunder eventuelle begrensninger. 

e) Målet for forvaltningen, hvilket risikonivå som skal gjenspeiles i forvalterens utøvelse av skjønn og eventuelle særlige 

begrensninger i dette skjønnet. 

Opplysningene angitt i bokstav a)–e) skal gis i god tid før investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ytes til kunder eller 

potensielle kunder. 

Artikkel 48 

Opplysninger om finansielle instrumenter 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal i god tid før de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunder eller potensielle 

kunder, gi kunder eller potensielle kunder en generell beskrivelse av arten av og risikoene ved finansielle instrumenter, idet det 

tas særlig hensyn til kundens klassifisering som enten ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart. 

Denne beskrivelsen skal forklare arten av den særlige typen instrument det gjelder, hvordan det finansielle instrumentet 

fungerer og utvikler seg under ulike markedsforhold, herunder både positive og negative, samt de risikoene som er knyttet til 

denne typen instrument, i tilstrekkelig detalj til at kunden kan treffe investeringsbeslutninger på et opplyst grunnlag.  
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2. Beskrivelsen av risikoene nevnt i nr. 1 skal, der dette er relevant for den særlige typen finansielt instrument samt for 

kundens status og kunnskapsnivå, omfatte følgende: 

a) De risikoene som er knyttet til vedkommende type finansielt instrument, herunder en forklaring av gjeldsgraden og dens 

virkninger samt risikoen for å tape hele investeringen, herunder risikoen for at utstederen blir insolvent eller tilknyttede 

hendelser, for eksempel intern tapsdekning. 

b) Kursvolatiliteten for slike instrumenter og eventuelle begrensninger i det tilgjengelige markedet for slike instrumenter. 

c) Opplysninger om hindringer eller begrensninger for desinvestering, som kan være tilfellet for illikvide finansielle 

instrumenter eller finansielle instrumenter med en fast investeringsperiode, herunder en beskrivelse av mulige metoder for 

uttreden og følgene av en eventuell uttreden, mulige begrensninger og anslått tidsramme for salget av det finansielle 

instrumentet før de opprinnelige kostnadene for transaksjonen i denne typen finansielle instrumenter gjenvinnes. 

d) Det faktum at en investor som en følge av transaksjoner i slike instrumenter kan påta seg finansielle forpliktelser og andre 

forpliktelser, herunder betingede forpliktelser, i tillegg til kostnaden ved å anskaffe instrumentene. 

e) Eventuelle marginkrav eller tilsvarende forpliktelser som gjelder for instrumenter av denne typen. 

3. Dersom et verdipapirforetak gir en ikke-profesjonell kunde eller potensiell ikke-profesjonell kunde opplysninger om et 

finansielt instrument som omfattes av et aktuelt tilbud til offentligheten, og det er offentliggjort et prospekt i forbindels e med 

dette tilbudet i henhold til direktiv 2003/71/EF, skal dette foretaket i god tid før det yter investeringstjenester eller tilknyttede 

tjenester til kunder eller potensielle kunder, informere kunden eller den potensielle kunden om hvor dette prospektet er gjort 

offentlig tilgjengelig. 

4. Dersom et finansielt instrument består av to eller flere ulike finansielle instrumenter eller tjenester, skal verdipapir-

foretaket gi en tilstrekkelig beskrivelse av det finansielle instrumentets juridiske art, instrumentets bestanddeler og hvordan 

samspillet mellom bestanddelene påvirker risikoene ved investeringen. 

5. Når det gjelder finansielle instrumenter som omfatter en garanti eller kapitalbeskyttelse, skal verdipapirforetaket gi en 

kunde eller en potensiell kunde opplysninger om omfanget og arten av en slik garanti eller kapitalbeskyttelse. Når garantien er 

gitt av en tredjepart, skal opplysningene om denne garantien inneholde tilstrekkelige detaljer om garantisten og garantien til at 

kunden eller den potensielle kunden kan foreta en korrekt vurdering av garantien. 

Artikkel 49 

Opplysninger om beskyttelse av kundens finansielle instrumenter eller kundens midler 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler som tilhører kunder, skal, der det er relevant, gi 

disse kundene eller potensielle kundene de opplysningene som angis i nr. 2–7. 

2. Verdipapirforetaket skal informere kunden eller den potensielle kunden i tilfeller der vedkommende kundes finansielle 

instrumenter eller midler kan deponeres hos en tredjepart på vegne av verdipapirforetaket, og om verdipapirforetakets ansvar i 

henhold til gjeldende nasjonal rett for tredjepartens eventuelle handlinger eller utelatelser samt følgene for kunden av 

tredjepartens insolvens. 

3. I tilfeller der kundens eller den potensielle kundens finansielle instrumenter, dersom dette er tillatt i henhold til nasjonal 

rett, kan deponeres på en samlekonto av en tredjepart, skal verdipapirforetaket informere kunden om dette og gi en tydelig 

advarsel om hvilken risiko dette kan innebære. 

4. Verdipapirforetaket skal informere kunden eller den potensielle kunden i tilfeller der det i henhold til nasjonal rett ikke er 

mulig å identifisere kundens finansielle instrumenter som oppbevares av en tredjepart, atskilt fra vedkommende tredjeparts eller 

verdipapirforetakets egne finansielle instrumenter, og skal gi en tydelig advarsel om hvilken risiko dette kan innebære. 

5. Verdipapirforetaket skal informere kunden eller den potensielle kunden i tilfeller der kontoer som inneholder finansielle 

instrumenter eller midler som tilhører vedkommende kunde eller potensielle kunde, er eller vil bli underlagt lovgivningen i en 

annen jurisdiksjon enn en medlemsstats, og skal opplyse om at kundens eller den potensielle kundens rettigheter i tilknytning til 

disse finansielle instrumentene eller midlene kan endres tilsvarende.  
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6. Et verdipapirforetak skal informere kunden om eksistensen av og vilkårene for en eventuell sikkerhetsinteresse eller en 

panterettighet som foretaket har eller kan ha med hensyn til kundens finansielle instrumenter eller midler, eller en eventuell 

motregningsrett foretaket har med hensyn til disse instrumentene eller midlene. Der dette er relevant, skal foretaket også 

informere kunden om at en depositar kan ha en sikkerhetsinteresse, en panterettighet eller en motregningsrett i tilknytning til 

disse instrumentene eller midlene. 

7. Et verdipapirforetak skal, før det gjennomfører verdipapirfinansieringstransaksjoner i tilknytning til finansielle 

instrumenter som oppbevares av foretaket på vegne av en kunde, eller før det på annen måte bruker slike finansielle 

instrumenter for egen regning eller for en annen kundes regning, på et varig medium og i god tid før bruk av disse 

instrumentene gi kunden klare, fullstendige og nøyaktige opplysninger om verdipapirforetakets forpliktelser og ansvar med 

hensyn til bruken av disse finansielle instrumentene, herunder vilkårene for tilbakelevering av dem samt om hvilken risiko som 

er involvert. 

Artikkel 50 

Opplysninger om kostnader og tilknyttede gebyrer 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Med sikte på å gi opplysninger til kunder om alle kostnader og gebyrer i henhold til artikkel 24 nr. 4 i direktiv 

2014/65/EU skal verdipapirforetak oppfylle de detaljerte kravene i nr. 2–10. 

Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, skal verdipapirforetak som yter investerings-

tjenester til profesjonelle kunder, ha rett til å inngå avtale med disse kundene om en begrenset anvendelse av de detaljerte 

kravene fastsatt i denne artikkel. Verdipapirforetak skal ikke kunne avtale slike begrensninger når tjenestene investerings-

rådgivning eller porteføljeforvaltning ytes eller når, uavhengig av hvilken investeringstjeneste som ytes, de berørte finansielle 

instrumentene omfatter et derivat. 

Uten at det berører forpliktelsene angitt i artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, skal verdipapirforetak som yter investerings-

tjenester til kvalifiserte motparter, ha rett til å inngå avtale med disse kundene om en begrenset anvendelse av de detaljert e 

kravene fastsatt i denne artikkel, unntatt når, uavhengig av hvilken investeringstjeneste som ytes, de berørte finansielle 

instrumentene omfatter et derivat og den kvalifiserte motparten har til hensikt å tilby dem til sine kunder. 

2. Når det gjelder forhånds- og etterhåndsopplysninger om kostnader og gebyrer til kunder, skal verdipapirforetak 

sammenstille følgende: 

a) Alle kostnader og tilknyttede gebyrer som pålegges av verdipapirforetak eller andre parter dersom kunden har blitt henvist 

til en slik tredjepart, for investeringstjenesten(e) og/eller de tilknyttede tjenestene som er ytt til kunden. 

b) Alle kostnader og tilknyttede gebyrer i forbindelse med produksjon og forvaltning av finansielle instrumenter. 

Kostnadene nevnt i bokstav a) og b) er oppført i vedlegg II til denne forordning. Ved anvendelse av bokstav a) skal 

tredjepartsbetalinger som verdipapirforetakene mottar i forbindelse med investeringstjenesten som ytes til en kunde, føres 

atskilt, og de samlede kostnadene og gebyrene skal legges sammen og uttrykkes både som et kontantbeløp og som et 

prosenttall. 

3. I tilfeller der en del av de samlede kostnadene og gebyrene skal betales i eller representerer et beløp i utenlandsk valuta, 

skal verdipapirforetak angi hvilken valuta det dreier seg om, og gjeldende valutaomregningskurser og -utgifter. Verdipapir-

foretak skal også underrette om betalingsordninger eller vilkår for andre ytelser. 

4. I forbindelse med opplysninger om produktkostnader og gebyrer som ikke inngår i nøkkelinformasjonsdokumentet for 

investorer i en UCITS, skal verdipapirforetakene beregne og opplyse om disse kostnadene, for eksempel ved å kontakte 

forvaltningsselskaper for UCITS-fond for å innhente relevante opplysninger. 

5. Forpliktelsen til i god tid å gi fullstendig forhåndsinformasjon om de samlede kostnadene og gebyrene i forbindelse med 

det finansielle instrumentet og investeringstjenesten eller den tilknyttede tjenesten som er ytt, får anvendelse på verdipapir-

foretak i følgende situasjoner: 

a) Dersom verdipapirforetaket anbefaler eller markedsfører finansielle instrumenter til kunder.  
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b) Dersom verdipapirforetaket som yter investeringstjenester, er forpliktet til å gi kunder et nøkkelinformasjonsdokument for 

investorer i en UCITS eller et nøkkelinformasjonsdokument for PRIIP-er i forbindelse med de relevante finansielle 

instrumentene, i samsvar med relevant unionsregelverk. 

6. Verdipapirforetak som ikke anbefaler eller markedsfører et finansielt instrument overfor kunden, eller som ikke er 

forpliktet til å gi kunden et nøkkelinformasjonsdokument i samsvar med relevant unionsregelverk, skal underrette sine kunder 

om alle kostnader og gebyrer i forbindelse med investeringstjenesten og/eller den tilknyttede tjenesten som er ytt.  

7. Dersom mer enn ett verdipapirforetak yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunden, skal hvert verdipapir-

foretak gi opplysninger om kostnadene som er knyttet til de investeringstjenestene eller de tilknyttede tjenestene det yter. Et 

verdipapirforetak som overfor sine kunder anbefaler eller markedsfører tjenester som ytes av et annet foretak, skal sammenstille 

kostnadene og gebyrene for sine tjenester og kostnadene og gebyrene for tjenestene som ytes av det andre foretaket. Et 

verdipapirforetak skal ta hensyn til kostnader og gebyrer knyttet til andre investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som 

ytes av andre foretak, dersom det har henvist kunden til disse andre foretakene. 

8. Når de forhåndsberegner kostnader og gebyrer, skal verdipapirforetak bruke faktisk påløpte kostnader som en 

tilnærmingsverdi for de forventede kostnadene og gebyrene. Dersom faktiske kostnader ikke er tilgjengelige, skal verdipapir-

foretaket framlegge rimelige anslag over disse kostnadene. Verdipapirforetak skal gjennomgå forhåndsanslagene på grunnlag 

av erfaringer i etterhånd, og skal ved behov tilpasse disse forutsetningene. 

9. Verdipapirforetak skal hvert år gi etterhåndsopplysninger om alle kostnader og gebyrer knyttet til både finansielle 

instrumenter og investeringstjenester og tilknyttede tjenester dersom de har anbefalt eller markedsført det eller de finansielle 

instrumentene, eller dersom de har gitt kunden nøkkelinformasjonsdokumentet i forbindelse med det eller de finansielle 

instrumentene og har eller har hatt en løpende relasjon til kunden i løpet av året. Disse opplysningene skal baseres på påløpte 

kostnader og framlegges på individuelt grunnlag. 

Verdipapirforetak kan velge å gi slike sammenstilte opplysninger om kostnader og gebyrer for investeringstjenestene og de 

finansielle instrumentene i forbindelse med en eventuell eksisterende periodisk rapportering til kundene. 

10. Verdipapirforetak skal i forbindelse med yting av investeringstjenester gi sine kunder en illustrasjon som viser den 

kumulative virkningen som kostnader har på avkastningen. En slik illustrasjon skal gis både på forhånd og i etterhånd. 

Verdipapirforetak skal sikre at illustrasjonen oppfyller følgende krav: 

a) Illustrasjonen viser hvilken virkning de samlede kostnadene og gebyrene har på investeringens avkastning. 

b) Illustrasjonen viser eventuelle forventede toppnivåer for eller svingninger i kostnadene. 

c) Illustrasjonen følges av en beskrivelse av illustrasjonen. 

Artikkel 51 

Opplysninger gitt i samsvar med direktiv 2009/65/EU og forordning (EU) nr. 1286/2014 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak som formidler andeler i innretninger for kollektiv investering eller PRIIP-er, skal i tillegg informere sine 

kunder om eventuelle andre kostnader og tilknyttede gebyrer i forbindelse med produktet som ikke inngår i nøkkelinforma-

sjonsdokumentet for en UCITS eller PRIIP-er, og om kostnadene og gebyrene som er knyttet til deres yting av investerings-

tjenester i forbindelse med det finansielle instrumentet. 

AVSNITT 2 

Investeringsrådgivning 

Artikkel 52 

Opplysninger om investeringsrådgivning 

(Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal på en klar og kortfattet måte forklare hvorvidt og hvorfor investeringsrådgivning anses som 

uavhengig eller ikke-uavhengig, og typen og arten av de begrensningene som gjelder, herunder forbudet mot å motta og 

beholde tilskyndelser når det ytes uavhengig investeringsrådgivning.  
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Når samme kunde tilbys eller mottar både uavhengig og ikke-uavhengig rådgivning, skal verdipapirforetak forklare omfanget 

av begge tjenestene for å gjøre det mulig for investorene å forstå forskjellene mellom dem, og skal ikke presentere seg selv som 

en uavhengig investeringsrådgiver for den samlede virksomheten. Foretakene skal i sin kommunikasjon med kunder ikke på 

utilbørlig måte framheve sine uavhengige investeringsrådgivningstjenester på bekostning av ikke-uavhengige investerings-

tjenester. 

2. Verdipapirforetak som yter uavhengig og ikke-uavhengig investeringsrådgivning, skal opplyse kunden om det utvalget av 

finansielle instrumenter som kan anbefales, herunder om foretakets forhold til utstederne eller leverandørene av instrumentene. 

3. Verdipapirforetak skal gi en beskrivelse av hvilke typer finansielle instrumenter som vurderes, utvalget av finansielle 

instrumenter og leverandører analysert per type instrument avhengig av tjenestens omfang, og, når de yter uavhengig 

rådgivning, hvordan den tjenesten som ytes, oppfyller vilkårene for yting av uavhengig investeringsrådgivning samt faktorer 

som er tatt hensyn til i den utvelgingsprosessen verdipapirforetaket har anvendt for å anbefale finansielle instrumenter, for 

eksempel risikoer og kostnader knyttet til de finansielle instrumentene samt deres kompleksitet. 

4. Når det utvalget av finansielle instrumenter som vurderes av verdipapirforetaket som yter uavhengig investerings-

rådgivning, omfatter verdipapirforetakets egne finansielle instrumenter eller instrumenter som utstedes eller leveres av foretak 

som har nære forbindelser til eller andre nære juridiske eller økonomiske relasjoner til verdipapirforet aket, eller av andre 

utstedere eller leverandører som ikke er forbundet eller har slike relasjoner, skal verdipapirforetaket, for hver type finans ielt 

instrument, identifisere det utvalget av finansielle instrumenter som utstedes eller leveres av foretak som ikke har noen 

forbindelser til verdipapirforetaket. 

5. Verdipapirforetak som regelmessig vurderer egnetheten av anbefalingene som er gitt i henhold til artikkel 54 nr. 12, skal 

opplyse om følgende: 

a) Hyppigheten og omfanget av den regelmessige egnethetsvurderingen og, dersom det er relevant, vilkårene som utløser 

denne vurderingen. 

b) I hvilken utstrekning opplysningene som er innhentet tidligere, vil bli gjenstand for en ny vurdering. 

c) Hvordan en oppdatert anbefaling vil bli meddelt kunden. 

Artikkel 53 

Uavhengig investeringsrådgivning 

(Artikkel 24 nr. 4 og artikkel 24 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning, skal fastsette og gjennomføre en utvelgingsprosess for å 

vurdere og sammenligne et tilstrekkelig utvalg av finansielle instrumenter som er tilgjengelige på markedet, i samsvar med 

artikkel 24 nr. 7 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. Utvelgingsprosessen skal omfatte følgende: 

a) Antallet og utvalget av finansielle instrumenter som vurderes, står i forhold til omfanget av de investeringsrådgivnings-

tjenestene som ytes av den uavhengige investeringsrådgiveren. 

b) Antallet og utvalget av finansielle instrumenter som vurderes, er tilstrekkelig representativt for de finansielle instrumentene 

som er tilgjengelige på markedet. 

c) Mengden av finansielle instrumenter som utstedes av verdipapirforetaket selv eller av enheter som er nært forbundet med 

verdipapirforetaket, står i forhold til den samlede mengden finansielle instrumenter som vurderes. 

d) Kriteriene for utvelging av de ulike finansielle instrumentene skal omfatte alle relevante aspekter som risikoer, kostnader og 

kompleksitet samt kjennetegnene ved verdipapirforetakets kunder, og skal sikre at valget av instrumenter som kan 

anbefales, er nøytralt. 

Dersom det ikke er mulig å foreta en slik sammenligning på grunn av forretningsmodellen eller det spesifikke omfanget av 

tjenesten som ytes, skal verdipapirforetaket som yter investeringsrådgivning, ikke presentere seg selv som uavhengig. 

2. Et verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning og konsentrerer seg om visse kategorier eller et bestemt 

utvalg av finansielle instrumenter, skal oppfylle følgende krav: 

a) Foretaket skal markedsføre seg selv på en måte som er beregnet på å tiltrekke bare kunder som foretrekker disse 

kategoriene eller dette utvalget av finansielle instrumenter.  
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b) Foretaket skal kreve at kunder angir at de bare er interessert i å investere i den bestemte kategorien eller det bestemte 

utvalget av finansielle instrumenter. 

c) Foretaket skal, før det yter tjenesten, sikre at tjenesteytingen er hensiktsmessig for hver nye kunde på grunnlag av at dets 

forretningsmodell passer til kundens behov og mål, og at utvalget av finansielle instrumenter er egnet for kunden. Dersom 

dette ikke er tilfelle, skal foretaket ikke yte en slik tjeneste til kunden. 

3. Et verdipapirforetak som yter både uavhengig og ikke-uavhengig investeringsrådgivning, skal oppfylle følgende 

forpliktelser: 

a) Verdipapirforetaket har i god tid før det yter tjenestene underrettet sine kunder, på et varig medium, om rådgivningen vil 

være uavhengig eller ikke-uavhengig i samsvar med artikkel 24 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU og de gjeldende 

gjennomføringstiltakene. 

b) Verdipapirforetaket har presentert seg selv som uavhengig med hensyn til de tjenestene som det yter uavhengig 

investeringsrådgivning for. 

c) Verdipapirforetakene har innført tilstrekkelige organisatoriske krav og kontroller for å sikre at begge typer rådgivnings-

tjenester og rådgivere er klart atskilt fra hverandre, og at kunder ikke blir forvirret når det gjelder den typen rådgivning de 

mottar, samt at de får den typen rådgivning som er hensiktsmessig for dem. Verdipapirforetaket skal ikke tillate at en fysisk 

person yter både uavhengig og ikke-uavhengig rådgivning. 

AVSNITT 3 

Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet 

Artikkel 54 

Vurdering av egnethet og egnethetsrapporter 

(Artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal ikke skape tvetydighet eller forvirring med hensyn t il sitt ansvar i prosessen når de vurderer 

egnetheten av investeringstjenester eller finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. Når 

foretaket vurderer egnetheten, skal det på en klar og enkel måte opplyse kunder eller p otensielle kunder om at egnetheten 

vurderes for at foretaket skal kunne opptre i kundens beste interesse. 

Dersom investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltningstjenester ytes helt eller delvis gjennom et automatisert eller 

halvautomatisert system, skal ansvaret for å foreta egnethetsvurderingen ligge hos verdipapirforetaket som yter tjenesten, og 

skal ikke reduseres ved at det brukes et elektronisk system for å gi en personlig anbefaling eller ta en beslutning om handel. 

2. Verdipapirforetak skal fastsette omfanget av opplysningene som skal innhentes fra kunder, i lys av alle kjennetegn ved 

investeringsrådgivnings- eller porteføljeforvaltningstjenestene som skal ytes til disse kundene. Verdipapirforetak skal innhente 

de opplysningene fra kunder eller potensielle kunder som er nødvendige for at foretaket skal forstå grunnleggende fakta om 

kunden og ha et rimelig grunnlag for å fastslå, idet det tas behørig hensyn til arten og omfanget av den tjenesten som skal y tes, 

at den bestemte transaksjonen som skal anbefales, eller inngås når det ytes en porteføljeforvaltningstjeneste, oppfyller følgende 

kriterier: 

a) Den oppfyller vedkommende kundes investeringsmål, herunder kundens risikotoleranse. 

b) Den er slik at kunden finansielt sett er i stand til å bære en eventuell tilknyttet investeringsrisiko i samsvar med kundens 

investeringsmål. 

c) Den er slik at kunden har den nødvendige erfaringen og kunnskapen til å forstå risikoen ved transaksjonen eller 

forvaltningen av kundens portefølje. 

3. Dersom et verdipapirforetak yter en investeringstjeneste til en profesjonell kunde, skal det være berettiget til å anta at i 

tilknytning til de produktene, transaksjonene og tjenestene som kunden er klassifisert for, har kunden nødvendig erfaring og 

kunnskap i henhold til nr. 2 bokstav c). 

Når denne investeringstjenesten består i at det ytes investeringsrådgivning til en profesjonell kunde som omfattes av avsnitt  1 i 

vedlegg II til direktiv 2014/65/EU, skal verdipapirforetaket i henhold til nr. 2 bokstav b) være berettiget til å anta at kunden er 

finansielt i stand til å bære all tilknyttet investeringsrisiko i samsvar med kundens investeringsmål.  
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4. Opplysninger om kundens eller den potensielle kundens finansielle situasjon skal, der dette er relevant, omfatte opplys -

ninger om kilden til og omfanget av kundens regulære inntekt, kundens eiendeler, herunder likvide midler, investeringer og fast 

eiendom samt kundens regulære finansielle forpliktelser. 

5. Opplysninger om kundens eller den potensielle kundens investeringsmål skal, der det er relevant, omfatte opplysninger 

om hvor lenge kunden ønsker å holde på investeringen, kundens preferanser når det gjelder risiko, kundens risikoprofil og 

formålet med investeringen. 

6. Når en kunde er en juridisk person eller en gruppe på to eller flere fysiske personer, eller dersom en eller flere fysiske 

personer representeres av en annen fysisk person, skal verdipapirforetaket innføre og gjennomføre retningslinjer for hvem som 

bør være omfattet av egnethetsvurderingen, og hvordan vurderingen skal skje i praksis, herunder fra hvem det bør innhentes 

opplysninger om kunnskap og erfaring, finansiell stilling og investeringsmål. Verdipapirforetaket skal dokumentere disse 

retningslinjene. 

Når en fysisk person er representert av en annen fysisk person, eller når en juridisk person som har bedt om å bli behandlet som 

profesjonell kunde i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU, skal tas i betraktning ved egnethetsvurderingen, 

skal den finansielle stillingen og investeringsmålene være de som gjelder for den juridiske personen, eller, når det dreier seg om 

den fysiske personen, den underliggende kunden og ikke representanten. Kunnskapen og erfaringen skal være den som innehas 

av representanten for den fysiske personen eller den personen som har tillatelse til å utføre transaksjoner på vegne av den 

underliggende kunden. 

7. Verdipapirforetak skal treffe rimelige tiltak for å sikre at de innsamlede opplysningene om deres kunder eller potensielle 

kunder, er pålitelige. Dette skal omfatte, men ikke være begrenset til følgende: 

a) Å sikre at kundene forstår at det er viktig å gi nøyaktige og oppdaterte opplysninger. 

b) Å sikre at alle verktøyer, for eksempel profileringsverktøy for risikovurdering eller verktøy for å vurdere en kundes 

kunnskap og erfaring, som anvendes ved egnethetsvurderingen, er egnet for formålet og er hensiktsmessig utformet for å 

anvendes på deres kunder, og at eventuelle begrensninger identifiseres og aktivt reduseres gjennom vurderingsprosessen. 

c) Å sikre at de spørsmålene som stilles i prosessen, vil bli forstått av kundene, at de nøyaktig gjenspeiler kundens mål og 

behov, og at de gir opplysninger som er nødvendige for å foreta egnethetsvurderingen. 

d) Å treffe tiltak, ved behov, for eventuelt å sikre at kundens opplysninger er konsekvente, for eksempel ved å vurdere om det 

foreligger åpenbare unøyaktigheter i opplysningene fra kunder. 

Verdipapirforetak som har en løpende relasjon til kunden, for eksempel ved å yte en løpende investeringsrådgivnings- eller 

porteføljeforvaltningstjeneste, skal ha og kunne dokumentere egnede retningslinjer og framgangsmåter for å opprettholde 

tilstrekkelig og oppdatert kundeinformasjon i det omfang som er nødvendig for å oppfylle kravene i nr. 2. 

8. I tilfeller der et verdipapirforetak yter tjenestene investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning og ikke får de 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, skal foretaket ikke anbefale investerings-

tjenester eller finansielle instrumenter til kunden eller den potensielle kunden. 

9. Verdipapirforetak skal ha og kunne dokumentere hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter for å sikre at de 

forstår arten av og egenskapene, herunder kostnadene og risikoene, ved investeringstjenester og finansielle instrumenter som 

velges til kundene, og at de, idet det tas hensyn til kostnader og kompleksitet, vurderer om tilsvarende investeringstjenester eller 

finansielle instrumenter kan stemme overens med kundens profil. 

10. Når et verdipapirforetak yter investeringstjenester i form av investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning, skal det 

ikke anbefale eller beslutte å handle dersom ingen av tjenestene eller instrumentene er egnet for kunden. 

11. Når verdipapirforetak yter investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltningstjenester som innebærer bytting av 

investeringer, enten ved å selge et instrument og kjøpe et annet eller ved å utøve en rett til å foreta en endring som gjelder et 

eksisterende instrument, skal verdipapirforetak innhente nødvendige opplysninger om kundens eksisterende investeringer og de 

anbefalte nye investeringene, og analysere kostnadene og fordelene ved å bytte, slik at de med rimelighet kan vise at fordelene 

ved bytting er større enn kostnadene.  
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12. Når verdipapirforetak yter investeringsrådgivning, skal de gi den ikke-profesjonelle kunden en rapport som inneholder et 

sammendrag av rådgivningen og forklarer på hvilken måte anbefalingen er egnet for den ikke-profesjonelle kunden, herunder 

hvordan den stemmer overens med kundens mål og personlige forhold sett i lys av den investeringsperioden som kreves, 

kundens kunnskap og erfaring og kundens risikovillighet og evne til å bære tap. 

Verdipapirforetak skal gjøre kundene oppmerksomme på, og ta med i egnethetsrapporten, opplysninger om hvorvidt de 

anbefalte tjenestene eller instrumentene sannsynligvis vil kreve at den ikke-profesjonelle kunden anmoder om en regelmessig 

gjennomgåelse av de avtalte ordningene. 

Dersom et verdipapirforetak yter en tjeneste som innebærer regelmessige egnethetsvurderinger og -rapporter, kan det være 

tilstrekkelig at de etterfølgende rapportene etter at den første tjenesten er etablert, bare omfatter endringer i de berørte tjenestene 

eller instrumentene og/eller kundens forhold, uten at alle opplysningene i den første rapporten gjentas. 

13. Verdipapirforetak som foretar en regelmessig egnethetsvurdering, skal, for å forbedre tjenesten, minst én gang i året 

vurdere egnetheten av de anbefalingene som gis. Hyppigheten av denne vurderingen skal økes avhengig av kundens risikoprofil 

og hvilken type finansielle instrumenter som anbefales. 

Artikkel 55 

Felles bestemmelser om vurderingen av egnethet eller hensiktsmessighet 

(Artikkel 25 nr. 2 og 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal sikre at opplysningene om en kundes eller p otensiell kundes kunnskap og erfaring på 

investeringsområdet omfatter følgende, i det omfang dette er hensiktsmessig for arten av kunde, arten og omfanget av tjenesten 

som skal ytes, og typen produkt eller transaksjon som er planlagt, herunder deres kompleksitet og den risikoen som er involvert: 

a) Hvilke typer tjenester, transaksjoner og finansielle instrumenter som kunden er kjent med. 

b) Arten, omfanget og hyppigheten av kundens transaksjoner i finansielle instrumenter og i hvilken periode de er blitt ut ført. 

c) Kundens eller den potensielle kundens utdanningsnivå, yrke eller relevant tidligere yrke. 

2. Et verdipapirforetak skal ikke forsøke å hindre at en kunde eller en potensiell kunde gir de opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 25 nr. 2 og 3 i direktiv 2014/65/EU. 

3. Et verdipapirforetak skal være berettiget til å stole på de opplysningene som gis av foretakets kunder eller potensielle 

kunder, med mindre foretaket er klar over eller burde være klar over at opplysningene er åpenbart utdaterte, unøyaktige eller 

ufullstendige. 

Artikkel 56 

Vurdering av hensiktsmessighet og tilknyttet dokumentasjonsplikt 

(Artikkel 25 nr. 3 og 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal avgjøre om en kunde har den nødvendige erfaringen og kunnskapen til å forstå risikoene som er 

knyttet til det produktet eller den investeringstjenesten som tilbys eller etterspørres, når de vurderer om en investeringstjeneste 

som nevnt i artikkel 25 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU er hensiktsmessig for kunden. 

Et verdipapirforetak skal være berettiget til å anta at en profesjonell kunde har den nødvendige erfaringen og kunnskapen til å 

forstå de risikoene som er knyttet til vedkommende investeringstjenester eller transaksjoner, eller typer av transaksjoner eller 

produkter, som kunden er klassifisert som en profesjonell kunde for. 

2. Verdipapirforetak skal føre registre over hensiktsmessighetsvurderinger, som skal omfatte følgende: 

a) Resultatene av hensiktsmessighetsvurderingen.  
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b) Eventuelle advarsler som er gitt til kunden dersom investeringstjenesten eller produktkjøpet ble ansett som potensielt 

uhensiktsmessig for kunden, hvorvidt kunden ba om at transaksjonen skulle gjennomføres til tross for advarselen, og 

eventuelt om foretaket aksepterte kundens anmodning om å gjennomføre transaksjonen. 

c) Eventuelle advarsler som er gitt til kunden dersom kunden ikke ga tilstrekkelige opplysninger til at foretaket kunne foreta 

en hensiktsmessighetsvurdering, hvorvidt kunden ba om at transaksjonen skulle gjennomføres til tross for denne 

advarselen, og eventuelt om foretaket aksepterte kundens anmodning om å gjennomføre transaksjonen. 

Artikkel 57 

Yting av tjenester i ikke-komplekse instrumenter 

(Artikkel 25 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

Et finansielt instrument som ikke er uttrykkelig angitt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, skal anses som et 

ikke-komplekst finansielt instrument i henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) vi) i direktiv 2014/65/EU dersom det oppfyller 

følgende kriterier: 

a) Det hører ikke inn under artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) eller avsnitt C nr. 4–11 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. 

b) Det er hyppige muligheter til å avhende, innløse eller på annen måte realisere instrumentet til kurser som er offentlig 

tilgjengelige for markedsdeltakere, og som enten er markedskurser eller kurser som er gjort tilgjengelige eller er godkjent 

av verdsettingssystemer uavhengig av utstederen. 

c) Det innebærer ingen faktisk eller potensiell forpliktelse for kunden som overstiger kostnaden ved å anskaffe instrumentet. 

d) Det inneholder ikke klausuler, vilkår eller utløsende faktorer som på en grunnleggende måte kan endre arten av eller 

risikoen ved investeringen eller avkastningsprofilen, for eksempel investeringer som omfatter en rett til å konvertere 

instrumentet til en annen investering. 

e) Det omfatter ikke eksplisitte eller implisitte innløsningsgebyrer som medfører at investeringen blir illikvid selv om det 

teknisk sett er hyppige muligheter for å avhende, innløse eller på annen måte realisere den. 

f) Tilstrekkelig omfattende opplysninger om instrumentets særtrekk er offentlig tilgjengelige og vil sannsynligvis bli klart 

forstått slik at en gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde på opplyst grunnlag kan foreta en vurdering av om den skal inngå 

en transaksjon i vedkommende instrument. 

Artikkel 58 

Avtaler med ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder 

(Artikkel 24 nr. 1 og artikkel 25 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak som yter en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste som nevnt i avsnitt B nr. 1 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU til en kunde etter denne forordnings anvendelsesdato, skal inngå en skriftlig basisavtale med kunden, på papir eller 

et annet varig medium, der de grunnleggende rettighetene og forpliktelsene til foretaket og kunden angis. Verdipapirforetak 

som yter investeringsrådgivning, skal oppfylle denne forpliktelsen bare dersom det foretas en regelmessig egnethetsvurdering 

av de anbefalte finansielle instrumentene eller tjenestene. 

Den skriftlige avtalen skal angi partenes grunnleggende rettigheter og forpliktelser, og skal omfatte følgende: 

a) En beskrivelse av de tjenestene som skal ytes, og eventuelt arten og omfanget av investeringsrådgivningen. 

b) Dersom det gjelder porteføljeforvaltningstjenester, hvilke typer finansielle instrumenter som kan kjøpes og selges, og 

hvilke typer transaksjoner som kan utføres på vegne av kunden, samt eventuelle instrumenter eller transaksjoner som er 

forbudt. 

c) En beskrivelse av hovedtrekkene ved tjenester nevnt i avsnitt B nr. 1 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU som skal ytes, 

herunder, dersom det er relevant, foretakets rolle i forbindelse med foretakshendelser knyttet til kundenes instrumenter og 

vilkårene for beregning av kundens avkastning av verdipapirfinansieringstransaksjoner med kunders verdipapirer.  
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AVSNITT 4 

Rapportering til kunder 

Artikkel 59 

Rapporteringsforpliktelser med hensyn til utførelse av ordrer som ikke gjelder porteføljeforvaltning 

(Artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som har utført en ordre på vegne av en kunde, bortsett fra ordrer som gjelder porteføljeforvaltning, skal 

treffe følgende tiltak med hensyn til vedkommende ordre: 

a) Straks gi kunden de viktigste opplysningene om utførelsen av ordren på et varig medium. 

b) Sende kunden en melding på et varig medium som bekrefter utførelsen av ordren, så snart som mulig og ikke senere enn 

første virkedag etter at ordren er utført, eller dersom bekreftelsen mottas av verdipapirforetaket fra en tredjepart, ikke senere 

enn første virkedag etter at bekreftelsen mottas fra tredjeparten. 

Bokstav b) kommer ikke til anvendelse dersom bekreftelsen ville inneholde de samme opplysningene som en bekreftelse som 

skal sendes omgående til kunden av en annen person. 

Bokstav a) og b) kommer ikke til anvendelse dersom ordrer utført på vegne av kunder gjelder obligasjoner som finansierer 

pantelånavtaler med vedkommende kunder, der rapporteringen om transaksjonen skal foretas samtidig med at vilkårene for 

pantelånet blir meddelt, men senest én måned etter utførelsen av ordren. 

2. I tillegg til kravene i henhold til nr. 1 skal verdipapirforetak på anmodning gi kunden opplysninger om ordrens status. 

3. Når det gjelder kundeordrer som er knyttet til andeler eller aksjer i en innretning for kollektiv investering, og som utføres  

regelmessig, skal verdipapirforetak enten treffe tiltakene angitt i nr. 1 bokstav b) eller minst hver sjette måned gi kunden de 

opplysningene angitt i nr. 4 som gjelder disse transaksjonene. 

4. Meldingen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde de av følgende opplysninger som er relevante, og dersom det er 

relevant, i samsvar med de tekniske reguleringsstandardene for rapporteringsforpliktelser vedtatt i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014: 

a) Identifisering av det rapporterende foretaket. 

b) Navnet på eller annen beskrivelse av kunden. 

c) Handelsdagen. 

d) Handelstidspunktet. 

e) Type ordre. 

f) Identifisering av handelsplassen. 

g) Identifisering av instrumentet. 

h) Kjøps-/salgsindikator. 

i) Ordrens art, dersom det ikke dreier seg om kjøp/salg. 

j) Mengde. 

k) Enhetspris. 

l) Samlet vederlag. 

m) Summen av de provisjonene og utgiftene som faktureres, og en spesifisering av postene dersom kunden anmoder om dette, 

herunder, dersom det er relevant, beløpet for eventuelle forhøyelser eller nedsettelser som er anvendt dersom transaksjonen 

ble utført av et verdipapirforetak som handlet for egen regning, og verdipapirforetaket er forpliktet, overfor kunden, til å 

sikre beste utførelse.  
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n) Oppnådd valutakurs dersom transaksjonen omfatter valutaomregning. 

o) Kundens ansvar i forbindelse med oppgjøret av transaksjonen, herunder fristen for betaling eller levering samt relevante 

kontoopplysninger i tilfeller der disse opplysningene og dette ansvaret ikke tidligere er meddelt kunden. 

p) Dersom kundens motpart var verdipapirforetaket selv eller en person i verdipapirforetakets konsern eller en annen av 

verdipapirforetakets kunder, opplysninger om dette, med mindre ordren ble utført gjennom et handelssystem som 

muliggjør anonym handel. 

Ved anvendelse av bokstav k) og dersom ordren utføres i transjer, kan verdipapirforetaket gi kunden opplysninger om prisen på 

hver enkelt transje eller gjennomsnittsprisen. Når gjennomsnittsprisen oppgis, skal verdipapirforetaket på anmodning gi kunden 

opplysninger om prisen på hver enkelt transje. 

5. Verdipapirforetaket kan gi kunden opplysningene nevnt i nr. 4 ved hjelp av standardkoder dersom det også gir en 

forklaring på de kodene som benyttes. 

Artikkel 60 

Rapporteringsforpliktelser med hensyn til porteføljeforvaltning 

(Artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som yter tjenesten porteføljeforvaltning til kunder, skal gi hver enkelt kunde en periodisk oversikt på et 

varig medium over den porteføljeforvaltningsvirksomheten som er utført på vegne av vedkommende kunde, med mindre en slik 

oversikt blir gitt av en annen person. 

2. Den periodiske oversikten som kreves i nr. 1, skal gi en korrekt og balansert redegjørelse for den utførte virksomheten og 

inntjeningen på porteføljen i løpet av rapporteringsperioden, og skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger: 

a) Navnet på verdipapirforetaket. 

b) Navnet eller annen betegnelse på kundens konto. 

c) En oversikt over innholdet i og verdsettingen av porteføljen, herunder opplysninger om hvert enkelt finansielt instrument 

som innehas, instrumentets markedsverdi eller rimelige verdi dersom markedsverdien ikke er tilgjengelig, samt kontant -

saldoen i begynnelsen og slutten av rapporteringsperioden, og dessuten inntjeningen på porteføljen i løpet av rapporte-

ringsperioden. 

d) Det samlede beløpet for gebyrer og avgifter som er påløpt i løpet av rapporteringsperioden, med minst en spesifisering av 

samlede forvaltningsgebyrer og samlede utgifter i forbindelse med utførelsen samt, der det er relevant, en erklæring om at 

en nærmere spesifikasjon vil kunne gis på anmodning. 

e) En sammenligning av inntjeningen i løpet av perioden som omfattes av oversikten, med en eventuell referanseindeks for 

investeringsinntjening som avtalt mellom verdipapirforetaket og kunden. 

f) Det samlede beløpet for utbytte, renter og andre betalinger mottatt i løpet av rapporteringsperioden i tilknytning til kundens 

portefølje. 

g) Opplysninger om andre foretakshandlinger som gir rettigheter i tilknytning til finansielle instrumenter som holdes i 

porteføljen. 

h) For hver transaksjon som er utført i løpet av perioden, og dersom dette er relevant, de opplysningene som er nevnt i artikkel 

59 nr. 4 bokstav c)–l), med mindre kunden velger å motta opplysninger om utførte transaksjoner for hver enkelt 

transaksjon, da nr. 4 i denne artikkel får anvendelse. 

3. Den periodiske oversikten nevnt i nr. 1 skal gis hver tredje måned, unntatt i følgende tilfeller: 

a) Dersom verdipapirforetaket tilbyr sine kunder tilgang til et nettbasert system som kan anses som et  varig medium, der det 

gis tilgang til oppdaterte vurderinger av kundens portefølje og der kunden enkelt kan få tilgang til opplysningene som 

kreves i artikkel 63 nr. 2, og foretaket har dokumentasjon på at kunden har benyttet tilgangen til en verdsetting av sin 

portefølje minst én gang i løpet av det relevante kvartalet.  
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b) I tilfeller der nr. 4 kommer til anvendelse, skal den periodiske oversikten gis minst hver tolvte måned. 

c) I tilfeller der avtalen mellom et verdipapirforetak og en kunde om en porteføljeforvaltningstjeneste godkjenner en 

lånefinansiert portefølje, skal den periodiske oversikten gis minst én gang i måneden. 

Unntaket i bokstav b) kommer ikke til anvendelse ved transaksjoner i finansielle instrumenter som omfattes av artikkel 4 nr. 1 

punkt 44 bokstav c) i, eller av et av numrene 4–11 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU. 

4. I tilfeller der kunden velger å motta opplysninger om utførte transaksjoner for hver enkelt transaksjon, skal verdipapir-

foretak etter porteføljeforvalterens utførelse av en transaksjon straks gi kunden de viktigste opplysningene om denne trans-

aksjonen på et varig medium. 

Verdipapirforetaket skal sende kunden en melding som bekrefter transaksjonen og inneholder opplysningene nevnt i artikkel 59 

nr. 4, senest første virkedag etter at transaksjonen er utført, eller, dersom bekreftelsen mottas av verdipapirforetaket fra en 

tredjepart, senest første virkedag etter at bekreftelsen mottas fra tredjeparten. 

Annet ledd kommer ikke til anvendelse der bekreftelsen ville inneholde de samme opplysningene som en bekreftelse som skal 

sendes omgående til kunden av en annen person. 

Artikkel 61 

Rapporteringsforpliktelser med hensyn til kvalifiserte motparter 

(Artikkel 24 nr. 4 og artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

Kravene som gjelder rapporter for ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder i henhold til artikkel 49 og 59, får 

anvendelse med mindre verdipapirforetakene inngår avtaler med kvalifiserte motparter for å fastsette innholdet i og tidsplanen 

for rapportering. 

Artikkel 62 

Ytterligere rapporteringsforpliktelser for porteføljeforvaltning eller for transaksjoner med betingede forpliktelser 

(Artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som yter tjenesten porteføljeforvaltning, skal informere kunden når den samlede verdien av porteføljen, 

som vurdert ved begynnelsen av hver rapporteringsperiode, faller med 10 %, og deretter ved hver nedgang på 10 %, senest på 

slutten av den virkedagen da terskelen blir overskredet, eller i tilfeller der terskelen blir overskredet på en annen dag enn en 

virkedag, senest ved avslutningen av neste virkedag. 

2. Verdipapirforetak som innehar en konto for en ikke-profesjonell kunde som omfatter posisjoner i lånefinansierte 

finansielle instrumenter eller transaksjoner med betingede forpliktelser, skal informere kunden når den opprinnelige verdien av 

hvert instrument faller med 10 %, og deretter ved hver nedgang på 10 %. Rapportering i henhold til dette nummer skal foretas 

for hvert enkelt instrument, med mindre annet er avtalt med kunden, og skal finne sted senest på slutten av den virkedagen da 

terskelen blir overskredet, eller i tilfeller der terskelen blir overskredet på en annen dag enn en virkedag, senest ved 

avslutningen av neste virkedag. 

Artikkel 63 

Oversikt over kundens finansielle instrumenter eller midler 

(Artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler for kunder, skal minst én gang per kvartal og til 

hver kunde som de oppbevarer finansielle instrumenter eller midler for, sende en oversikt på et varig medium over de 

finansielle instrumentene eller midlene, med mindre en slik oversikt er gitt i eventuelle andre periodiske oversikter. På kundens 

anmodning skal foretak framlegge en slik oversikt hyppigere til markedspris. 

Første ledd får ikke anvendelse på en kredittinstitusjon med tillatelse i henhold til europaparlaments - og rådsdirektiv 

2000/12/EF(1) når det gjelder innskudd i henhold til nevnte direktiv som oppbevares av vedkommende institusjon.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT  

L 126 av 26.5.2000, s. 1). 
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2. Oversikten over kundens eiendeler som er nevnt i nr. 1, skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Nærmere opplysninger om alle finansielle instrumenter eller midler som verdipapirforetaket oppbevarer for kunden ved 

utgangen av den perioden oversikten omfatter. 

b) I hvilket omfang noen av kundens finansielle instrumenter eller midler har vært gjenstand for verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner. 

c) Omfanget av alle beløp som kunden har tjent på å delta i en eller flere verdipapirfinansieringstransaksjoner, og grunnlaget 

for beregning av dette beløpet. 

d) En tydelig angivelse av de eiendelene eller midlene som er omfattet av reglene i direktiv 2014/65/EU og dets gjennom-

føringstiltak, og av de som ikke er det, for eksempel slike som er omfattet av en avtale om sikkerhetsstillelse i form av 

overdragelse av eiendomsrett. 

e) En tydelig angivelse av hvilke eiendeler som påvirkes av visse særtrekk ved eierforholdet, for eksempel på grunn av en 

sikkerhetsstillelse. 

f) Markedsverdien, eller anslått verdi når markedsverdien ikke er tilgjengelig, for de finansielle instrumentene som inngår i 

oversikten, med tydelig angivelse av at fraværet av en markedspris sannsynligvis er et tegn på manglende likviditet. 

Vurderingen av den anslåtte verdien skal foretas av foretaket etter beste evne. 

I tilfeller der en kundes portefølje inneholder utbyttet av en eller flere ikke oppgjorte transaksjoner, kan opplysningene nevnt i 

bokstav a) baseres på enten avtaletidspunktet eller på oppgjørstidspunktet, forutsatt at samme grunnlag er benyttet konsekvent 

på alle slike opplysninger i oversikten. 

Den periodiske oversikten over kundens eiendeler som nevnt i nr. 1 skal ikke framlegges dersom verdipapirforetaket gir sine 

kunder tilgang til et onlinesystem som kan anses som et varig medium, der kunden lett kan få tilgang til oppdaterte oversikter 

over sine finansielle instrumenter eller midler, og verdipapirforetaket har dokumentasjon på at kunden har benyttet tilgangen til 

denne oversikten minst én gang i løpet av det relevante kvartalet. 

3. Verdipapirforetak som oppbevarer finansielle instrumenter eller midler, og som yter en porteføljeforvaltningstjeneste til 

en kunde, kan ta med oversikten over kundens eiendeler som nevnt i nr. 1 i den periodiske oversikten foretaket gir kunden i 

henhold til artikkel 60 nr. 1. 

AVSNITT 5 

Beste utførelse 

Artikkel 64 

Kriterier for beste utførelse 

(Artikkel 27 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Når verdipapirforetak utfører kundeordrer, skal de ta hensyn til følgende kriterier for å fastsette den relative betydningen 

av faktorene nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU: 

a) Kundens særtrekk, herunder klassifiseringen av kunden som ikke-profesjonell eller profesjonell kunde. 

b) Kundeordrens særtrekk, herunder om ordren omfatter en verdipapirfinansieringstransaksjon. 

c) Særtrekkene ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren. 

d) Særtrekkene ved de utførelsesplassene som ordren kan rettes til. 

I denne artikkel og i artikkel 65 og 66 menes med «utførelsesplass» et regulert marked, en MHF, en OHF, en systematisk 

internaliserer eller en prisstiller eller annen enhet som tilfører likviditet, eller en enhet som utfører en funksjon i en tredjestat 

som ligner de funksjonene som utføres av noen av de forannevnte. 

2. Et verdipapirforetak oppfyller sin forpliktelse i henhold til artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU til å treffe alle rimelige 

tiltak for å oppnå best mulig resultat for en kunde i den utstrekning det utfører en ordre eller en særlig del av en ordre et ter 

særlige instrukser fra kunden med hensyn til ordren eller en særlig del av ordren.  
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3. Verdipapirforetak skal ikke strukturere eller endre sine provisjoner på en slik måte at det diskriminerer urettmessig 

mellom utførelsesplasser. 

4. Når verdipapirforetaket utfører ordrer eller treffer beslutninger om å handle i OTC-produkter, herunder skreddersydde 

produkter, skal det kontrollere at prisen som foreslås for kunden, er rimelig ved å samle inn markedsdata som er anvendt i 

beregningen av prisen på et slikt produkt og, dersom det er mulig, ved å sammenligne med lignende eller sammenlignbare 

produkter. 

Artikkel 65 

Plikt for verdipapirforetak som utfører porteføljeforvaltning og mottak og formidling av ordrer, til å opptre i kundens 

beste interesse 

(Artikkel 24 nr. 1 og 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Når verdipapirforetak yter porteføljeforvaltning, skal de oppfylle den forpliktelsen de i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2014/65/EU har til å opptre i samsvar med sine kunders beste interesser når de plasserer ordrer for utførelse hos andre 

enheter som en følge av verdipapirforetakets beslutninger om å handle i finansielle instrumenter på vegne av sin kunde. 

2. Når verdipapirforetak yter tjenesten mottak og formidling av ordrer, skal de oppfylle den forpliktelsen de i henhold til 

artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU har til å opptre i samsvar med sine kunders beste interesser når de formidler kundeordrer 

for utførelse hos andre enheter. 

3. For å oppfylle kravene i nr. 1 eller 2 skal verdipapirforetak opptre i samsvar med nr. 4–7 i denne artikkel og artikkel 64  

nr. 4. 

4. Verdipapirforetak skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å oppnå best mulig resultat for sine kunder, idet det tas 

hensyn til faktorene nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU. Den relative betydningen av disse faktorene skal fastsettes 

med henvisning til kriteriene i artikkel 64 nr. 1 og, for ikke-profesjonelle kunder, til kravene i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

2014/65/EU. 

Et verdipapirforetak oppfyller sine forpliktelser i henhold til nr. 1 eller 2 og er ikke forpliktet til å treffe de tiltakene som er 

nevnt i dette nummer, i den utstrekning det følger særlige instrukser fra sin kunde når det plasserer en ordre hos, eller formidler 

en ordre til, et annet foretak for utførelse. 

5. Verdipapirforetak skal innføre og gjennomføre retningslinjer som gjør dem i stand til å oppfylle forpliktelsen i nr. 4. Disse 

retningslinjene skal for hver enkelt klasse av instrumenter identifisere de enhetene som ordrene er plassert hos, eller som 

verdipapirforetaket formidler ordrer til for utførelse. De identifiserte enhetene skal ha ordninger for utførelse som setter 

verdipapirforetaket i stand til å oppfylle forpliktelsene i henhold til denne artikkel når det plasserer ordrer hos eller formidler 

ordrer til vedkommende enhet for utførelse. 

6. Verdipapirforetak skal gi opplysninger til sine kunder om de retningslinjene som er fastsatt i samsvar med nr. 5 og artikkel 

66 nr. 2–9. Verdipapirforetak skal gi kunder hensiktsmessige opplysninger om foretaket og dets tjenester og om enhetene som 

velges for utførelse. Særlig skal verdipapirforetak, når de velger ut andre foretak som skal yte tjenester som gjelder utførelse av 

kundeordrer, en gang i året og for hver klasse av finansielle instrumenter offentliggjøre en oversikt over de fem viktigste 

verdipapirforetakene, målt i handelsvolumer, som de har overført kundeordrer til eller plassert kundeordrer hos for utførelse i 

det foregående året, og opplysninger om den oppnådde kvaliteten på ordreutførelsen. Opplysningene skal være i samsvar med 

de opplysningene som offentliggjøres i samsvar med de tekniske reguleringsstandardene som er utarbeidet i henhold til artikkel 

27 nr. 10 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU. 

På berettiget anmodning fra en kunde skal verdipapirforetak gi sine kunder eller potensielle kunder opplysninger om enheter 

som ordrer formidles til eller plasseres hos for utførelse. 

7. Verdipapirforetak skal regelmessig kontrollere hvordan retningslinjene fastsatt i samsvar med nr. 5 fungerer, og skal 

særlig kontrollere kvaliteten på utførelsen hos de enhetene som er identifisert i disse retningslinjene, og dersom det er relevant, 

rette opp eventuelle mangler. 

Verdipapirforetak skal gjennomgå retningslinjene og ordningene minst en gang i året. En slik gjennomgåelse skal også foretas 

når det skjer en vesentlig endring som påvirker foretakets evne til fortsatt å kunne oppnå best mulig resultat for sine kunder.  
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Verdipapirforetak skal vurdere om en vesentlig endring har funnet sted, og skal vurdere å foreta endringer med hensyn til hvilke 

utførelsesplasser eller enheter som det anser som pålitelige når det gjelder å oppfylle det overordnede kravet om beste utførelse. 

En vesentlig endring skal være en betydelig hendelse som kan påvirke parametrene for beste utførelse, for eksempel kostnad,  

pris, hastighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, art eller andre faktorer som er relevante for utførelsen av 

ordren. 

8. Denne artikkel kommer ikke til anvendelse dersom verdipapirforetaket som utfører porteføljeforvaltningstjenester eller 

mottak og formidling av ordrer, også utfører ordrene det har mottatt eller beslutningene om å handle på vegne av en kundes 

portefølje. I disse tilfellene kommer artikkel 27 i direktiv 2014/65/EU til anvendelse. 

Artikkel 66 

Retningslinjer for utførelse 

(Artikkel 27 nr. 5 og 7 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal minst en gang i året gjennomgå sine retningslinjer for utførelse som er fastsatt i henhold til artikkel 

27 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, og foretakets ordninger for ordreutførelse. 

En slik gjennomgåelse skal også foretas når det skjer en vesentlig endring som definert i artikkel 65 nr. 7 som påvirker 

foretakets evne til fortsatt konsekvent å kunne oppnå best mulig resultat for utførelsen av sine kundeordrer ved hjelp av de 

utførelsesplassene som omfattes av foretakets retningslinjer for ordreutførelse. Et verdipapirforetak skal vurdere om en 

vesentlig endring har funnet sted, og skal vurdere å foreta endringer med hensyn til den relative betydningen av faktorene for 

beste utførelse når det gjelder å oppfylle det overordnede kravet om beste utførelse. 

2. Opplysningene om retningslinjene for ordreutførelse skal tilpasses avhengig av klassen av finansielle instrumenter og 

typen av tjeneste som ytes, og skal omfatte opplysningene angitt i nr. 3–9. 

3. Verdipapirforetak skal gi kunder følgende opplysninger om foretakets retningslinjer for ordreutførelse i god tid før 

tjenesten ytes: 

a) En redegjørelse for den relative betydningen verdipapirforetaket, i samsvar med kriteriene i artikkel 59 nr. 1, tillegger de 

faktorene som er nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, eller den framgangsmåten foretaket anvender for å 

bestemme den relative betydningen til disse faktorene. 

b) En liste over utførelsesplasser som foretaket anser som pålitelige, når det gjelder å oppfylle foretakets forpliktelse til å treffe 

alle rimelige tiltak for konsekvent å oppnå best mulig resultat ved utførelsen av kundeordrer, med angivelse av hvilke 

utførelsesplasser som er benyttet for hver klasse av finansielle instrumenter, for ordrer fra ikke-profesjonelle kunder, ordrer 

fra profesjonelle kunder og verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

c) En liste over faktorer som anvendes for å velge ut en utførelsesplass, herunder kvalitative faktorer som clearingordninger, 

handelsbarrierer, planlagte tiltak eller andre relevante hensyn, og den relative betydningen av hver enkelt faktor; 

opplysningene om faktorene som anvendes for å velge en utførelsesplass, skal være i samsvar med de kontrollene som 

foretaket foretar for å dokumentere overfor kunder at beste utførelse konsekvent oppnås, når det vurderer egnetheten av sine 

retningslinjer og ordninger. 

d) Hvordan utførelsesfaktorer som pris, kostnader, hastighet, sannsynlighet for utførelse og andre relevante faktorer anses som 

en del av alle tiltak som er nødvendige for å oppnå best mulig resultat for kunden. 

e) Dersom det er relevant, opplysninger om at foretaket utfører ordrer utenfor en handelsplass, følgene av dette, for eksempel 

motpartsrisiko som oppstår når ordrer utføres utenfor en handelsplass, og, på kundens anmodning, tilleggsopplysninger om 

følgene av en slik utførelse. 

f) En klar og tydelig advarsel om at spesifikke instrukser fra en kunde kan hindre foretaket i å treffe de tiltakene det har 

utformet og gjennomført i sine retningslinjer for ordreutførelse for å oppnå best mulig resultat ved utførelsen av disse 

ordrene med hensyn til de elementene som omfattes av slike instrukser.  
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g) Et sammendrag av prosessen for utvelging av utførelsesplass, anvendte utførelsesstrategier, de framgangsmåtene og 

prosessene som er anvendt for å analysere den oppnådde kvaliteten på ordreutførelsen, og av hvordan verdipapirforetak 

overvåker og kontrollerer at det oppnås best mulige resultater for kundene. 

Slike opplysninger skal gis på et varig medium eller på et nettsted (der dette ikke utgjør et varig medium), forutsatt at vilkårene 

i artikkel 3 nr. 2 er oppfylt. 

4. Når verdipapirforetak anvender ulike avgifter avhengig av utførelsesplassen, skal foretaket forklare disse forskjellene på 

et detaljnivå som er tilstrekkelig til at kunden forstår fordelene og ulempene ved valget av en bestemt utførelsesplass. 

5. Når verdipapirforetak oppfordrer kundene til å velge en utførelsesplass, skal de gi kunden balanserte, klare og ikke 

villedende opplysninger for å hindre at kunden velger én utførelsesplass i stedet for en annen utelukkende på grunnlag av den 

prispolitikken foretaket anvender. 

6. Verdipapirforetak skal motta tredjepartsbetalinger bare dersom de er i samsvar med artikkel 24 nr. 9 i direktiv 

2014/65/EU, og skal informere kundene om eventuelle tilskyndelser som foretaket mottar fra utførelsesplassene. Opplys -

ningene skal omfatte angivelse av de avgiftene som verdipapirforetaket ilegger alle motparter som er involvert i transaksjonen, 

og dersom avgiftene varierer avhengig av kunden, angis høyeste avgifter eller utvalget av avgifter som kan bli ilagt. 

7. Dersom et verdipapirforetak krever avgifter fra mer enn én deltaker i en transaksjon, i samsvar med artikkel 24 nr. 9 i 

direktiv 2014/65/EU og dets gjennomføringstiltak, skal foretaket opplyse sine kunder om verdien av eventuelle penge- eller 

naturalytelser det har mottatt. 

8. Dersom en kunde inngir rimelige og forholdsmessige anmodninger om opplysninger om verdipapirforetakets retnings-

linjer og ordninger og hvordan de gjennomgås av verdipapirforetaket, skal verdipapirforetaket svare tydelig og innen rimelig 

tid. 

9. Dersom et verdipapirforetak utfører ordrer for ikke-profesjonelle kunder, skal det gi kundene et sammendrag av de 

relevante retningslinjene, med hovedvekt på de samlede kostnadene de pådrar seg. Sammendraget skal også inneholde en 

henvisning til de seneste opplysningene om ordreutførelseskvalitet som er offentliggjort i samsvar med artikkel 27 nr. 3 i 

direktiv 2014/65/EU, for hver utførelsesplass som verdipapirforetaket har angitt i sine retningslinjer for ordreutførelse. 

AVSNITT 6 

Behandling av kundeordrer 

Artikkel 67 

Allmenne prinsipper 

(Artikkel 28 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal oppfylle følgende vilkår når de utfører kundeordrer: 

a) De skal sikre at ordrer som utføres på vegne av kunder, blir raskt og nøyaktig registrert og fordelt. 

b) De skal utføre kundeordrer som ellers er sammenlignbare, i tidsrekkefølge og omgående, med mindre ordrens sært rekk eller 

rådende markedsforhold gjør at dette ikke er praktisk mulig, eller kundens interesser krever noe annet. 

c) De skal omgående informere en ikke-profesjonell kunde om alle vesentlige vanskeligheter som er relevante for korrekt 

gjennomføring av ordrer, så snart de blir oppmerksomme på vanskeligheten. 

2. Dersom et verdipapirforetak er ansvarlig for å føre tilsyn med eller gjennomføre oppgjør av en utført ordre, skal det treffe 

alle rimelige tiltak for å sikre at kundens eventuelle finansielle instrumenter eller midler som er mottatt som oppgjør for den 

utførte ordren, omgående og på korrekt måte overføres til vedkommende kundes konto. 

3. Et verdipapirforetak skal ikke misbruke opplysninger knyttet til kundeordrer som ennå ikke er utført, og skal treffe alle 

rimelige tiltak for å hindre at noen av foretakets berørte personer misbruker slike opplysninger.  
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Artikkel 68 

Aggregering og fordeling av ordrer 

(Artikkel 28 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal ikke utføre en kundeordre eller en transaksjon for egen regning sammen med en annen kundeordre, 

med mindre følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er ikke sannsynlig at aggregeringen av ordrer og transaksjoner generelt vil være til ulempe for en kunde hvis ordre skal 

aggregeres. 

b) Hver enkelt kunde hvis ordre skal aggregeres, opplyses om at virkningen av aggregeringen kan være til ulempe i 

forbindelse med en bestemt ordre. 

c) Det er innført og gjennomført retningslinjer for ordrefordeling som angir hvordan korrekt fordeling av aggregerte ordrer og 

transaksjoner skal skje, herunder hvordan ordrenes mengde og pris bestemmer hvordan delvise utførelser skal fordeles og 

behandles. 

2. Dersom et verdipapirforetak aggregerer en ordre med en eller flere andre kundeordrer og den aggregerte ordren blir delvis 

utført, skal det fordele de tilknyttede handlene i samsvar med retningslinjene for ordrefordeling. 

Artikkel 69 

Aggregering og fordeling av transaksjoner for egen regning 

(Artikkel 28 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak som har aggregert transaksjoner for egen regning med en eller flere kundeordrer, skal ikke fordele de 

tilknyttede handlene på en måte som er til skade for en kunde. 

2. Dersom et verdipapirforetak aggregerer en kundeordre med en transaksjon for egen regning og den aggregerte ordren blir 

delvis utført, skal foretaket prioritere kunden foran foretaket med hensyn til de relaterte handlene. 

Dersom et verdipapirforetak er i stand til å framlegge tilstrekkelig bevis for at det ikke kunne ha ut ført ordren på samme 

fordelaktige vilkår uten aggregeringen, eller i det hele tatt, kan det fordele transaksjonen for egen regning forholdsmessig i 

samsvar med foretakets retningslinjer for ordrefordeling som nevnt i artikkel 68 nr. 1 bokstav c). 

3. Som en del av retningslinjene for ordrefordeling som nevnt i artikkel 68 nr. 1 bokstav c) skal verdipapirforetak innføre 

framgangsmåter som skal hindre omfordeling av transaksjoner for egen regning som utføres sammen med kundeordrer, på en 

måte som er til skade for kunden. 

Artikkel 70 

Omgående, rask og redelig utførelse av kundeordrer og offentliggjøring av ikke -utførte kundeordrer med 

prisbegrensning for aksjer som handles på en handelsplass 

(Artikkel 28 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En ordre med prisbegrensning i forbindelse med aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked eller handles på en 

handelsplass, som under gjeldende markedsvilkår ikke utføres umiddelbart, som nevnt i artikkel 28 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, 

skal anses å være tilgjengelig for offentligheten når verdipapirforetaket har sendt ordren om utførelse til et regulert marked eller 

en MHF, eller når ordren er offentliggjort av en leverandør av datarapporteringstjenester som er etablert i en medlemsstat, og 

lett kan utføres så snart markedsvilkårene tillater det. 

2. Regulerte markeder og MHF-er skal prioriteres i samsvar med foretakets retningslinjer for ordreutførelse for å sikre 

utførelse så snart markedsforholdene tillater det.  
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AVSNITT 7 

Kvalifiserte motparter 

Artikkel 71 

Kvalifiserte motparter 

(Artikkel 30 i direktiv 2014/65/EU) 

1. I tillegg til de kategoriene som er uttrykkelig angitt i artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, kan medlemsstatene 

anerkjenne som kvalifisert motpart i samsvar med artikkel 30 nr. 3 i nevnte direktiv en enhet som tilhører en kategori av kunder 

som skal anses som profesjonelle kunder i henhold til avsnitt I nr. 1, 2 og 3 i vedlegg II til nevnte direktiv. 

2. Dersom en kvalifisert motpart i henhold til artikkel 30 nr. 2 annet ledd i direktiv 2014/65/EU anmoder om å bli behandlet 

som en kunde hvis forretning med et verdipapirforetak er underlagt artikkel 24, 25, 27 og 28 i nevnte direktiv, skal 

anmodningen være skriftlig og angi hvorvidt behandlingen som ikke-profesjonell eller profesjonell kunde gjelder en eller flere 

investeringstjenester eller transaksjoner eller en eller flere typer transaksjoner eller produkter. 

3. I tilfeller der en kvalifisert motpart anmoder om å bli behandlet som en kunde hvis forretning med et verdipapirforetak er 

underlagt artikkel 24, 25, 27 og 28 i direktiv 2014/65/EU, men ikke uttrykkelig anmoder om å bli behandlet som en ikke-

profesjonell kunde, skal foretaket behandle vedkommende kvalifiserte motpart som en profesjonell kunde. 

4. Dersom den kvalifiserte motparten uttrykkelig anmoder om å bli behandlet som en ikke-profesjonell kunde, skal 

verdipapirforetaket behandle den kvalifiserte motparten som en ikke-profesjonell kunde og anvende bestemmelsene med 

hensyn til anmodninger om behandling som ikke-profesjonell kunde som angitt i avsnitt I annet, tredje og fjerde ledd i vedlegg 

II til direktiv 2014/65/EU. 

5. Dersom en kunde anmoder om å bli behandlet som en kvalifisert motpart i samsvar med artikkel 30 nr. 3 i direktiv 

2014/65/EU, skal følgende framgangsmåte følges: 

a) Verdipapirforetaket skal gi kunden en klar skriftlig advarsel om en slik anmodnings følger for kunden, herunder vern denne 

kan miste. 

b) Kunden skal skriftlig bekrefte anmodningen om å bli behandlet som kvalifisert motpart enten generelt eller med hensyn til 

en eller flere investeringstjenester eller en transaksjon eller en type transaksjon eller produkt, og at vedkommende er klar 

over konsekvensene av eventuelt å miste vern som følge av anmodningen. 

AVSNITT 8 

Dokumentasjon 

Artikkel 72 

Oppbevaring av dokumentasjon 

(Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Dokumentasjonen skal oppbevares på et medium som gjør det mulig å lagre opplysningene slik at de er tilgjengelige for 

vedkommende myndighet i framtiden, i en slik form og på en slik måte at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet kan raskt få tilgang til opplysningene og rekonstruere alle viktige trinn i behandlingen av hver 

enkelt transaksjon. 

b) Det er mulig på en enkel måte å fastslå hvilke rettelser eller andre endringer som er gjort, samt innholdet i dokumentasjonen 

før slike rettelser eller endringer. 

c) Det er ikke mulig å manipulere eller endre dokumentasjonen på andre måter. 

d) Databehandling eller annen effektiv behandling skal være mulig når analysen av dataene ikke kan utføres på en enkel måte 

på grunn av dataenes mengde og art. 

e) Foretakets ordninger oppfyller dokumentasjonskravene uansett hvilken teknologi som brukes.  
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2. Verdipapirforetak skal oppbevare minst den dokumentasjonen som er angitt i vedlegg I til denne forordning, avhengig av 

deres virksomhets art. 

Listen over dokumentasjon i vedlegg I til denne forordning berører ikke en eventuell annen dokumentasjonsplikt som følger av 

annen lovgivning. 

3. Verdipapirforetak skal også skriftlig dokumentere alle retningslinjer og framgangsmåter som det kreves at de anvender i 

henhold til direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, direktiv 2014/57/EU og forordning (EU) nr. 596/2014, og deres 

respektive gjennomføringstiltak. 

Vedkommende myndigheter kan kreve at verdipapirforetak oppbevarer ytterligere dokumentasjon i tillegg til listen i vedlegg I 

til denne forordning. 

Artikkel 73 

Dokumentasjon av verdipapirforetakets og kundens rettigheter og forpliktelser 

(Artikkel 25 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

Dokumentasjon som fastsetter verdipapirforetakets og kundens rettigheter og forpliktelser i henhold til en avtale om å utføre 

tjenester, eller vilkårene for foretakets yting av tjenester til kunden, skal oppbevares i minst den perioden kunderelasjonen 

varer. 

Artikkel 74 

Dokumentasjon av kundeordrer og beslutninger om å handle 

(Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

Et verdipapirforetak skal for hver innledende ordre som mottas fra en kunde, og for hver innledende beslutning om å handle 

som treffes, umiddelbart registrere minst opplysningene angitt i avsnit t 1 i vedlegg IV til denne forordning og stille dem til 

rådighet for vedkommende myndighet, i den utstrekning de kommer til anvendelse på ordren eller beslutningen om å handle. 

Dersom opplysningene angitt i avsnitt 1 i vedlegg IV til denne forordning også kreves i henhold til artikkel 25 og 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, bør disse opplysningene føres på en ensartet måte og i samsvar med de samme standardene som 

kreves i henhold til artikkel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 75 

Dokumentasjon av transaksjoner og ordrebehandling 

(Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

Verdipapirforetak skal etter å ha mottatt en kundeordre eller truffet en beslutning om å handle, umiddelbart registrere minst  

opplysningene angitt i avsnitt 2 i vedlegg IV og stille dem til rådighet for vedkommende myndighet, i den utstrekning de 

kommer til anvendelse på ordren eller beslutningen om å handle. 

Dersom opplysningene angitt i avsnitt 2 i vedlegg IV også kreves i henhold til artikkel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

skal de føres på en ensartet måte og i samsvar med de samme standardene som kreves i henhold til artikkel 25 og 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 76 

Opptak av telefonsamtaler eller lagring av elektronisk kommunikasjon 

(Artikkel 16 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Verdipapirforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde effektive og skriftlige retningslinjer for opptak av telefon-

samtaler og lagring av elektronisk kommunikasjon som er hensiktsmessige med hensyn til foretakets størrelse og organisasjon 

og dets virksomhets art, omfang og kompleksitet. Retningslinjene skal omfatte følgende: 

a) Identifisering av telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon, herunder relevante interne telefonsamtaler og intern 

elektronisk kommunikasjon som er underlagt dokumentasjonskrav i samsvar med artikkel 16 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU.  
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b) Spesifisering av framgangsmåtene som skal følges og tiltakene som skal treffes for å sikre at foretaket oppfyller kravene i 

artikkel 16 nr. 7 tredje og åttende ledd i direktiv 2014/65/EU under ekstraordinære omstendigheter der foretaket ikke er i 

stand til å ta opp samtalen/kommunikasjonen på utstyr som er framskaffet, godkjent eller tillatt av foretaket. Dokumenta-

sjon på slike omstendigheter skal oppbevares og være tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

2. Verdipapirforetak skal sikre at ledelsesorganet fører effektivt tilsyn med og har effektiv kontroll over retningslinjer og 

framgangsmåter knyttet til foretakets opptak av telefonsamtaler og lagring av elektronisk kommunikasjon. 

3. Verdipapirforetak skal sikre at ordningene som er innført for å oppfylle dokumentasjonskravene, er teknologinøytrale. 

Foretakene skal regelmessig vurdere om deres retningslinjer og framgangsmåter er effektive og vedta alternative eller 

ytterligere tiltak og framgangsmåter når dette er nødvendig og hensiktsmessig. Som et minstekrav skal slike alternative eller 

ytterligere tiltak vedtas når foretaket godtar eller tillater bruk av et nytt kommunikasjonsmiddel. 

4. Verdipapirforetak skal føre og regelmessig ajourføre et register over personer som har utstyr som eies av foretaket, eller 

privateid utstyr som foretaket har godkjent. 

5. Verdipapirforetak skal gi arbeidstakere utdanning og opplæring i de framgangsmåtene som anvendes i forbindelse med 

kravene i artikkel 16 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

6. For å kontrollere oppfyllelsen av kravene om opptak og lagring i samsvar med artikkel 16 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU skal 

verdipapirforetak regelmessig overvåke registre over transaksjoner og ordrer som omfattes av disse kravene, herunder relevante 

samtaler. En slik overvåking skal være risikobasert og forholdsmessig. 

7. Verdipapirforetak skal på anmodning fra vedkommende myndigheter redegjøre for retningslinjene, framgangsmåtene og 

ledelsens tilsyn i forbindelse med dokumentasjonsreglene. 

8. Før verdipapirforetak yter investeringstjenester og utøver virksomhet som gjelder mottak, formidling og utførelse av 

ordrer for nye og eksisterende kunder, skal foretakene opplyse kunden om følgende: 

a) At samtaler og kommunikasjon blir registrert. 

b) At en kopi av opptaket av slike samtaler med kunden og kommunikasjon med kunden vil være tilgjengelig på anmodning i 

et tidsrom på fem år og, dersom vedkommende myndighet krever det, i et tidsrom på inntil sju år. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal gis på det eller de samme språkene som benyttes når det ytes investeringstjenester til 

kunder. 

9. Verdipapirforetak skal på et varig medium registrere alle relevante opplysninger knyttet til relevante samtaler fra 

personlige møter med kunder. De registrerte opplysningene skal omfatte minst følgende: 

a) Dato og klokkeslett for møter. 

b) Møtested. 

c) Møtedeltakernes identitet. 

d) Initiativtaker til møtet. 

e) Relevante opplysninger om kundeordren, herunder pris, volum og ordretype, og om når ordren skal formidles eller utføres. 

10. Opptakene skal oppbevares på et varig medium slik at de kan avspilles eller kopieres, og skal oppbevares i et format som 

ikke tillater at det opprinnelige opptaket endres eller slettes. 

Opptakene skal oppbevares på et medium som gjør at de er lett tilgjengelige for kunder på anmodning. 

Foretakene skal sikre kvaliteten, nøyaktigheten og fullstendigheten til alle opptak av telefonsamtaler og elektronisk 

kommunikasjon. 

11. Tidsrommet som er fastsatt for oppbevaring av opptak, skal regnes fra den datoen opptaket ble gjort.  
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AVSNITT 9 

Vekstmarkeder for SMB-er 

Artikkel 77 

Kvalifisering som SMB 

(Artikkel 4 nr. 1 punkt 13 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En utsteder hvis aksjer har vært opptatt til handel i mindre enn tre år, skal anses som en SMB i henhold til artikkel 33 nr. 3 

bokstav a) i direktiv 2014/65/EU dersom dens markedsverdi er under 200 millioner euro, basert på et av følgende: 

a) Aksjens sluttkurs på første handelsdag, dersom aksjene har vært opptatt til handel i mindre enn ett år. 

b) Aksjens siste sluttkurs i det første handelsåret, dersom aksjene har vært opptatt til handel i mer enn ett år, men mindre enn 

to år. 

c) Gjennomsnittet av de siste sluttkursene for aksjen i hvert av de to første handelsårene, dersom aksjene har vært opptatt til 

handel i mer enn to år, men mindre enn tre år. 

2. En utsteder som ikke har noen egenkapitalinstrumenter som handles på en handelsplass, skal anses som en SMB i henhold 

til artikkel 4 nr. 1 punkt 13 i direktiv 2014/65/EU dersom den ifølge det seneste årsregnskapet eller konsoliderte regnskapet 

oppfyller minst to av følgende tre kriterier: et gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret på mindre enn 250, en 

balansesum som ikke overskrider 43 000 000 euro, og en årlig nettoomsetning som ikke overskrider 50 000 000 euro. 

Artikkel 78 

Registrering som et vekstmarked for SMB-er 

(Artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Ved vurderingen av om minst 50 % av utstederne som er opptatt til handel på en MHF, er SMB-er med sikte på 

registrering som et vekstmarked for SMB-er i samsvar med artikkel 33 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, skal 

vedkommende myndighet i MHF-operatørens hjemstat beregne den gjennomsnittlige andelen SMB-er av det samlede antallet 

utstedere av finansielle instrumenter som er opptatt til handel på dette markedet. Den gjennomsnittlige andelen skal beregnes 

per 31. desember i foregående kalenderår som gjennomsnittet av andelene på slutten av de tolv månedene i det kalenderåret. 

Uten at det berører de øvrige vilkårene for registrering som er angitt i artikkel 33 nr. 3 bokstav b)–g) i direktiv 2014/65/EU, skal 

vedkommende myndighet registrere en søker uten tidligere driftshistorikk som et vekstmarked for SMB-er, og skal etter tre 

kalenderår kontrollere at det oppfyller kravet til minsteandelen av SMB-er, som fastsatt i samsvar med første ledd. 

2. Når det gjelder kriteriene fastsatt i artikkel 33 nr. 3 bokstav b), c), d) og f) i direktiv 2014/65/EU, skal vedkommende 

myndighet i en MHF-operatørs hjemstat ikke registrere MHF-en som et vekstmarked for SMB-er dersom den ikke anser at 

MHF-en 

a) har innført og anvender regler som fastsetter objektive og gjennomsiktige kriterier for utstederes første og løpende opptak 

til handel på handelsplassen, 

b) har en driftsmodell som er egnet for utførelsen av dens funksjoner og sikrer at rettferdig og ordnet handel opprettholdes for 

de finansielle instrumentene som er opptatt til handel på handelsplassen, 

c) har innført og anvender regler som krever at en utsteder som søker om opptak av sine finansielle instrumenter til handel på 

MHF-en, i tilfeller der direktiv 2003/71/EF ikke får anvendelse, offentliggjør et egnet opptaksdokument utarbeidet under 

utsteders ansvar, med tydelig angivelse av hvorvidt det er godkjent eller gjennomgått, og av hvem, 

d) har innført og anvender regler som fastsetter minstekrav til innholdet i opptaksdokumentet nevnt i bokstav c), på en slik 

måte at investorene får tilstrekkelige opplysninger til at de på et opplyst grunnlag kan foreta en vurdering av utstederens 

finansielle stilling og framtidsutsikter, og rettighetene knyttet til dens verdipapirer,  
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e) krever at utstederen, i opptaksdokumentet nevnt i bokstav c), opplyser om den anser at arbeidskapitalen er tilstrekkelig til å 

dekke dens nåværende krav, og dersom det ikke er tilfellet, om hvordan vedkommende planlegger å framskaffe nødvendig 

arbeidskapital, 

f) har utarbeidet ordninger som sikrer en egnet gjennomgåelse av opptaksdokumentet nevnt i bokstav c) for å sikre at det er 

fullstendig, sammenhengende og forståelig, 

g) krever at utstedere av verdipapirer som handles på denne handelsplassen, skal offentliggjøre årsrapporter innen seks 

måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og halvårsrapporter innen fire måneder etter utgangen av de første seks 

månedene i hvert regnskapsår, 

h) sikrer formidling til offentligheten av prospekter utarbeidet i samsvar med direktiv 2003/71/EF, opptaksdokumenter nevnt i 

bokstav c), finansielle rapporter nevnt i bokstav g) og opplysninger omhandlet i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 596/2014, som offentliggjøres av utstedere av verdipapirer som handles på denne handelsplassen, ved å offentliggjøre 

dem på sitt nettsted eller gi en direkte lenke til den siden på utstedernes nettsted der slike dokumenter, rapporter og 

opplysninger offentliggjøres, 

i) sikrer at de lovpålagte opplysningene nevnt i bokstav h) og direkte lenker er tilgjengelige på nettstedet i minst fem år. 

Artikkel 79 

Avregistrering som et vekstmarked for SMB-er 

(Artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Med hensyn til andelen av SMB-er, og uten at det berører de andre vilkårene i artikkel 33 nr. 3 b)–g) i direktiv 

2014/65/EU og i artikkel 78 nr. 2 i denne forordning, skal et vekstmarked for SMB-er kunne bli avregistrert av vedkommende 

myndighet i sin hjemstat bare dersom andelen av SMB-er, som fastsatt i samsvar med artikkel 78 nr. 1 første ledd i denne 

forordning, utgjør mindre enn 50 % i tre sammenhengende kalenderår. 

2. Med hensyn til vilkårene angitt i artikkel 33 nr. 3 bokstav b)–g) i direktiv 2014/65/EU og i artikkel 78 nr. 2 i denne 

forordning, skal operatøren av et vekstmarked for SMB-er bli avregistrert av vedkommende myndighet i sin hjemstat dersom 

disse vilkårene ikke lenger er oppfylt. 

KAPITTEL IV 

FO RPLIKTELSER KNYTTET TIL DRIFT AV HANDELSPLASSER 

Artikkel 80 

Omstendigheter som innebærer betydelig skade for investorenes interesser og markedets ordnede virkemåte  

(Artikkel 32 nr. 1 og 2 og artikkel 52 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 1 og 2 og artikkel 52 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU skal en suspensjon eller strykning 

av et finansielt instrument fra handel anses å kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller markedets ordnede 

virkemåte under minst følgende omstendigheter: 

a) Dersom dette ville skape en systemrisiko som undergraver den finansielle stabiliteten, for eksempel når det er behov for å 

avvikle en dominerende markedsstilling, eller dersom oppgjørsforpliktelser ikke ville bli oppfylt i et vesentlig omfang. 

b) Dersom fortsatt handel på markedet er nødvendig for å utføre kritiske risikostyringsfunksjoner etter handelen, når det er 

behov for å avvikle finansielle instrumenter som følge av mislighold hos et clearingmedlem i samsvar med en sentral 

motparts framgangsmåter ved mislighold, og en sentral motpart ville bli utsatt for en uakseptabel risiko som følge av 

manglende mulighet til å beregne marginkrav. 

c) Dersom utstederens økonomiske levedyktighet ville stå i fare, for eksempel når den deltar i en foretakstransaksjon eller 

framskaffelse av kapital.  
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2. For å avgjøre om en suspensjon eller strykning vil kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller 

markedets ordnede virkemåte i det enkelte tilfellet, skal vedkommende nasjonale myndighet, en markedsoperatør som driver et 

regulert marked, eller et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, ta hensyn til alle 

relevante faktorer, herunder: 

a) Markedets relevans med hensyn til likviditet, når tiltakenes følger sannsynligvis blir større på markeder som er viktigere for 

likviditeten, enn på andre markeder. 

b) Det planlagte tiltakets art, når tiltak med en vedvarende eller varig virkning på investorenes mulighet til å handle med et 

finansielt instrument på handelsplasser, for eksempel st rykning, sannsynligvis får en større innvirkning på investorer enn 

andre tiltak. 

c) Følgevirkningene av en suspensjon eller strykning av tilstrekkelig tilknyttede derivater, indekser eller referanseverdier som 

har det strøkne eller suspenderte instrumentet som underliggende eller bestanddel. 

d) Hvordan en suspensjon påvirker interessen til de sluttbrukerne på markedet som ikke er finansielle motparter, for eksempel 

foretak som handler med finansielle instrumenter for å sikre kommersielle risikoer. 

3. Faktorene angitt i nr. 2 skal også tas hensyn til det når en vedkommende nasjonal myndighet, en markedsoperatør som 

driver et regulert marked, eller et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, beslutter ikke å 

suspendere eller stryke et finansielt instrument på grunnlag av omstendigheter som ikke inngår i listen i nr. 1. 

Artikkel 81 

Omstendigheter der det kan antas at det forekommer vesentlige overtredelser av reglene for en handelsplass, uordnede 

handelsvilkår eller systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument 

(Artikkel 31 nr. 2 og artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Når handelsplassoperatører vurderer om kravet om umiddelbart å underrette vedkommende myndigheter om vesentlige 

overtredelser av handelsplassens regler, uordnede handelsvilkår eller systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument, 

får anvendelse, skal de ta hensyn til signalene som er oppført i avsnitt A i vedlegg III til denne forordning. 

2. Opplysningene kreves bare i tilfelle av betydelige hendelser som vil kunne få negative virkninger for handelsplassenes 

rolle og funksjon som en del av finansmarkedets infrastruktur. 

Artikkel 82 

Omstendigheter der atferd som kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, kan antas 

å foreligge 

(Artikkel 31 nr. 2 og artikkel 54 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Når handelsplassoperatører vurderer om kravet om umiddelbart å underrette vedkommende myndigheter om atferd som 

kan tyde på atferd som er forbudt i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014, får anvendelse, skal de ta hensyn til signalene som 

er oppført i avsnitt B i vedlegg III til denne forordning. 

2. Operatøren av en eller flere handelsplasser der et finansielt instrument og/eller tilknyttet finansielt instrument handles, 

skal anvende en forholdsmessig tilnærming og foreta en vurdering av de utløste signalene, herunder eventuelle relevante 

signaler som ikke er uttrykkelig angitt i avsnitt B i vedlegg III til denne forordning, før de underretter vedkommende nasjonale 

myndighet, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Avvik fra det vanlige handelsmønsteret for finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles på handels -

plassen. 

b) De opplysningene som operatøren har tilgang til, enten internt som en del av driften av handelsplassen, eller opplysninger 

som er offentlig tilgjengelige.  
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3. Operatøren av en eller flere handelsplasser skal ta hensyn til såkalt «front running», det vil si at et markedsmedlem eller 

en markedsdeltaker handler for egen regning før kunden, og skal i den forbindelse bruke de ordrebokopplysningene som skal 

registreres av handelsplassen i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 600/2014, særlig opplysninger om hvordan 

medlemmet eller deltakeren driver sin handelsvirksomhet. 

KAPITTEL V 

RAPPO RTERING AV PO SISJO NER I VAREDERIVATER 

Artikkel 83 

Posisjonsrapportering 

(Artikkel 58 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Når det gjelder de ukentlige rapportene nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, får handelsplassens 

forpliktelse til å offentliggjøre en slik rapport anvendelse når begge følgende terskler er nådd: 

a) Det finnes 20 innehavere av åpne posisjoner i en gitt kontrakt på en gitt handelsplass. 

b) Den absolutte størrelsen på bruttovolumet av de samlede lange eller korte åpne posisjonene, uttrykt i antall poster i det 

relevante varederivatet, overskrider fire ganger den tilgjengelige mengden i det samme varederivatet, uttrykt i antall poster. 

Bokstav b) får ikke anvendelse på varederivater som ikke har en fysisk leverbar underliggende eiendel, eller på utslippskvoter 

og derivater på slike. 

2. Terskelen fastsatt i nr. 1 bokstav a) får anvendelse samlet på grunnlag av alle personkategorier, uavhengig av antall 

innehavere av posisjoner i en bestemt personkategori. 

3. For kontrakter der det er færre enn fem aktive posisjonsinnehavere i en gitt personkategori, skal antall posisjons-

innehavere i denne kategorien ikke offentliggjøres. 

4. For kontrakter som oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav a) og b) for første gang, skal handelsplassene offentliggjøre den 

første ukentlige rapporten om kontraktene så snart det er praktisk mulig, og under alle omstendigheter senest tre uker etter 

datoen da tersklene nås. 

5. Dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) og b) ikke lenger er oppfylt, skal handelsplassene fortsette å offentliggjøre de 

ukentlige rapportene i tre måneder. Forpliktelsen til å offentliggjøre den ukentlige rapporten opphører dersom vilkårene i nr . 1 

bokstav a) og b) ikke har vært kontinuerlig oppfylt når denne perioden utløper. 

KAPITTEL VI 

PLIKT FO R LEVERANDØRER AV DATARAPPO RTERINGSTJENESTER TIL Å FRAMLEGGE DATA 

Artikkel 84 

Plikt til å framlegge markedsdata på rimelige forretningsmessige vilkår 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. For å gjøre markedsdata som inneholder opplysningene som angis i artikkel 6, 20 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

tilgjengelige for allmennheten på rimelige forretningsmessige vilkår i samsvar med artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i 

direktiv 2014/65/EU, skal godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 85–89. 

2. Artikkel 85, artikkel 86 nr. 2, artikkel 87, artikkel 88 nr. 2 og artikkel 89 får ikke anvendelse på godkjente offentliggjø-

ringsordninger eller leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer som gjør markedsdata gratis tilgjengelige for 

offentligheten.  
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Artikkel 85 

Framlegging av markedsdata på grunnlag av kostnader 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Prisen på markedsdata skal bygge på kostnadene ved utarbeiding og spredning av slike data og kan omfatte en rimelig 

margin. 

2. Kostnadene ved utarbeiding og spredning av markedsdata kan omfatte en passende andel av felleskostnader for andre 

tjenester som ytes av godkjente offentliggjøringsordninger eller leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

Artikkel 86 

Plikt til å framlegge markedsdata på et ikke-diskriminerende grunnlag 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal gjøre markedsdata 

tilgjengelige til samme pris og på samme vilkår for alle kunder som tilhører samme kategori i samsvar med offentliggjorte 

objektive kriterier. 

2. Eventuelle forskjeller i prisen som belastes de ulike kategoriene kunder, skal stå i forhold til verdien som markedsdataene 

representerer for disse kundene, på grunnlag av 

a) markedsdataenes omfang, herunder antallet finansielle instrumenter de omfatter, og handelsvolum, 

b) den bruken kunden gjør av markedsdataene, herunder om de brukes for kundens egen handelsvirksomhet, for videresalg 

eller for sammenstilling av data. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer ha innført skalerbar kapasitet for å sikre at kundene til enhver tid kan få rask tilgang til markedsdataene på en ikke-

diskriminerende måte. 

Artikkel 87 

Avgift per bruker 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal ta betalt for bruk av 

markedsdata ut fra den bruken den enkelte sluttbrukeren gjør av markedsdataene («per bruker») Godkjente offentliggjørings-

ordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal ha innført ordninger for å sikre at det for hver enkelt 

bruk av markedsdata kreves betaling bare én gang. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

vedta ikke å gjøre markedsdata tilgjengelige per bruker dersom det å kreve betaling per bruker, ut fra markedsdataenes omfang 

ikke står i forhold til kostnadene ved å gjøre dataene tilgjengelige. 

3. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal begrunne hvorfor de 

ikke vil gjøre markedsdata tilgjengelige per bruker, og skal offentliggjøre denne begrunnelsen på sin nettside. 

Artikkel 88 

Atskillelse og oppdeling av markedsdata 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal gjøre markedsdata 

tilgjengelige uten å kombinere dette med andre tjenester.  
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2. Prisene for markedsdata skal belastes på grunnlag av markedsdataenes detaljnivå i henhold til artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, som nærmere angitt i artikler i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572(1). 

Artikkel 89 

Gjennomsiktighetskrav 

(Artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal offentliggjøre og gi 

allmennheten tilgang til prisen og andre vilkår for levering av markedsdata på en lett tilgjengelig måte. 

2. Opplysningene skal omfatte: 

a) Gjeldende prislister, herunder følgende opplysninger: 

i) Avgifter per bruker av vist tekst. 

ii) Avgifter for annet enn vist tekst. 

iii) Rabattordninger. 

iv) Avgifter knyttet til lisensvilkår. 

v) Avgifter for markedsdata før og etter handel. 

vi) Avgifter for andre undergrupper av opplysninger, herunder slike som kreves i samsvar med de tekniske regulerings-

standardene i henhold til artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

vii) Andre kontraktsvilkår. 

b) Minst 90 dagers varsel om framtidige prisendringer. 

c) Opplysninger om innholdet i markedsdataene, herunder følgende: 

i) Antall instrumenter som omfattes. 

ii) Samlet omsetning for instrumentene som omfattes. 

iii) Forholdet mellom markedsdata før handel og etter handel. 

iv) Informasjon om eventuelle opplysninger som leveres i tillegg til markedsdata. 

v) Dato for siste justering av lisensavgift for de markedsdataene som gjøres tilgjengelige. 

d) Inntekter fra tilgjengeliggjøringen av markedsdata og andelen disse inntektene utgjør av samlet inntekt for godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

e) Opplysninger om hvordan prisen er fastsatt, herunder om hvilke kostnadsregnskapsmetoder som brukes og hvilke særlige 

prinsipper som gjelder ved fordeling av direkte og variable felleskostnader og faste felleskostnader på produksjon og 

spredning av markedsdata og andre tjenester som ytes av godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av 

konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

KAPITTEL VII 

VEDKO MMENDE MYNDIGHETER O G SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 90 

Bestemmelse av hva som er av vesentlig betydning med hensyn til handelsplassens virksomhet i en vertsstat 

(Artikkel 79 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Virksomheten til et regulert marked i en vertsstat skal anses for å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet i vertsstaten når minst ett av følgende kriterier er opp fylt: 

a) Vertsstaten har tidligere vært hjemstaten til vedkommende regulerte marked. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel, og fo r 

detaljnivået i opplysningene (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 142).  
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b) Vedkommende regulerte marked har gjennom fusjon, overtakelse eller en annen form for overføring overtatt hele eller en 

del av virksomheten til et regulert marked som tidligere ble drevet av en markedsoperatør som hadde sitt forretningskontor 

eller hovedkontor i vertsstaten. 

2. Virksomheten til en godkjent offentliggjøringsordning eller en leverandør av konsoliderte offentliggjøringssystemer i en 

vertsstat skal anses for å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstaten når 

minst ett av kriteriene i nr. 1 er oppfylt for denne godkjente offentliggjøringsordningen eller denne leverandøren av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer og minst ett av følgende tilleggskriterier er oppfylt: 

a) Før en av situasjonene omhandlet i nr. 1 oppsto i forbindelse med MHF-en eller OHF-en, hadde handelsplassen en 

markedsandel på minst 10 % av handelen, målt som samlet omsetning i monetære størrelser ved handel på handelsplassen 

og systematisk internaliseringshandel i vertsstaten i minst én eiendelsklasse som omfattes av gjennomsiktighetskravene i 

forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) MHF-en eller OHF-en er registrert som et vekstmarked for SMB-er. 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 91 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. april 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Dokumentasjon 

Minimumsliste over dokumentasjon som verdipapirforetak skal oppbevare, avhengig av arten av deres virksomhet  

Type 

forpliktelse 
Type dokumentasjon Sammendrag av innhold Henvisning til regelverk 

Kundevurdering 

 Opplysninger til kunder Innhold som fastsatt i artikkel 24 nr. 4 i 

direktiv 2014/65/EU og artikkel 39–45 i 

denne forordningen 

Artikkel 24 nr. 4 i MiFiD II 

Artikkel 39–45 i denne forordningen 

 Kundeavtaler Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 25 

nr. 5 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 25 nr. 5 i MiFiD II 

Artikkel 53 i denne forordningen 

 Vurdering av egnethet og 

hensiktsmessighet 

Innhold som fastsatt i artikkel 25 nr. 2 og 3 i 

direktiv 2014/65/EU og artikkel 50 i denne 

forordningen 

Artikkel 25 nr. 2 og 3 i direktiv 

2014/65/EU 

Artikkel 35, 36 og 37 i denne 

forordningen 

Ordrebehandling 

 Behandling av kundeordrer 

– Aggregerte transaksjoner 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 63–66 

i denne forordningen 

Artikkel 24 nr. 1 og artikkel 28 nr. 1 i 

direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 63–66 i denne forordningen 

 Aggregering og fordeling 

av transaksjoner for egen 

regning 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 65 i 

denne forordningen 

Artikkel 28 nr. 1 og artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 65 i denne forordningen 

Kundeordrer og -transaksjoner 

 Dokumentasjon av kunde-

ordrer og beslutninger om å 

handle 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 69 i 

denne forordningen 

Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 69 i denne forordningen 

 Dokumentasjon av 

transaksjoner og 

ordrebehandling 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 70 i 

denne forordningen 

Artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 70 i denne forordningen 

Rapportering til kunder 

 Forpliktelse med hensyn til 

tjenester som ytes til kunder 

Innhold som fastsatt i artikkel 53–58 i denne 

forordningen 

Artikkel 24 nr. 1 og 6 og artikkel 25  

nr. 1 og 6 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 53–58 i denne forordningen 

Sikring av kunders eiendeler 

 Kunders finansielle 

instrumenter som innehas 

av et verdipapirforetak 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 16  

nr. 8 i direktiv 2014/65/EU og artikkel 2 i 

delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 

Artikkel 16 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 2 i delegert direktiv (EU) 

2017/593 
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Type 

forpliktelse 
Type dokumentasjon Sammendrag av innhold Henvisning til regelverk 

 Kunders midler som 

innehas av et 

verdipapirforetak 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 16  

nr. 9 i direktiv 2014/65/EU og artikkel 2 i 

delegert direktiv (EU) 2017/593 

Artikkel 16 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 2 i delegert direktiv (EU) 

2017/593 

 Bruk av kunders finansielle 

instrumenter 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 5 i 

delegert direktiv (EU) 2017/593 

Artikkel 16 nr. 8–10 i direktiv 

2014/65/EU 

Artikkel 5 i delegert direktiv (EU) 

2017/593 

Kommunikasjon med kunder 

 Opplysninger om kostnader 

og tilknyttede gebyrer 

Innhold som fastsatt i artikkel 45 i denne 

forordningen 

Artikkel 24 nr. 4 bokstav c) i direktiv 

2014/65/EU 

Artikkel 45 i denne forordningen 

 Opplysninger om 

verdipapirforetaket og dets 

tjenester, finansielle 

instrumenter og sikring av 

kundens eiendeler 

Innhold som fastsatt i artikkel 45 og 46 i 

denne forordningen 

Artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 45 og 46 i denne forordningen 

 Opplysninger til kunder Dokumentasjon av kommunikasjon Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 39 i denne forordningen 

 Markedsføringsmateriell 

(unntatt i muntlig form) 

Alt markedsføringsmateriell som er utstedt 

av verdipapirforetaket (unntatt i muntlig 

form), som fastsatt i artikkel 36 og 37 i 

denne forordningen 

Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 36 og 37 i denne forordningen 

 Investeringsrådgivning til 

ikke-profesjonelle kunder 

i) Opplysning om at det er gitt investerings-

rådgivning, samt klokkeslett og dato for 

dette, ii) det finansielle instrumentet som ble 

anbefalt, og iii) egnethetsrapporten som er 

gitt til kunden 

Artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 54 i denne forordningen 

 Investeringsanalyse Hver type investeringsanalyse utstedt av 

verdipapirforetaket på et varig medium 

Artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 36 og 37 i denne forordningen 

Organisatoriske krav 

 Foretakets virksomhet og 

interne organisasjon 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 21  

nr. 1 bokstav h) i denne forordningen 

Artikkel 16 nr. 2–10 i direktiv 

2014/65/EU 

Artikkel 21 nr. 1 bokstav h) i denne 

forordningen 

 Samsvarsrapporter Alle samsvarsrapporter til ledelsesorganet Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 22 nr. 2 bokstav b) og artikkel 

25 nr. 2 i denne forordningen 

 Dokumentasjon av 

interessekonflikter 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 35 i 

denne forordningen 

Artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 35 i denne forordningen 
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Type 

forpliktelse 
Type dokumentasjon Sammendrag av innhold Henvisning til regelverk 

 Tilskyndelser Opplysninger som formidles til kunder i 

henhold til artikkel 24 nr. 9 i direktiv 

2014/65/EU 

Artikkel 24 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 11 i delegert direktiv (EU) 

2017/593 

 Risikostyringsrapporter Alle risikostyringsrapporter til den øverste 

ledelsen 

Artikkel 16 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 23 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

25 nr. 2 i denne forordningen 

 Internrevisjonsrapporter Alle internrevisjonsrapporter til den øverste 

ledelsen 

Artikkel 16 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 24 og artikkel 25 nr. 2 i denne 

forordningen 

 Dokumentasjon av 

klagebehandling 

Alle klager og tiltak som er truffet for å 

behandle klagen 

Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 26 i denne forordningen 

 Dokumentasjon av 

personlige transaksjoner 

Dokumentasjon som fastsatt i artikkel 29  

nr. 2 bokstav c) i denne forordningen 

Artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU 

Artikkel 29 nr. 2 bokstav c) i denne 

forordningen 
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VEDLEGG II 

Kostnader og gebyrer 

Identifiserte kostnader som skal inngå i de kostnadene kundene skal opplyses om(1) 

Tabell 1 — Alle kostnader og tilknyttede gebyrer som kreves for investeringstjenesten(e) og/eller de tilknyttede tjenestene som 

er ytt til kunden, og som bør inngå i det beløpet som skal oppgis. 

Kostnadsposter som skal oppgis Eksempler: 

Engangsgebyrer knyttet til 

yting av en investerings-

tjeneste 

Alle kostnader og gebyrer som betales til 

verdipapirforetaket når ytingen av investe-

ringstjenesten(e) begynner eller slutter. 

Innskuddsgebyrer, oppsigelsesgebyrer og bytte-

kostnader(1). 

Løpende gebyrer knyttet til 

yting av en investerings-

tjeneste 

Alle løpende kostnader og gebyrer som 

betales til verdipapirforetak for tjenestene 

de yter til kunden. 

Forvaltningsgebyrer, rådgivningsgebyrer, depot-

gebyrer. 

Alle kostnader knyttet til 

transaksjoner utført i forbin-

delse med yting av en 

investeringstjeneste  

Alle kostnader og gebyrer knyttet til 

transaksjoner utført av verdipapirforetaket 

eller andre parter. 

Meglerprovisjoner(2), tegnings- og innløsnings-

gebyrer som betales til fondsforvalteren, platt-

formgebyrer, påslag (som inngår i transaksjons-

prisen), stempelavgift, transaksjonsskatt og 

valutakostnader. 

Eventuelle gebyrer i forbin-

delse med tilknyttede tje-

nester 

Eventuelle kostnader og gebyrer i forbin-

delse med tilknyttede tjenester som ikke 

inngår i ovennevnte kostnader. 

Analysekostnader. 

Depotkostnader. 

Tilleggskostnader  Resultatavhengige gebyrer 

(1) Byttekostnader er å forstå som (eventuelle) kostnader som påløper for investorer som bytter ut ett  verdipapirforetak med et a nnet 

verdipapirforetak. 

(2) Meglerprovisjoner er å forstå som kostnader som verdipapirforetak krever for utførelse av ordrer.  

Tabell 2 — Alle kostnader og tilknyttede gebyrer som gjelder det finansielle instrumentet og skal inngå i det beløpet som skal 

oppgis 

Kostnadsposter som skal oppgis Eksempler: 

Engangsgebyrer Alle kostnader og gebyrer (inkludert i 

prisen eller i tillegg til prisen på det 

finansielle instrumentet) som betales til 

produktleverandørene på begynnelsen eller 

slutten av investeringsperioden for det 

finansielle instrumentet. 

Forhåndsbetalt forvaltningsgebyr, strukture-

ringsgebyr(1), distribusjonsgebyr. 

Løpende gebyrer Alle løpende kostnader og gebyrer som er 

knyttet til forvaltningen av det finansielle 

produktet, som trekkes fra det finansielle 

instrumentets verdi i løpet av investe-

ringsperioden for det finansielle 

instrumentet. 

Forvaltningsgebyrer, administrasjonskostnader, 

byttegebyrer, kostnader og skatter ved verdipapir-

utlån, finansieringskostnader. 

  

(1) Det bør gjøres oppmerksom på at visse kostnadsposter forekommer i begge tabellene, men de er ikke overlappende ettersom de gjelder 

henholdsvis kostnader for produktet og kostnader for tjenesten. Eksempler på dette er forvaltningsgebyrer (i tabell 1 gjelder  dette 

forvaltningsgebyrer som kreves av et verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltningstjenester til sine kunder, mens det i tabell 2 gjelder 

forvaltningsgebyrer som en forvalter av et investeringsfond krever av investoren) og meglerprovisjoner (i tabell 1 gjelder dette provisjoner 

som verdipapirforetaket betaler når det handler på vegne av sine kunder, mens det i tabell 2 gjelder provisjoner som invester ingsfond 

betaler når de handler på vegne av fondet). 
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Kostnadsposter som skal oppgis Eksempler: 

Alle kostnader knyttet til 

transaksjonene 

Alle kostnader og gebyrer som påløper som 

følge av erverv og avhending av 

investeringer. 

Meglerprovisjoner, tegnings- og innløsnings-

gebyrer betalt av fondet, påslag som inngår i 

transaksjonsprisen, stempelavgift, transaksjons-

skatt og valutakostnader. 

Tilleggskostnader  Resultatavhengige gebyrer 

(1) Struktureringsgebyrer er å forstå som gebyrer som produsenter av strukturerte investeringsprodukter krever for å strukturere produktene. 

De kan omfatte et bredere spekter av tjenester som produsenten yter.  
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VEDLEGG III 

Krav om at operatører av handelsplasser umiddelbart underretter sin vedkommende nasjonale myndighet  

AVSNITT A 

Indikasjoner på vesentlige overtredelser av reglene for en handelsplass, uordnede handelsvilkår eller  

systemavbrudd i forbindelse med et finansielt instrument 

Vesentlige overtredelser av reglene for en handelsplass 

1. Markedsdeltakerne overtrer regler for handelsplassen som har som formål å verne markedets integritet, markedets ordnede 

virkemåte eller de andre markedsdeltakernes vesentlige interesser. 

2. En handelsplass anser at en overtredelse er tilstrekkelig alvorlig eller har tilstrekkelig innvirkning til at det er berettiget å 

vurdere disiplinære tiltak. 

Uordnede handelsvilkår 

3. Prisdannelsesprosessen forstyrres i et betydelig tidsrom. 

4. Handelssystemenes kapasitetsgrense er nådd eller overskredet. 

5. Prisstillere/likviditetstilbydere hevder gjentatte ganger at det foreligger feilaktig handel. 

6. Kritiske ordninger i henhold til artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU og dets gjennomføringstiltak som er utarbeidet for å 

beskytte handelsplassen mot risiko knyttet til algoritmehandel, bryter sammen eller fungerer ikke. 

Systemavbrudd 

7. Enhver større funksjonssvikt eller driftsstans i systemet for markedsadgang som fører til at deltakerne ikke lenger kan 

legge inn, justere eller annullere ordrer. 

8. Enhver større funksjonssvikt eller driftsstans i systemet for matching av transaksjoner som fører til at deltakerne ikke kan 

være sikre på status for gjennomførte transaksjoner eller pågående ordrer, samt manglende tilgang til opplysninger som er 

nødvendige for handel (f.eks. spredning av indeksverdier for handel med visse derivater basert på den indeksen). 

9. Enhver større funksjonssvikt eller driftsstans i systemene for spredning av data om gjennomsiktighet før og etter handel og 

andre relevante data som handelsplasser offentliggjør i samsvar med sine forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

10. Enhver større funksjonssvikt eller driftsstans i handelsplassens systemer for overvåking og kontroll av markedsdeltakernes 

handelsvirksomhet, og enhver større funksjonssvikt eller driftsstans hos andre tjenesteytere som er innbyrdes forbundet, 

særlig sentrale motparter og verdipapirsentraler, som har følger for handelssystemet. 

AVSNITT B 

Indikatorer på misbruk i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 

Indikatorer på mulig innsidehandel eller markedsmanipulasjon 

1. Uvanlig konsentrasjon av transaksjoner og/eller handel i et bestemt finansielt instrument med ett medlem / én deltaker eller 

mellom visse medlemmer/deltakere. 

2. Uvanlig gjentakelse av en transaksjon blant et begrenset antall medlemmer/deltakere i et visst tidsrom.  
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Indikatorer på mulig innsidehandel 

3. Uvanlig og betydelig handel med eller inngivelse av handelsordrer for et selskaps finansielle instrumenter fra visse 

medlemmers/deltakeres side før viktige selskapshendelser eller prisfølsomme opplysninger om selskapet kunngjøres; 

handelsordrer/transaksjoner som fører til plutselige og uvanlige endringer i ordre-/transaksjonsvolumet og/eller priser før 

opplysninger om det berørte finansielle instrumentet offentliggjøres. 

4. Hvorvidt handelsordrer gis eller transaksjoner utføres av et markedsmedlem / en markedsdeltaker før eller umiddelbart etter 

at medlemmet/deltakeren eller personer som det er allment kjent er knyttet til vedkommende medlem/deltaker, utarbeider 

eller utbrer analyse- eller investeringsanbefalinger som offentliggjøres. 

Indikatorer på mulig markedsmanipulasjon 

Indikatorene som beskrives i nr. 18–23 nedenfor, er særlig relevante i et automatisert handelsmiljø. 

5. Handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, utgjør en betydelig andel av det daglige handelsvolumet til det 

relevante finansielle instrumentet på den berørte handelsplassen, særlig når disse aktivitetene fører til en betydelig endring 

i prisen på de finansielle instrumentene. 

6. Handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, av et medlem / en deltaker med en betydelig kjøps- eller 

salgsinteresse i et finansielt instrument, og som fører til betydelige endringer i prisen på det finansielle instrumentet på en 

handelsplass. 

7. Handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, som er konsentrert til et kort tidsrom i handelsperioden og 

medfører en kursendring som senere reverseres. 

8. Handelsordrer som inngis og endrer beste kjøps- eller salgskurs på et finansielt instrument som er opptatt til handel eller 

handles på en handelsplass, eller mer generelt de opplysningene om ordreboken som er tilgjengelige for markeds-

deltakerne, og annulleres før de utføres. 

9. Transaksjoner eller handelsordrer gjennom et marked / en deltaker som det ikke foreligger noen annen åpenbar grunn for, 

annet enn å øke/senke prisen på eller verdien av eller ha en betydelig innvirkning på tilbudet eller etterspørselen etter et 

finansielt instrument, særlig nær referansepunktet i løpet av handelsdagen, for eksempel når markedet åpner, eller nær 

stengetid. 

10. Kjøp eller salg av et finansielt instrument på referansetidspunktet for handelsperioden (f.eks. ved åpning, stenging eller 

oppgjør) i et bevisst forsøk på å øke, redusere eller holde referanseprisen (f.eks. åpningskurs, sluttkurs, oppgjørspris) på et 

bestemt nivå (vanligvis kjent som «marking the close»). 

11. Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, stigning eller fall i veid gjennomsnittspris for 

dagen eller et bestemt tidsrom i løpet av handelsperioden. 

12. Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, fastsettelse av en markedspris når det finans ielle 

instrumentets likviditet eller ordrebokens dybde ikke er tilstrekkelig til å fastsette en pris i løpet av handelsperioden. 

13. Utførelse av en transaksjon der kjøps- og salgsprisene endres når differansen er en faktor ved fastsettelse av prisen på en 

annen transaksjon på samme handelsplass eller en annen. 

14. Inngivelse av ordrer som representerer betydelige volumer i handelssystemets sentrale ordrebok et par minutter før 

auksjonens prisfastsettelsesfase, og trekking av disse ordrene noen få sekunder før ordreboken lukkes for beregning av 

auksjonsprisen, med den følge at den teoretiske åpningskursen kan virke høyere/lavere enn den ellers ville ha gjort. 

15. Utførelse av en transaksjon eller en rekke transaksjoner som vises på et offentlig informasjonssystem, for å gi inntrykk av 

aktivitet eller prisbevegelse i et finansielt instrument (vanligvis kjent som «painting the tape»).  
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16. Transaksjoner som utføres som følge av at kjøps- og salgsordrer inngis samtidig eller nesten samtidig for stort sett samme 

mengde til stort sett samme pris og av samme eller av flere markedsmedlemmer/-deltakere som samarbeider i skjul 

(vanligvis kjent som «improper matched orders»). 

17. Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, omgåelse av beskyttelsestiltakene på markedet  

(f.eks. med hensyn til volumbegrensninger, prisbegrensninger, parametrer for differansen («spread») mellom kjøps- og 

salgspris osv.). 

18. Inngivelse av handelsordrer eller en rekke handelsordrer eller utførelse av transaksjoner eller en rekke transaksjoner som 

er egnet til å utløse eller forsterke en trend og oppmuntre andre deltakere til å påskynde eller forlenge trenden, for å skape 

en mulighet for å avvikle/åpne en posisjon til en gunstig pris (vanligvis kjent som «momentum ignition»). 

19. Inngivelse av flere eller store handelsordrer som ofte ikke er synlig på den ene siden av ordreboken, for å gjennomføre en 

handel på den andre siden av ordreboken. Når handelen er gjennomført, fjernes manipulerende ordrer (vanligvis kjent som 

«layering» og «spoofing»). 

20. Inngivelse av små handelsordrer med det formål å fastslå omfanget av skjulte ordrer og særlig for å vurdere hva som hviler 

på en «dark» handelsplass uten innsynsmulighet (vanligvis kjent som «ping orders»). 

21. Inngivelse av et stort antall handelsordrer og/eller trekking og/eller oppdateringer av handelsordrer med sikte på å skape 

usikkerhet for andre deltakere, bremse deres strategi og skjule sin egen strategi (vanligvis kjent som «quote stuffing»). 

22. Inngivelse av handelsordrer for å tiltrekke seg andre markedsmedlemmer/-deltakere som bruker tradisjonelle metoder 

(«slow traders»), som deretter raskt endres på mindre gunstige vilkår med det formål å få fortjeneste på den inngående 

strømmen av handelsordrer fra «slow traders» (vanligvis kjent som «smoking» (røykteppe)). 

23. Utførelse av handelsordrer eller en rekke handelsordrer med det formål å avdekke ordrer fra andre deltakere og deretter 

inngivelse av en handelsordre for å dra fordel av opplysningene som er innhentet (vanligvis kjent som «phishing»). 

24. I hvilken utstrekning, så langt operatøren av en handelsplass kjenner til, handelsordrer som inngis eller transaksjoner som 

utføres, omfatter reversering av posisjoner i et kort tidsrom og utgjør en betydelig andel av det daglige handelsvolumet til 

det relevante finansielle instrumentet på den berørte handelsplassen, og kan være forbundet med betydelige endringer i 

prisen på et finansielt instrument som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass. 

Indikatorer på innsidehandel og markedsmanipulasjon på tvers av produkter, herunder på ulike handelsplasser 

Indikatorene som beskrives nedenfor, bør særlig vurderes av operatøren av en handelsplass der både et finansielt instrument og 

tilknyttede finansielle instrumenter er opptatt til handel eller handles, eller der ovennevnte instrumenter handles på flere 

handelsplasser som drives av samme operatør. 

25. Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen på et finansielt instrument stiger/ 

faller/opprettholdes i dagene før emisjonen, den frivillige innløsningen eller forfallsdatoen for et tilknyttet derivat eller 

konvertibelt verdipapir. 

26. Transaksjoner eller handelsordrer som fører til, eller er egnet til å føre til, at prisen på et underliggende finansielt 

instrument blir liggende under eller over en innløsningskurs eller et annet element som brukes til å fastsette utbetaling 

(f.eks. en hindring) for et tilknyttet derivat på forfallsdatoen. 

27. Transaksjoner som fører til, eller er egnet til å føre til, en endring i prisen på et underliggende finansielt instrument slik at 

den overskrider / ikke oppnår innløsningskursen, eller et annet element som brukes til å fastsette utbetaling (f.eks. en 

hindring) for et tilknyttet derivat på forfallsdatoen. 

28. Transaksjoner som fører til, eller er egnet til å føre til, at  oppgjørsprisen for et finansielt instrument endres når denne 

prisen brukes som referanse / avgjørende faktor, særlig ved beregning av marginkrav. 

29. Handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, av et medlem / en deltaker med en betydelig kjøps- eller 

salgsinteresse i et finansielt instrument, og som medfører betydelige endringer i prisen på det tilknyttede derivatet eller den 

underliggende eiendelen som er opptatt til handel på en handelsplass. 
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30. Handel eller inngivelse av handelsordrer på én handelsplass eller utenfor en handelsplass (herunder inngivelse av 

interessemarkeringer) med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på et tilknyttet finansielt instrument på en annen 

handelsplass eller samme handelsplass eller utenfor en handelsplass (vanligvis kjent som «cross-product manipulation», 

manipulasjon på tvers av produkter (å handle med et finansielt instrument med sikte på utilbørlig å påvirke prisen på et 

tilknyttet finansielt instrument på en annen handelsplass eller på samme handelsplass eller utenfor en handelsplass)). 

31. Skaping eller styrking av muligheter for arbitrasje mellom et finansielt instrument og et annet tilknyttet finansielt 

instrument ved å påvirke referanseprisen på et av de finansielle instrumentene kan gjennomføres med ulike finansielle 

instrumenter (som rettigheter/aksjer, kontantmarkeder/derivatmarkeder, tegningsretter/aksjer ...). I forbindelse med 

rettigheter kan dette oppnås ved å påvirke rettighetenes (teoretiske) åpningskurs eller (teoretiske) sluttkurs. 

 _____ 
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VEDLEGG IV 

AVSNITT 1 

Dokumentasjon av kundeordrer og beslutninger om å handle 

1. Kundens navn og betegnelse 

2. Navn og betegnelse på en relevant person som opptrer på vegne av kunden 

3. En betegnelse for å identifisere handleren («Trader ID») som i verdipapirforetaket er ansvarlig for investerings-

beslutningen 

4. En betegnelse for å identifisere algoritmen («Algo ID») som i verdipapirforetaket er ansvarlig for investeringsbeslutningen 

5. Kjøps-/salgsindikator 

6. Identifikasjon av instrumentet 

7. Enhetspris og prisnotering 

8. Pris 

9. Prismultiplikator 

10. Valuta 1 

11. Valuta 2 

12. Opprinnelig mengde og mengdenotering 

13. Gyldighetsperiode 

14. Type ordre 

15. Andre opplysninger, vilkår og særlige instrukser fra kunden 

16. Dato og nøyaktig tidspunkt for mottak av ordren eller dato og nøyaktig tidspunkt for beslutningen om å handle. Det 

nøyaktige tidspunktet må måles i samsvar med metoden fastsatt i standardene for synkronisering av klokker i henhold til 

artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

AVSNITT 2 

Dokumentasjon av transaksjoner og ordrebehandling 

1. Kundens navn og betegnelse 

2. Navn og betegnelse på en relevant person som opptrer på vegne av kunden 

3. En betegnelse for å identifisere handleren («Trader ID») som i verdipapirforetaket er ansvarlig for investerings-

beslutningen 

4. En betegnelse for å identifisere algoritmen («Algo ID») som i verdipapirforetaket er ansvarlig for investeringsbeslutningen 

5. Transaksjonens referansenummer 

6. En betegnelse for å identifisere ordren («Order ID») 

7. Identifikasjonskoden for ordren som handelsplassen tildelte da ordren ble mottatt  

8. En entydig identifikasjon for hver gruppe av aggregerte kundeordrer (som deretter vil bli inngitt som én samlet ordre på en 

gitt handelsplass). Denne identifikasjonen bør angi «aggregated_X» der X tilsvarer antallet kunder hvis ordrer er blitt 

aggregert 

9. Segmentspesifikk MIC-kode for handelsplassen som ordren er inngitt til  
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10. Navn og annen betegnelse på personen som ordren ble overført til 

11. Betegnelse for å identifisere selger og kjøper 

12. Handelskapasiteten 

13. En betegnelse for å identifisere handleren («Trader ID») som er ansvarlig for gjennomføringen 

14. En betegnelse for å identifisere algoritmen («Algo ID») som er ansvarlig for gjennomføringen 

15. Kjøps-/salgsindikator 

16. Identifikasjon av instrumentet 

17. Underliggende i siste ledd 

18. Identifikator for salgs-/kjøpsopsjoner 

19. Innløsningskurs 

20. Forskuddsbetaling 

21. Oppgjørsform 

22. Opsjonstype 

23. Forfallsdato 

24. Enhetspris og prisnotering 

25. Pris 

26. Prismultiplikator 

27. Valuta 1 

28. Valuta 2 

29. Gjenværende mengde 

30. Endret mengde 

31. Utført mengde 

32. Dato og nøyaktig tidspunkt for inngivelsen av ordren eller av beslutningen om å handle. Det nøyaktige tidspunktet må 

måles i samsvar med metoden fastsatt i standardene for synkronisering av klokker i henhold til artikkel 50 nr. 2 i direktiv 

2014/65/EU. 

33. Dato og nøyaktig tidspunkt for alle meldinger som sendes til og mottas fra handelsplassen i forbindelse med hendelser som 

påvirker en ordre. Det nøyaktige tidspunktet må måles i samsvar med metoden fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/574(1). 

34. Dato og nøyaktig tidspunkt for alle meldinger som sendes til og mottas fra et annet verdipapirforetak i forbindelse med 

hendelser som påvirker en ordre. Det nøyaktige tidspunktet må måles i samsvar med metoden fastsatt i standardene for 

synkronisering av klokker i henhold til artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

35. Alle meldinger som sendes til og mottas fra handelsplassen i forbindelse med ordrer inngitt av verdipapirforetaket. 

36. Alle andre opplysninger og vilkår som er sendt til og mottatt fra et annet verdipapirforetak i forbindelse med ordren. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 148).  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1483 

 

 

37. Hver ordres deler for å gjenspeile kronologien for alle hendelser som påvirker den, herunder, men ikke begrenset til, 

endringer, annulleringer og utførelse. 

38. Shortsalg-indikator 

39. Indikator for SSR-unntak 

40. Indikator for unntak 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/566 

av 18. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forholdet mellom ikke -utførte  

ordrer og transaksjoner for å forebygge uordnede markedsforhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 48 nr. 12 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Handelsplasser bør ha en rekke systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre at algoritmebaserte handelssystemer ikke 

kan skape eller bidra til uordnede markedsforhold, herunder systemer som gjør det mulig å overvåke og eventuelt 

begrense andelen av ikke-utførte ordrer i forhold til transaksjoner. 

2) Idet det tas hensyn til deres art, bør talebaserte handelssystemer unntas fra virkeområdet for denne forordning, som bør 

få anvendelse bare på handelsplasser som driver elektroniske ordreboksystemer basert på løpende auksjoner eller 

pristilbudsbaserte systemer eller hybridsystemer. 

3) Direktiv 2014/65/EU utvider kravene til fastsettelse av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner, til også å 

gjelde multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter. Det er derfor viktig at bestemmelsene i denne 

forordning også får anvendelse på disse handelsplassene. 

4) Handelsplasser bør beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner gjennomført av deres medlemmer 

eller deltakere for hvert enkelt finansielt instrument som handles på handelsplassen, slik at de på en effektiv måte kan 

sikre at forholdet ikke fører til for høy volatilitet i dette instrumentet. 

5) For å sikre at ordningene som skal forebygge uordnede markedsforhold ved å begrense andelen av ikke-utførte ordrer i 

forhold til transaksjoner, er tilstrekkelig harmonisert i hele Unionen, bør det fastsettes en tydelig metode for beregning 

av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for alle markedsdeltakerne. 

6) Meningsinnholdet i visse grunnleggende parametrer som skal brukes ved beregning av forholdet mellom ikke-utførte 

ordrer og transaksjoner, bør presiseres. 

7) Beregningen av forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner som legges inn i systemet av et medlem eller en 

deltaker, bør underbygges av en passende observasjonsperiode. På grunnlag av dette skal beregningsp erioden for 

fastsettelse av det faktiske forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner ikke være lengre enn en handelsøkt. 

Handelsplassene bør imidlertid kunne fastsette kortere observasjonsperioder dersom en slik kortere observasjonsperiode 

kan bidra mer effektivt til å opprettholde velordnede markedsforhold. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 84, er omhandlet  i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/103 
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10) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «ordre» alle inngående meldinger som sendes til handelssystemet på en handelsplass, herunder meldinger om innlegging, 

endring og annullering av ordrer eller pristilbud, men unntatt meldinger om annullering sendt etter 

i) «uncrossing» i en auksjon, 

ii) tap av forbindelse med handelsplassen, 

iii) bruk av en nødstopp-funksjonalitet, 

b) «transaksjon» en helt eller delvis utført ordre, 

c) «volum» den mengden finansielle instrumenter som handles, uttrykt som et av følgende: 

i) Antall instrumenter for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

ii) Nominell verdi for obligasjoner og strukturerte finansielle produkter. 

iii) Antall poster («lots») eller antall kontrakter for derivater. 

iv) Metrisk tonn karbondioksid for utslippskvoter. 

Artikkel 2 

Plikt til å beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner 

For hvert finansielle instrument som handles i et elektronisk ordreboksystem basert på løpende auksjoner eller et 

pristilbudsbasert system eller hybridsystem, skal handelsplassen beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner 

som faktisk legges inn i systemet av hver av handelsplassens medlemmer og deltakere. 

Artikkel 3 

Metode 

1. Handelsplassen skal beregne forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for hvert av sine medlemmer eller hver 

av sine deltakere minst ved utløpet av hver handelsøkt og på begge følgende måter: 

(a) I volum: (samlet volum av ordrer / samlet volum av transaksjoner) – 1. 

(b) I antall: (samlet antall ordrer / samlet antall transaksjoner) – 1. 

2. Et medlem eller en deltaker på en handelsplass skal anses for å ha overskredet den største tillatte andelen av ikke-utførte 

ordrer i forhold til transaksjoner, som beregnet av handelsplassen, dersom vedkommende medlems eller deltakers 

handelsaktivitet i et bestemt instrument i løpet en handelsøkt, idet det tas hensyn til alle faser av handelsøkten, herunder 

auksjonene, overskrider ett eller begge forholdstallene fastsatt i nr. 1. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommi-

sjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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3. Handelsplasser skal beregne antall ordrer mottatt fra hvert medlem eller hver deltaker etter tellemetoden per ordretype 

fastsatt i vedlegget. 

4. Dersom en handelsplass benytter en ordretype som ikke uttrykkelig er nevnt i vedlegget, skal den telle meldinger i 

henhold til det generelle systemet som ligger til grunn for tellemetoden, og på grunnlag av den ordretypen i vedlegget som 

ligner mest. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017 s. 87-89.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/567 

av 18. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til  

definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til 

produktintervensjon og posisjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 2 nr. 2, artikkel 13 nr. 2, artikkel 15 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 3, artikkel 19 nr. 2 og 3, artikkel 31 nr. 4, artikkel 40 nr. 8, artikkel 41 nr. 8, artikkel 42 nr. 7 og artikkel 45  

nr. 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning angir nærmere bestemmelser om kriteriene for fastsettelse av «likvid marked» i samsvar med artikkel 

2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014. For dette formål er det nødvendig å angi kriteriene for fri 

flyt-andel, gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner og gjennomsnittlig daglig omsetning særskilt for aksjer, 

depotbevis, børshandlede fond og sertifikater for å ta hensyn til særtrekkene ved hvert av disse finansielle 

instrumentene. For å sikre en konsekvent og ensartet anvendelse i hele Unionen er det nødvendig å ha regler for hvordan 

likviditeten bør beregnes i den innledende fasen etter at det finansielle instrumentet er opptatt til handel. 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de på den ene side omhandler definisjoner 

og angir mer detaljerte krav knyttet til gjennomsiktighet før og etter handel for systematiske int ernaliserere og til data 

som skal offentliggjøres av handelsplasser og systematiske internaliserere, og på den annen side tar for seg Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) myndighet med hensyn til produktintervensjon og 

posisjonshåndtering. For å sikre sammenheng mellom bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det 

lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få full oversikt er det nødvendig å innlemme disse 

bestemmelsene i én enkelt forordning. 

3) For å legge til rette for at det skal kunne finnes et minimum av likvide egenkapitalinstrumenter i alle deler av Unionen, 

bør vedkommende myndighet i en medlemsstat der færre enn fem likvide finansielle instrumenter innenfor kategoriene 

aksjer, depotbevis, børshandlede fond og sertifikater handles, kunne utpeke ytterligere ett eller flere likvide finansielle 

instrumenter, forutsatt at det samlede antall finansielle instrumenter som anses å ha et likvid marked, ikke overstiger 

fem innenfor hver av disse kategoriene av finansielle instrumenter. 

4) For å sikre at markedsdata framlegges på rimelige forretningsmessig vilkår og på en ensartet måte i Unionen, angir 

denne forordning de vilkår som markedsoperatører og verdipapirforetak som driver handelsplasser, og systematiske 

internaliserere må oppfylle. Disse vilkårene bygger på målsettingen om å sikre at plikten til å legge fram markedsdata på 

rimelige forretningsmessige vilkår er tilstrekkelig klar til å kunne anvendes på en effektiv og ensartet måte, samtidig 

som det tas hensyn til at markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske 

internaliserere kan ha ulike driftsmodeller og kostnadsstrukturer. 

5) For å sikre at gebyrene for markedsdata er fastsatt på et rimelig nivå, må de være rimelige i forhold til kostnadene ved 

utarbeiding og formidling av disse dataene for at plikten til å framlegge markedsdata på rimelige forretningsmessige 

vilkår skal være oppfylt. Uten at det berører anvendelsen av konkurransereglene, bør dataleverandørene derfor fastsette 

gebyrene på grunnlag av kostnader, samtidig som de må tillates å ha en rimelig fortjeneste basert på faktorer som 

driftsmargin, avkastning på kostnader, avkastning på driftsmidler og kapitalavkastning. Dersom dataleverandørene 

pådrar seg kostnader som er felles både for levering av data og yting av andre tjenester, kan kostnadene ved levering 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget t il Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/104 
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avmarkedsdata også omfatte en passende andel av felleskostnadene knyttet til andre relevante tjenester som ytes. 

Ettersom det kan være vanskelig å angi de nøyaktige kostnadene, bør det i stedet angis hvilke metoder som skal brukes 

ved kostnadsfordeling, slik at det blir opp til leverandørene av markedsdata å spesifisere disse kostnadene, samtidig som 

det tas hensyn til målet om å sikre at gebyrene for markedsdata er fastsatt på et rimelig nivå i Unionen. 

6) Levering av markedsdata bør skje på et ikke-diskriminerende grunnlag slik at alle kunder i samme kategori i henhold til 

objektive kriterier som er offentliggjort, tilbys samme pris og øvrige vilkår. 

7) For å gjøre det mulig for databrukere å få markedsdata uten å måtte kjøpe andre tjenester, bør markedsdata tilbys atskilt 

fra andre tjenester. For å unngå at databrukere må betale mer enn én gang for de samme markedsdataene når de kjøper 

datasett fra handelsplasser eller andre distributører av markedsdata, bør markedsdataene tilbys hver bruker individuelt, 

med mindre denne metoden ville medføre uforholdsmessige kostnader i forhold til omfanget av og innholdet i 

markedsdataene som leveres av markedsoperatøren eller verdipapirforetaket som driver en handelsplass, eller den 

systematiske internalisereren. 

8) For å gjøre det mulig for databrukere og vedkommende myndigheter å kunne foreta en effektiv vurdering av om 

markedsdataene leveres på rimelige forretningsmessige vilkår, er det nødvendig å offentliggjøre de grunnleggende 

leveringsvilkårene. Dataleverandørene bør derfor framlegge opplysninger om sine gebyrer og om innholdet i markeds-

dataene samt om hvilke kostnadsregnskapsmetoder de bruker for å beregne sine kostnader, uten dermed å måtte 

offentliggjøre sine faktiske kostnader. 

9) Denne forordning angir også vilkårene som systematiske internaliserere må oppfylle for å overholde plikten til å 

offentliggjøre sine pristilbud regelmessig og kontinuerlig i vanlig åpningstid på en måte som er lett tilgjengelig for andre 

markedsdeltakere, for å sikre at markedsdeltakere som ønsker tilgang til pristilbudene, faktisk kan få tilgang til dem. 

10) Dersom systematiske internaliserere benytter mer enn én offentliggjøringsmåte, bør de legge fram sine pristilbud 

samtidig gjennom alle ordninger for å sikre at pristilbudene som offentliggjøres, er konsekvente, og at markeds-

deltakerne kan få tilgang til opplysningene på samme tidspunkt. Dersom systematiske int ernaliserere offentliggjør 

pristilbud gjennom ordninger på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MHF) eller en leverandør av 

datarapporteringstjenester, bør de i sitt pristilbud opplyse om sin identitet slik at markedsdeltakerne kan rette s ine ordrer 

til dem. 

11) Denne forordning angir også ulike tekniske sider ved omfanget av gjennomsiktighetskravene som påhviler systematiske 

internaliserere, for å sikre en konsekvent og ensartet anvendelse av dem i hele Unionen. Unntaket fra plikten som 

påhviler systematiske internaliserere til å offentliggjøre sine pristilbud regelmessig og kontinuerlig, bør være strengt 

begrenset til situasjoner der løpende visning av faste priser til kunder kan være i strid med en forsvarlig styring av de 

risikoer verdipapirforetaket er eksponert for i egenskap av å være systematisk internaliserer, idet det tas hensyn til andre 

ordninger som kan gi ytterligere beskyttelse mot slik risiko. 

12) For å sikre at unntaket fra plikten for systematiske internaliserere til å utføre ordrene til de prisene som er tilbudt på det 

tidspunkt ordren mottas i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014, er begrenset til transaksjoner 

hvis art ikke bidrar til prisdannelsen, inneholder denne forordning dessuten en uttømmende oversikt over kriteriene for å 

fastslå når transaksjoner i flere verdipapirer er del av én transaksjon, og hvilke ordrer som er underlagt andre vilkår enn 

gjeldende markedspris. 

13) Kriteriet om at prisen bør ligge innenfor et offentliggjort intervall som ligger nær markedsvilkårene, gjenspeiler behovet 

for å sikre at systematiske internalisereres ordreutførelse bidrar til prisdannelsen, uten at systematiske internaliserere 

dermed er forhindret fra å tilby en bedre pris i begrunnede tilfeller. 

14) For å sikre at kunder har tilgang til pristilbud fra systematiske internaliserere på en måte som sikrer likebehandling, men 

som samtidig sikrer en forsvarlig risikostyring som tar hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten ved det enkelte 
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foretaks virksomhet, er det nødvendig å presisere at antallet eller volumet av ordrer fra samme kunde bør anses som en 

vesentlig overskridelse av det normale dersom den aktuelle systematiske internalisereren ikke kan utføre disse ordrene 

uten å utsette seg for utilbørlig risiko, noe som bør defineres på forhånd som del av foretakets retningslinjer for 

risikostyring og være basert på objektive faktorer, angis skriftlig og gjøres tilgjengelig for kundene eller potensielle 

kunder. 

15) Ettersom både likviditetstilbydere og systematiske internaliserere handler for egen regning og påtar seg tilsvarende 

risikonivåer, bør størrelsen som er spesifikk for det aktuelle instrumentet, fastsettes på en ensartet måte for disse 

kategoriene. Derfor bør størrelsen som er spesifikk for det aktuelle instrumentet i henhold til artikkel 18 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, være den størrelsen som er fastsatt for instrumentet i henhold til artikkel 9 nr. 5 bokstav 

d) i forordning (EU) nr. 600/2014, og som er nærmere angitt i tekniske reguleringsstandarder i samsvar med denne 

bestemmelsen. 

16) For å angi hvilke elementer som omfattes av porteføljekomprimering, med henblikk på å avgrense denne tjenesten fra 

handels- og clearingtjenester, er det nødvendig å beskrive prosessen der derivater helt eller delvis avsluttes og erstattes 

med et nytt derivat, særlig trinnene i prosessen, innholdet i avtalen og den juridiske dokumentasjonen som ligger til 

grunn for porteføljekomprimeringen. 

17) For å sikre at det er tilstrekkelig gjennomsiktighet i porteføljekomprimeringen som motparter har utført, er det 

nødvendig å angi nærmere hvilke opplysninger som skal offentliggjøres. 

18) Det er nødvendig å presisere visse sider ved intervensjonsmyndigheten til både berørte vedkommende myndigheter og, i 

unntakstilfeller, ESMA, som er opprettet og utøver sin myndighet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010(1), og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), som er opprettet og utøver sin myndighet i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2), i tilfeller der det foreligger et alvorlig 

problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og 

integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen eller i minst én medlemsstat. For at det skal 

anses å foreligge en «trussel», som er en av forutsetningene for intervensjon med hensyn til finansmarkedenes eller 

varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller finanssystemets stabilitet, må det foreligge et større problem enn 

et «alvorlig problem», som er forutsetningen for intervensjon for å verne investorer. 

19) Det bør utarbeides en liste over kriterier og faktorer som vedkommende myndigheter, ESMA og EBA skal ta hensyn til 

ved vurdering av om det foreligger et slikt problem eller en slik trussel, for å sikre en konsekvent tilnærmingsmåte, 

samtidig som hensiktsmessige tiltak kan treffes dersom uforutsette negative hendelser eller en uforutsett negativ 

utvikling skulle inntreffe. Nødvendigheten av å vurdere alle kriterier og faktorer som vil kunne forekomme i en bestemt 

faktisk situasjon, bør imidlertid ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter, ESMA og EBA bruker den 

midlertidige intervensjonsmyndigheten også i tilfeller der problemet eller trusselen bare er knyttet til én av faktorene 

eller ett av kriteriene. 

20) Det er nødvendig å angi under hvilke omstendigheter ESMA kan bruke sin myndighet med hensyn til posisjons -

håndtering i samsvar med forordning (EU) nr. 600/2014 for å sikre en konsekvent tilnærmingsmåte, samtidig som 

hensiktsmessige tiltak kan treffes dersom uforutsette negative hendelser eller en uforutsett negativ utvikling skulle 

inntreffe. 

21) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra samme dato. For å sikre at det nye regelverket 

om gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør imidlertid visse bestemmelser i denne forordning få anvendelse fra den 

dato forordningen trer i kraft.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

DEFINISJO N AV LIKVIDE MARKEDER FO R EGENKAPITALINSTRUMENTER 

Artikkel 1 

Definisjon av likvide markeder for aksjer 

(Artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en aksje som handles daglig, 

anses å ha et likvid marked dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Aksjen har en fri flyt-andel på 

i) minst 100 millioner euro for aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked, 

ii) minst 200 millioner euro for aksjer som bare handles på MHF-er. 

b) Gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner i aksjen er minst 250. 

c) Gjennomsnittlig daglig omsetning for aksjen er minst 1 million euro. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) skal en aksjes fri flyt-andel beregnes ved å multiplisere antall utestående aksjer med 

prisen per aksje, unntatt enkeltbeholdninger i den samme aksjen som utgjør mer enn 5 % av utstederens samlede antall 

stemmeretter, med mindre disse eierandelene innehas av en innretning for kollektiv investering eller et pensjonsfond. 

Stemmerettene skal beregnes med henvisning til det samlede antall aksjer som det er knyttet stemmeretter til, uten hensyn til 

om utøvelsen av stemmeretten er suspendert. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) punkt ii), dersom det ikke er noen faktiske opplysninger tilgjengelig i samsvar med  

nr. 2, skal fri flyt-andelen av en aksje som bare handles på MHF-er, beregnes ved å multiplisere antall utestående aksjer med 

prisen per aksje. 

4. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav c) skal den daglige omsetningen av en aksje beregnes ved at man for hver transaksjon 

som er utført i løpet av en handelsdag, multipliserer antall aksjer som er utvekslet mellom kjøper og selger, med prisen per 

aksje, og så legger sammen disse resultatene. 

5. I seksukersperioden som begynner første handelsdag etter at en aksje første gang ble opptatt til handel på et regulert 

marked eller en MHF, skal aksjen anses å ha et likvid marked i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 600/2014 dersom det beløpet som framkommer ved å multiplisere antall utestående aksjer med prisen per aksje ved 

åpningen av første handelsdag, anslås til minst 200 millioner euro, og dersom vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) er 

oppfylt ifølge beregnede data for denne perioden. 

6. Dersom færre enn fem aksjer som handles på handelsplassene i en medlemsstat, og som ble opptatt til handel første gang i 

denne medlemsstaten, anses å ha et likvid marked i samsvar med nr. 1, kan vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat 

utpeke en eller flere aksjer som ble opptatt til handel første gang på disse handelsplassene, som aksjer som anses å ha et likvid 

marked, forutsatt at det samlede antall aksjer som første gang ble opptatt til handel i denne medlemsstaten og anses å ha et 

likvid marked, ikke overstiger fem. 

Artikkel 2 

Definisjon av likvide markeder for depotbevis 

(Artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal et depotbevis som handles 

daglig, anses å ha et likvid marked dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fri flyt-andelen er på minst 100 millioner euro.  
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b) Gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner i depotbeviset er minst 250. 

c) Gjennomsnittlig daglig omsetning for depotbeviset er minst 1 million euro. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) skal depotbevisets fri flyt -andel beregnes ved å multiplisere antall utestående andeler i 

depotbeviset med prisen per andel. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav c) skal den daglige omsetningen av et depotbevis beregnes ved at man for hver 

transaksjon som er utført i løpet av en handelsdag, multipliserer antall andeler av depotbeviset som er utvekslet mellom kjøper 

og selger, med prisen per andel, og så legger sammen disse resultatene. 

4. I seksukersperioden som begynner første handelsdag etter at et depotbevis første gang ble opptatt til handel på en 

handelsplass, skal depotbeviset anses å ha et likvid marked i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 600/2014 dersom fri flyt-andelen ved åpningen av første handelsdag anslås til minst 100 millioner euro, og dersom vilkårene 

fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) er oppfylt ifølge beregnede data for denne perioden. 

5. Dersom færre enn fem depotbevis som handles på handelsplassene i en medlemsstat, og som ble opptatt til handel første 

gang i denne medlemsstaten, anses å ha et likvid marked i samsvar med nr. 1, kan vedkommende myndighet i nevnte 

medlemsstat utpeke ett eller flere depotbevis som ble opptatt til handel første gang på disse handelsplassene, som depotbevis  

som anses å ha et likvid marked, forutsatt at det samlede antall depotbevis som første gang ble opptatt til handel i denne 

medlemsstaten og anses å ha et likvid marked, ikke overstiger fem. 

Artikkel 3 

Definisjon av likvide markeder for børshandlede fond 

(Artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal et børshandlet fond som 

handles daglig, anses å ha et likvid marked dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fri flyt-andelen er på minst 100 andeler. 

b) Gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner i det børshandlede fondet er minst 10. 

c) Gjennomsnittlig daglig omsetning for det børshandlede fondet er minst 500 000 euro. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) skal fri flyt-andelen for et børshandlet fond være det antall andeler som er utstedt for 

handel. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav c) skal den daglige omsetning for det børshandlede fondet beregnes ved at man for hver 

transaksjon som er utført i løpet av en handelsdag, multipliserer antall andeler av det børshandlede fondet som er utvekslet 

mellom kjøper og selger, med prisen per andel, og så legger sammen disse resultatene. 

4. I seksukersperioden som begynner første handelsdag etter at et børshandlet fond første gang ble opptatt til handel på en 

handelsplass, skal det børshandlede fondet anses å ha et likvid marked i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 600/2014 dersom fri flyt-andelen ved åpningen av første handelsdag anslås til minst 100 andeler, og dersom 

vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) er oppfylt ifølge beregnede data for denne perioden. 

5. Dersom færre enn fem børshandlede fond som handles på handelsplassene i en medlemsstat, og som ble opptatt til handel 

første gang i denne medlemsstaten, anses å ha et likvid marked i samsvar med nr. 1, kan vedkommende myndighet i nevnte 

medlemsstat utpeke ett eller flere børshandlede fond som ble opptatt til handel første gang på disse handelsplassene, som 

børshandlede fond som anses å ha et likvid marked, forutsatt at det samlede antall børshandlede fond som første gang ble 

opptatt til handel i denne medlemsstaten og anses å ha et likvid marked, ikke overstiger fem.  
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Artikkel 4 

Definisjon av likvide markeder for sertifikater 

(Artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal et sertifikat som handles 

daglig, anses å ha et likvid marked dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Fri flyt-andelen er på minst 1 million euro. 

b) Gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner i sertifikatet er minst 20. 

c) Gjennomsnittlig daglig omsetning for sertifikatet er minst 500 000 euro. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) skal et sertifikats fri flyt -andel være emisjonens størrelse, uten hensyn til hvor mange 

andeler som er utstedt. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav c) skal daglig omsetning av sertifikatet beregnes ved at man for hver transaksjon som er 

utført i løpet av en handelsdag, multipliserer antall enheter av sertifikatet som er utvekslet mellom kjøper og selger, med prisen 

per enhet, og så legger sammen disse resultatene. 

4. I seksukersperioden som begynner første handelsdag etter at et sertifikat første gang ble opptatt til handel på en 

handelsplass, skal sertifikatet anses å ha et likvid marked i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 600/2014 dersom fri flyt-andelen ved åpningen av første handelsdag anslås til minst 1 million euro, og dersom vilkårene 

fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) er oppfylt ifølge beregnede data for denne perioden. 

5. Dersom færre enn fem sertifikater som handles på handelsplassene i en medlemsstat, og som ble opptatt til handel første 

gang i denne medlemsstaten, anses å ha et likvid marked i samsvar med nr. 1, kan vedkommende myndighet i nevnte 

medlemsstat utpeke ett eller flere sertifikater som ble opptatt til handel første gang på disse handelsplassene, som sertifikater 

som anses å ha et likvid marked, forutsatt at det samlede antall sertifikater som første gang ble opptatt til handel i denne 

medlemsstaten og anses å ha et likvid marked, ikke overstiger fem. 

Artikkel 5 

Vedkommende myndigheters vurdering av egenkapitalinstrumenters likviditet 

(Artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Vedkommende myndighet i det mest relevante markedet med hensyn til likviditet, som angitt i artikkel 16 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1), skal vurdere om en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond eller et sertifikat har et 

likvid marked ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 i samsvar med artikkel  

1–4 i hver av følgende scenarioer: 

a) Før det finansielle instrumentet handles for første gang på handelsplassen, som angitt i artikkel 1 nr. 5, artikkel 2 nr. 4, 

artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 4. 

b) Etter utgangen av de første fire ukenes handel, men før utgangen av de første seks ukenes handel i det finansielle 

instrumentet. I dette scenarioet skal vurderingen bygge på fri flyt -andelen på siste handelsdag av de første fire ukenes 

handel, gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner og gjennomsnittlig daglig omsetning, idet det tas hensyn til alle 

transaksjoner som er utført i Unionen i det finansielle instrumentet i løpet av de første fire ukenes handel.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 449). 
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c) Etter utgangen av hvert kalenderår, men før 1. mars det påfølgende året for finansielle instrumenter som har blitt handlet på 

en handelsplass før 1. desember i det aktuelle kalenderåret. I dette scenarioet skal vurderingen bygge på fri flyt -andelen på 

siste handelsdag i det aktuelle kalenderåret, gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner og gjennomsnittlig daglig 

omsetning, idet det tas hensyn til alle transaksjoner som er utført i Unionen i det finansielle instrumentet i løpet av året.  

d) Umiddelbart etter at eventuelle tidligere vurderinger har blitt endret som følge av en foretakshendelse. 

Vedkommende myndigheter skal sørge for at resultatet av deres vurdering offentliggjøres umiddelbart etter at den er gjennom-

ført. 

2. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en handels-

plass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, på følgende måter: 

a) Dersom vurderingen er utført i henhold til nr. 1 bokstav a) i denne artikkel: i en periode på seks uker fra det finansielle 

instrumentets første handelsdag. 

b) Dersom vurderingen er utført i henhold til nr. 1 bokstav b) i denne artikkel: i en periode som starter seks uker etter det 

finansielle instrumentets første handelsdag og ender 31. mars i det året opplysningene offentliggjøres i samsvar med  

nr. 1 bokstav c). 

c) Dersom vurderingen er utført i henhold til nr. 1 bokstav c) i denne artikkel: i en periode på ett år fra 1. april etter datoen for 

offentliggjøringen. 

Dersom opplysningene nevnt i dette nummer erstattes med nye opplysninger i henhold til nr. 1 bokstav d) i denne artikkel, skal 

vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en handelsplass, 

bruke de nye opplysningene ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal handelsplassene sende vedkommende myndigheter opplysningene fastsatt i vedlegget innen 

følgende frister: 

a) For finansielle instrumenter som er opptatt til handel for første gang, før den dagen da det finansielle instrumentet handles 

for første gang. 

b) For finansielle instrumenter som allerede er opptatt til handel, på samtlige av følgende tidspunkter: 

i) Senest tre dager etter utløpet av de første fire ukenes handel. 

ii) Etter utgangen av hvert kalenderår, men senest 3. januar det påfølgende året. 

iii) Umiddelbart etter at opplysninger som tidligere har blitt innsendt til vedkommende myndigheter, har blitt endret som 

følge av en foretakshendelse. 

KAPITTEL II 

PLIKT FO R HANDELSPLASSER O G SYSTEMATISKE INTERNALISERERE TIL Å FRAMLEGGE DATA 

Artikkel 6 

Plikt til å framlegge markedsdata på rimelige forretningsmessige vilkår 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. For å gjøre markedsdata som inneholder opplysningene angitt i artikkel 3, 4, 6–11, 15 og 18 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, tilgjengelig for offentligheten på rimelige forretningsmessige vilkår skal markedsoperatører og verdipapirforetak 

som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere i samsvar med artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 

i forordning (EU) nr. 600/2014 overholde forpliktelsene fastsatt i artikkel 7–11 i denne forordning.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1495 

 

 

2. Artikkel 7, artikkel 8 nr. 2, artikkel 9, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 får ikke anvendelse på markedsoperatører eller 

verdipapirforetak som driver handelsplasser, eller systematiske internaliserere som gjør markedsdata gratis tilgjengelig for 

offentligheten. 

Artikkel 7 

Plikt til å framlegge markedsdata på grunnlag av kostnader 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Prisen på markedsdata skal bygge på kostnadene ved utarbeiding og spredning av slike data og kan omfatte en rimelig 

margin. 

2. Kostnadene ved utarbeiding og spredning av markedsdata kan omfatte en passende andel av felleskostnader for andre 

tjenester som ytes av markedsoperatører eller verdipapirforetak som driver en handelsplass, eller systematiske internaliserere. 

Artikkel 8 

Plikt til å framlegge markedsdata på et ikke-diskriminerende grunnlag 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal gjøre markeds-

data tilgjengelig til samme pris og på samme vilkår for alle kunder som tilhører samme kategori, i samsvar med offentliggjort e 

objektive kriterier. 

2. Eventuelle forskjeller i prisen som belastes de ulike kategoriene kunder, skal stå i forhold til verdien som markedsdataene 

representerer for disse kundene, idet det tas hensyn til 

a) markedsdataenes omfang og innhold, herunder antallet finansielle instrumenter de omfatter, og deres handelsvolum, 

b) den bruk kunden gjør av markedsdataene, herunder om de brukes for kundens egen handelsvirksomhet, for videresalg eller 

for sammenstilling av data. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og sy stematiske 

internaliserere ha innført skalerbar kapasitet for å sikre at kundene til enhver tid får rask tilgang til markedsdataene på et ikke-

diskriminerende grunnlag. 

Artikkel 9 

Plikter i forbindelse med brukeravgifter 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal ta betalt for 

bruken av markedsdata ut fra den bruken den enkelte sluttbruker gjør av markedsdataene («per bruker»). Markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal innføre ordninger for å sikre at det bare tas 

betalt én gang for hvert tilfelle av bruk av markedsdata. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internalise-

rere vedta å ikke gjøre markedsdata tilgjengelig per bruker dersom det å kreve betaling per bruker, ut fra dataenes omfang og 

innhold, ikke står i forhold til kostnadene ved å gjøre informasjonen tilgjengelig. 

3. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal begrunne hvorfor 

de ikke vil gjøre markedsdata tilgjengelig per bruker, og skal offentliggjøre denne begrunnelsen på sin nettside.  
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Artikkel 10 

Plikt til holde markedsdata atskilt og på ulikt detaljnivå 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal gjøre markeds-

data tilgjengelig uten at de er kombinert med andre tjenester. 

2. Prisene for markedsdata skal kreves på grunnlag av markedsdataenes detaljnivå i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 11 

Gjennomsiktighetskrav 

(Artikkel 13 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 18 nr. 8 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og systematiske internaliserere skal opplyse om pris 

og andre vilkår for levering av markedsdata på en måte som er lett tilgjengelig for offentligheten. 

2. Opplysningene skal omfatte 

a) gjeldende prislister, herunder 

— avgifter per bruker av vist tekst, 

— avgifter for annet enn vist tekst, 

— rabattordninger, 

— avgifter knyttet til lisensvilkår, 

— avgifter for markedsdata før handel og etter handel, 

— avgifter for andre undergrupper av opplysninger, herunder dem som kreves i samsvar med delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/572(1), 

— andre avtalevilkår vedrørende gjeldende prisliste, 

b) minst 90 dagers varsel om framtidige prisendringer, 

c) opplysninger om innholdet i markedsdataene, herunder 

i) antall instrumenter som omfattes, 

ii) samlet omsetning for instrumentene som omfattes, 

iii) forholdet mellom markedsdata før handel og etter handel, 

iv) informasjon om eventuelle opplysninger som leveres i tillegg til markedsdata, 

v) dato for siste justering av lisensavgift for de markedsdataene som gjøres tilgjengelig, 

d) inntekter fra tilgjengeliggjøringen av markedsdata og andelen disse inntektene utgjør av samlet inntekt for markeds-

operatøren og verdipapirforetaket som driver en handelsplass, og den systematiske internalisereren, 

e) opplysninger om hvordan prisen er fastsatt, herunder hvilke kostnadsregnskapsmetoder som brukes, og hvilke særlige 

prinsipper som gjelder ved tildeling av direkte og variable felleskostnader og ved fordeling av faste felleskostnader på 

produksjon og spredning av markedsdata og på andre tjenester som ytes av markedsoperat ører og verdipapirforetak som 

driver en handelsplass, og systematiske internaliserere.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel, og fo r 

detaljnivået i opplysningene (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 142). 
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KAPITTEL III 

PLIKT FO R SYSTEMATISKE INTERNALISERERE TIL Å O FFENTLIGGJØRE DATA 

Artikkel 12 

Plikt for systematiske internaliserere til å offentliggjøre pristilbud regelme ssig og kontinuerlig i vanlig åpningstid 

(Artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en systematisk internaliserer anses å offentliggjøre sine 

pristilbud regelmessig og kontinuerlig i vanlig åpningstid bare dersom pristilbudene er tilgjengelig til enhver tid i det 

tidsrommet den systematiske internalisereren på forhånd har fastsatt og offentliggjort som sin vanlige åpningstid. 

Artikkel 13 

Plikt for systematiske internaliserere til å gjøre pristilbudene lett tilgjengelig 

(Artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Systematiske internaliserere skal på sitt nettsteds hjemmeside angi hvilken av ordningene for offentliggjøringen fastsatt i 

artikkel 17 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 de bruker for å offentliggjøre sine pristilbud, og holde disse 

opplysningene ajourført. 

2. Dersom systematiske internaliserere offentliggjør sine pristilbud gjennom en handelsplass’ ordninger eller en godkjent 

offentliggjøringsordning, skal den systematiske internalisereren angi sin identitet i pristilbudet. 

3. Dersom systematiske internaliserere bruker mer enn én ordning for å offentliggjøre sine pristilbud, skal offentliggjø-

ringene finne sted samtidig. 

4. Systematiske internaliserere skal offentliggjøre sine pristilbud i et maskinleselig format. Pristilbudene skal anses som 

offentliggjort i et maskinleselig format dersom offentliggjøringen oppfyller kriteriene fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/571(1). 

5. Dersom systematiske internaliserere offentliggjør sine pristilbud bare gjennom egne ordninger, skal pristilbudene også 

offentliggjøres i et leselig format. Pristilbudene skal anses som offentliggjort i et leselig format dersom 

a) innholdet i pristilbudet er i et format som kan forstås av en gjennomsnittlig leser, 

b) pristilbudet offentliggjøres på nettstedet til den systematiske internalisereren, og nettstedets hjemmeside inneholder klare 

instrukser for å få tilgang til pristilbudet. 

6. Pristilbudene skal offentliggjøres i henhold til standardene og spesifikasjonene fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/587(2). 

Artikkel 14 

Utførelse av ordrer av systematiske internaliserere  

(Artikkel 15 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 anses ekstraordinære markedsvilkår å foreligge 

dersom det ville være i strid med forsvarlig risikostyring å pålegge en systematisk internaliserer en plikt til å gi kunder bindende 

pristilbud, og særlig dersom 

a) den handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel, eller det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet stanser handelen i dette finansielle instrumentet i samsvar med artikkel 48 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU,  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 65/2014 med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 126).  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrument er og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, 

s. 387), tabell 2 i vedlegg I. 
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b) den handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel, eller det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet tillater at prisstillernes forpliktelser suspenderes, 

c) det i forbindelse med et børshandlet fond ikke finnes noen pålitelig markedspris for et betydelig antall underliggende 

instrumenter for det børshandlede fondet eller indeksen, 

d) en vedkommende myndighet forbyr shortsalg av det finansielle instrumentet i samsvar med artikkel 20 i europaparlaments - 

og rådsforordning (EU) nr. 236/2012(1). 

2. Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 kan en systematisk internaliserer når som helst 

ajourføre sine pristilbud, forutsatt at de ajourførte pristilbudene alltid er en følge av og i samsvar med en oppriktig hensikt hos 

den systematiske internalisereren om å handle med sine kunder på en ikke-diskriminerende måte. 

3. Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 er en pris innenfor et offentliggjort intervall som ligger 

nær markedsvilkårene, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Prisen ligger innenfor kjøps- og salgstilbudene fra den systematiske internalisereren. 

b) Pristilbudene nevnt i bokstav a) gjenspeiler rådende markedsvilkår for det berørte finansielle instrumentet i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

4. Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal utførelse av en ordre i flere verdipapirer anses 

som del av én transaksjon dersom kriteriene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 er oppfylt. 

5. Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en ordre anses underlagt andre vilkår enn 

gjeldende markedspris dersom kriteriene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 er oppfylt. 

Artikkel 15 

Ordrer som vesentlig overskrider det normale 

(Artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal antallet eller volumet av ordrer anses som en 

vesentlig overskridelse av det normale, dersom en systematisk internaliserer ikke kan utføre dette antallet eller volumet av 

ordrene uten å utsette seg for utilbørlig risiko. 

2. Verdipapirforetak som opptrer som systematiske internaliserere, skal på forhånd fastsette, på en måte som er objektiv og i 

samsvar med deres retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring som nevnt i artikkel 23 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/565(2), når antallet eller volumet av ordrer innlagt av kunder vil innebære en utilbørlig risiko for foretaket. 

3. Ved anvendelse av nr. 2 skal en systematisk internaliserer som del av sine retningslinjer og framgangsmåter for 

risikostyring, innføre, opprettholde og gjennomføre en politikk for å fastslå antallet eller volumet av ordrer som det kan utføre 

uten å utsette seg for utilbørlig risiko, idet det tas hensyn til både den kapital foretaket har tilgjengelig for å dekke ris ikoen for 

denne typen handel, og de rådende vilkår i markedet. 

4. I samsvar med artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal politikken nevnt i nr. 3 være ikke-diskriminerende i 

forhold til kunder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT  

L 87 av 31.03.2017, s. 1). 
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Artikkel 16 

Størrelse som er spesifikk for instrumentet 

(Artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Ved anvendelse av artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal den spesifikke størrelsen på det instrument som er 

gjenstand for handel i et prisforespørselssystem (RFQ), et talebasert system, et hybridsystem eller annet handelssystem, være 

som fastsatt i vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583(1). 

KAPITTEL IV 

DERIVATER 

Artikkel 17 

Elementer som omfattes av porteføljekomprimering 

(Artikkel 31 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal verdipapirforetak og markedsoperatører som 

tilbyr porteføljekomprimering, oppfylle vilkårene i nr. 2–6. 

2. Verdipapirforetak og markedsoperatører skal inngå en avtale med deltakerne i porteføljekomprimeringen der komprime-

ringsprosessen og rettsvirkningene av den fastsettes, herunder tidspunktet  der hver porteføljekomprimering blir rettslig 

bindende. 

3. Avtalen nevnt i nr. 2 skal omfatte alle relevante juridiske dokumenter som beskriver hvordan derivater som er innsendt for 

å inngå i porteføljekomprimeringen, avsluttes og erstattes med andre derivater. 

4. Før hver komprimeringsprosess innledes, skal verdipapirforetak og markedsoperatører som tilbyr porteføljekomprimering, 

a) kreve at hver deltaker i porteføljekomprimeringen angir sin risikotoleranse, herunder en grense for motpartsrisiko, en 

grense for markedsrisiko og en kontantbetalingstoleranse. Verdipapirforetak og markedsoperatører skal respektere risiko-

toleransen angitt av deltakerne i porteføljekomprimeringen, 

b) etablere forbindelser mellom derivatene innsendt for å inngå i porteføljekomprimeringen og framlegge for hver deltaker et 

porteføljekomprimeringsforslag med følgende opplysninger: 

i) Identifisering av de motparter som berøres av komprimeringen. 

ii) Den tilhørende endringen i derivatenes kombinerte nominelle verdi. 

iii) Variasjonen i det kombinerte nominelle beløpet sammenlignet med angitt risikotoleranse. 

5. For å tilpasse komprimeringen til risikotoleransen fastsatt av deltakerne i porteføljekomprimeringen og oppnå størst mulig 

effektivitet i porteføljekomprimeringen kan verdipapirforetak og markedsoperatører gi deltakerne mer tid til å legge til derivater 

som oppfyller kriteriene for å kunne avsluttes eller reduseres. 

6. Verdipapirforetak og markedsoperatører skal utføre porteføljekomprimeringen først når alle deltakere i porteføljekompri-

meringen har gitt sin tilslutning til porteføljekomprimeringsforslaget. 

Artikkel 18 

Offentliggjøringskrav ved porteføljekomprimering 

(Artikkel 31 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 31 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal verdipapirforetak og markedsoperatører 

offentliggjøre følgende gjennom en godkjent offentliggjøringsordning for hver porteføljekomprimering: 

a) En liste over derivater som er innsendt for å inngå i porteføljekomprimeringen. 

b) En liste over derivater som erstatter de avsluttede derivatene.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 
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c) En liste over derivater som er endret eller avsluttet som følge av porteføljekomprimeringen. 

d) Antallet derivater og deres verdi uttrykt som et nominelt beløp. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal gis særskilt for hvert derivat og for hver valuta. 

2. Verdipapirforetak og markedsoperatører skal offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1 så nær sanntid som teknisk mulig 

og ikke senere enn slutten av påfølgende virkedag etter at et komprimeringsforslag har blitt rettslig bindende i samsvar med 

avtalen nevnt i artikkel 17 nr. 2. 

KAPITTEL V 

TILSYNSTILTAK MED HENSYN TIL PRO DUKTINTERVENSJO N O G PO SISJO NSHÅNDTERING 

AVSNITT 1 

Produktintervensjon 

Artikkel 19 

Kriterier og faktorer i tilknytning til ESMAs midlertidige myndighet til å foreta produktintervensjon 

(Artikkel 40 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 40 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal ESMA vurdere relevansen av alle 

faktorer og kriterier nevnt i nr. 2 og ta hensyn til alle relevante faktorer og kriterier for å avgjøre når markedsføring, distribusjon 

eller salg av visse finansielle instrumenter, finansielle instrumenter med visse særskilte egenskaper eller en type finansiell 

virksomhet eller praksis skaper et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller 

varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

Ved anvendelse av første ledd kan ESMA basere seg på en eller flere av disse faktorene og kriteriene for å avgjøre om det 

foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

2. De faktorer og kriterier som ESMA skal vurdere for å avgjøre om det foreligger et alvorlig problem knyttet til 

investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i 

hele eller deler av finanssystemet i Unionen, skal være som følger: 

a) Graden av kompleksitet ved det finansielle instrumentet eller typen finansiell virksomhet eller praksis i forhold til typen 

kunder, i henhold til en vurdering i samsvar med bokstav c), som er involvert i den finansielle virksomheten eller 

praksisen, eller som det finansielle instrumentet markedsføres eller selges til, særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler eller referanseeiendeler og graden av gjennomsiktighet ved dem, 

— graden av gjennomsiktighet for kostnader og avgifter i tilknytning til det finansielle instrumentet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, og særlig mangelen på gjennomsiktighet som flere lag av kostnader og avgift er 

medfører, 

— kompleksiteten ved avkastningsmålingen, særlig med hensyn til om avkastningen avhenger av resultatene for en eller 

flere underliggende eiendeler eller referanseeiendeler som i sin tur påvirkes av andre faktorer, eller om avkastningen 

avhenger ikke bare av verdiene av de underliggende eiendelene eller referanseeiendelene på innledningsdato og 

forfallsdato, men også av verdiene i løpet av produktets levetid, 

— eventuelle risikoers art og omfang, 

— om instrumentet eller tjenesten er kombinert med andre produkter eller tjenester, eller 

— den eventuelle kompleksiteten ved enkelte vilkår. 

b) Omfanget av potensielle negative konsekvenser, særlig med hensyn til 

— det finansielle instrumentets nominelle verdi, 

— antall kunder, investorer og markedsdeltakere som er involvert,  
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— den relative andelen av produktet i investorenes porteføljer, 

— sannsynligheten for og omfanget og arten av enhver skade, herunder det potensielle tapsbeløpet, 

— de skadelige konsekvensenes forventede varighet, 

— emisjonsvolum, 

— antall mellommenn som er involvert, 

— veksten i markedet eller salget, eller 

— gjennomsnittlig beløp som hver kunde har investert i det finansielle instrumentet. 

c) Typen kunder som er involvert i en finansiell virksomhet eller praksis, eller som et finansielt instrument markedsføres eller 

selges til, særlig med hensyn til 

— om kunden er en ikke-profesjonell kunde, en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart, 

— kundenes kompetanse og evner, herunder utdanningsnivå, erfaring med lignende finansielle instrumenter eller 

salgsmetoder, 

— kundenes økonomiske situasjon, herunder deres inntekt og formue, 

— kundenes viktigste finansielle mål, herunder pensjonssparing og finansiering av egen bolig, eller 

— om instrumentet eller tjenesten selges til kunder utenfor den planlagte målgruppen av sluttkunder, eller om 

målgruppen ikke har blitt tilstrekkelig definert. 

d) Graden av gjennomsiktighet for det finansielle instrumentet eller typen finansiell virksomhet eller praksis, særlig med 

hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og deres gjennomsiktighet, 

— eventuelle skjulte kostnader og avgifter, 

— bruk av metoder for å tiltrekke seg kunders oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile det finansielle 

instrumentets eller den finansielle virksomhetens eller praksisens egnethet eller generelle kvalitet, 

— type risikoer og deres gjennomsiktighet, 

— bruk av produktnavn eller terminologi eller andre opplysninger som antyder et høyere sikkerhets- eller avkastnings-

nivå enn det som faktisk er mulig eller sannsynlig, eller som antyder produktegenskaper som ikke finnes. 

e) De særlige egenskapene ved eller komponentene i det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, herunder eventuelt innebygd finansiell giring, særlig med hensyn til 

— finansiell giring som er innebygd i produktet, 

— finansiell giring som følger av finansiering, 

— egenskapene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner, eller 

— det faktum at verdien av eventuelle underliggende eiendeler ikke lenger er tilgjengelig eller pålitelig. 

f) Eventuell forekomst og grad av misforhold mellom forventet avkastning eller fortjeneste for investorer og risikoen for tap i 

forbindelse med det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, særlig med hensyn til 

— kostnaden ved å strukturere det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller praksisen og andre 

kostnader, 

— misforholdet i forhold til den utstederrisiko som bæres av utsteder, eller 

— risiko-/avkastningsprofil. 

g) Hvor lett og til hvilken pris investorer kan selge det berørte finansielle instrumentet eller bytte til et annet finansielt 

instrument, særlig med hensyn til 

— differansen mellom kjøpskurs og salgskurs, 

— hvor ofte det foreligger handelsmuligheter, 

— emisjonens størrelse og størrelsen på annenhåndsmarkedet, 

— forekomsten eller fraværet av likviditetstilbydere eller prisstillere i annenhåndsmarkedet,  
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— egenskapene ved handelssystemet, eller 

— eventuelle andre hindringer for utgang. 

h) Fastsettelsen av pris og tilhørende kostnader for det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, særlig med hensyn til 

— bruken av skjulte eller tilknyttede avgifter, eller 

— avgifter som ikke gjenspeiler nivået på tjenesten som ytes. 

i) Graden av innovasjon ved et finansielt instrument eller en finansiell virksomhet eller praksis, særlig med hensyn til 

— graden av innovasjon knyttet til strukturen ved det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, herunder innebygde og utløsende elementer, 

— graden av innovasjon knyttet til distribusjonsmodellen eller lengden på formidlingskjeden, 

— innovasjonens spredningsgrad, herunder om det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen er nyskapende for visse kategorier kunder, 

— innovasjon som medfører giring, 

— manglende gjennomsiktighet når det gjelder underliggende eiendeler, eller 

— markedets tidligere erfaring med lignende finansielle instrumenter eller salgsmetoder. 

j) Salgsmetodene knyttet til det finansielle instrumentet, særlig med hensyn til 

— kommunikasjons- og distribusjonskanalene som brukes, 

— informasjons-, markedsførings- eller annet reklamemateriell som er knyttet til investeringen, 

— antatte investeringsformål, eller 

— om beslutningen om å kjøpe kommer i andre eller tredje hånd etter et tidligere kjøp. 

k) Den finansielle og forretningsmessige situasjon hos utstederen av et finansielt instrument, særlig med hensyn til 

— den finansielle situasjon hos utstederen eller en eventuell garantist, eller 

— gjennomsiktigheten med hensyn til utstederens eller garantistens forretningssituasjon. 

l) Om opplysningene som produsenten eller distributørene har lagt fram om et finansielt instrument, er for utilstrekkelige 

eller upålitelige til at markedsdeltakerne som opplysningene er rettet mot, kan ta en informert beslutning ut fra det 

finansielle instrumentets art og type. 

m) Om det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller praksisen innebærer en høy risiko når det gjelder 

utførelsen av transaksjoner som gjennomføres av deltakere eller investorer i det berørte markedet. 

n) Om den finansielle virksomheten eller praksisen i alvorlig grad vil kunne svekke integriteten ved prisdannelsesprosessen i 

det berørte markedet slik at prisen eller verdien på det aktuelle finansielle instrumentet ikke lenger bestemmes av de 

legitime markedskreftene tilbud og etterspørsel, eller slik at markedsdeltakerne ikke lenger kan basere seg på prisene som 

dannes på dette markedet, eller på handelsvolumene som grunnlag for sine investeringsbeslutninger. 

o) Om det finansielle instrumentet har egenskaper som gjør det særlig utsatt for økonomisk kriminalitet, og særlig om disse 

egenskapene potensielt kan bidra til at det finansielle instrumentet blir brukt til 

— bedrageri eller uredelighet, 

— forsømmelse i forbindelse med eller misbruk av opplysninger om et finansmarked, 

— håndtering av utbyttet av kriminalitet, 

— terrorfinansiering, eller 

— tilrettelegging av hvitvasking av penger.  
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p) Om den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en særlig høy risiko for markedenes og markedsinfrastrukturens 

robusthet eller ordnede virkemåte. 

q) Om et finansielt instrument eller en finansiell virksomhet eller praksis kan føre til et betydelig og kunstig misforhold 

mellom prisene på et derivat og prisene i det underliggende marked. 

r) Om det finansielle instrumentet eller den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en høy risiko for å skape 

forstyrrelser for finansinstitusjoner som anses som viktige for finanssystemet i Unionen. 

s) Hvor viktig distribusjonen av det finansielle instrumentet er som finansieringskilde for utstederen. 

t) Om et finansielt instrument eller en finansiell virksomhet eller praksis utgjør en særlig risiko for markedet eller for 

betalingssysteminfrastrukturen, herunder handels-, clearing- og oppgjørssystemene. 

u) Om et finansielt instrument eller en finansiell virksomhet eller praksis kan true investorenes tillit til finanssystemet. 

Artikkel 20 

Kriterier og faktorer i tilknytning til EBAs midlertidige myndighet til å foreta produktintervensjon 

(Artikkel 41 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 41 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal EBA vurdere relevansen av alle 

faktorer og kriterier nevnt i nr. 2 og ta hensyn til alle relevante faktorer og kriterier for å avgjøre når markedsføring, distribusjon 

eller salg av visse strukturerte innskudd, strukturerte innskudd med visse særskilte egenskaper eller en type finansiell 

virksomhet eller praksis skaper et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

Ved anvendelse av første ledd kan EBA basere seg på av en eller flere av disse faktorene og kriteriene for å avgjøre om det 

foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet  

eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

2. De faktorer og kriterier som EBA skal vurdere for å avgjøre om det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern 

eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssyst emet i 

Unionen, skal være som følger: 

a) Graden av kompleksitet ved det strukturerte innskuddet eller typen finansiell virksomhet eller praksis i forhold til typen 

kunder, i henhold til en vurdering i samsvar med bokstav c), som er involvert i den finansielle virksomheten eller 

praksisen, særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler eller referanseeiendeler og graden av gjennomsiktighet ved dem, 

— graden av gjennomsiktighet for kostnader og avgifter i tilknytning til det strukturerte innskuddet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, og særlig mangelen på gjennomsiktighet som flere lag av kostnader og avgifter 

medfører, 

— kompleksiteten ved avkastningsmålingen, særlig med hensyn til om avkastningen avhenger av resultatene for en eller 

flere underliggende eiendeler eller referanseeiendeler som i sin tur påvirkes av andre faktorer, eller om avkastningen 

avhenger ikke bare av verdiene av de underliggende eiendelene eller referanseeiendelene på innledningsdato og 

forfallsdato eller rentebetalingdato, men også av verdiene i løpet av produktets levetid, 

— eventuelle risikoers art og omfang, 

— om det strukturerte innskuddet eller tjenesten er kombinert med andre produkter eller tjenester, eller 

— den eventuelle kompleksiteten ved enkelte vilkår. 

b) Omfanget av potensielle negative konsekvenser, særlig med hensyn til 

— den nominelle verdien av en emisjon av strukturerte innskudd, 

— antall kunder, investorer og markedsdeltakere som er involvert,  
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— den relative andelen av produktet i investorenes porteføljer, 

— sannsynligheten for og omfanget og arten av enhver skade, herunder det potensielle tapsbeløpet, 

— de skadelige konsekvensenes forventede varighet, 

— emisjonsvolum, 

— antall institusjoner som er involvert, 

— veksten i markedet eller salget, 

— gjennomsnittlig beløp som hver kunde har investert i det strukturerte innskuddet, eller 

— det dekningsnivået som er definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(1). 

c) Typen kunder som er involvert i en finansiell virksomhet eller praksis, eller som et strukturert innskudd markedsføres eller 

selges til, særlig med hensyn til 

— om kunden er en ikke-profesjonell kunde, en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart, 

— kundenes kompetanse og evner, herunder utdanningsnivå, erfaring med lignende finansielle produkter eller 

salgsmetoder, 

— kundenes økonomiske situasjon, herunder inntekt og formue, 

— kundenes viktigste finansielle mål, herunder pensjonssparing og finansiering av egen bolig, 

— om produktet eller tjenesten selges til kunder utenfor den planlagte målgruppen av sluttkunder, eller der målgruppen 

ikke har blitt tilstrekkelig definert, 

— muligheten for å omfattes av en innskuddsgarantiordning. 

d) Graden av gjennomsiktighet for det strukturerte innskuddet eller typen finansiell virksomhet eller praksis, særlig med 

hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og deres gjennomsiktighet, 

— eventuelle skjulte kostnader og avgifter, 

— bruk av metoder for å tiltrekke seg kunders oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile produktets eller tjenestens 

egnethet eller generelle kvalitet, 

— type risikoer og deres gjennomsiktighet, 

— bruk av produktnavn eller terminologi eller andre opplysninger som er villedende og antyder produktegenskaper som 

ikke finnes, eller 

— om identiteten til innskuddsmottakere som kan være ansvarlige for en kundes innskudd, angis eller ikke. 

e) De særlige egenskapene ved eller komponentene i det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, herunder eventuelt innebygd finansiell giring, særlig med hensyn til 

— finansiell giring som er innebygd i produktet, 

— finansiell giring som følger av finansiering, eller 

— det faktum at verdien av eventuelle underliggende eiendeler ikke lenger er tilgjengelig eller pålitelig. 

f) Eventuell forekomst og grad av misforhold mellom forventet avkastning eller fortjeneste for investorer og risikoen for tap i 

forbindelse med det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, særlig med hensyn til 

— kostnaden ved å strukturere det strukturerte innskuddet eller virksomheten eller praksisen og andre kostnader, 

— misforholdet i forhold til den utstederrisiko som bæres av utsteder, eller 

— risiko-/avkastningsprofil.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s.  149). 
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g) Hvor lett og til hvilken pris investorer kan gå ut av et strukturert innskudd, særlig med hensyn til 

— det faktum at tidlig uttak ikke tillates, eller 

— eventuelle andre hindringer for utgang. 

h) Fastsettelsen av pris og tilhørende kostnader for det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, særlig med hensyn til 

— bruken av skjulte eller tilknyttede avgifter, eller 

— avgifter som ikke gjenspeiler nivået på tjenesten som ytes. 

i) Graden av innovasjon ved et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis, særlig med hensyn til 

— graden av innovasjon knyttet til strukturen i det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen, herunder innebygde og utløsende elementer, 

— graden av innovasjon knyttet til distribusjonsmodellen eller lengden på formidlingskjeden, 

— innovasjonens spredningsgrad, herunder om det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen er nyskapende for visse kategorier kunder, 

— innovasjon som medfører giring, 

— manglende gjennomsiktighet når det gjelder underliggende eiendeler, eller 

— markedets tidligere erfaring med lignende strukturerte innskudd eller salgsmetoder. 

j) Salgsmetodene knyttet til det strukturerte innskuddet, særlig med hensyn til 

— kommunikasjons- og distribusjonskanalene som brukes, 

— informasjons-, markedsførings- eller annet reklamemateriell som er knyttet til investeringen, 

— antatte investeringsformål, eller 

— om beslutningen om å kjøpe kommer i andre eller tredje hånd etter et tidligere kjøp. 

k) Den finansielle og forretningsmessige situasjon hos utstederen av et strukturert innskudd, særlig med hensyn til 

— den finansielle situasjon hos utstederen eller en eventuell garantist, eller 

— gjennomsiktigheten med hensyn til utstederens eller garantistens forretningssituasjon. 

l) Om opplysningene som produsenten eller distributørene har lagt fram om et strukturert innskudd, er for utilstrekkelige eller 

upålitelige til at markedsdeltakerne som opplysningene er rettet mot, kan ta en informert beslutning ut fra det strukturerte 

innskuddets art og type. 

m) Om det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen innebærer en høy risiko når det gjelder 

utførelsen av transaksjoner som gjennomføres av deltakere eller investorer i det berørte markedet. 

n) Om det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen vil gjøre økonomien i Unionen sårbar for 

risiko. 

o) Om det strukturerte innskuddet har egenskaper som gjør det særlig utsatt for økonomisk kriminalitet, og særlig om disse 

egenskapene potensielt kan bidra til at det strukturerte innskuddet blir brukt til 

— bedrageri eller uredelighet, 

— forsømmelse i forbindelse med eller misbruk av opplysninger om et finansmarked, 

— håndtering av utbyttet av kriminalitet, 

— terrorfinansiering, eller 

— tilrettelegging av hvitvasking av penger. 

p) Om den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en særlig høy risiko for markedenes og markedsinfrastrukturens 

robusthet eller ordnede virkemåte. 

q) Om et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis kan føre til et betydelig og kunstig misforhold 

mellom prisene på et derivat og prisene i det underliggende marked.  
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r) Om det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en høy risiko for å skape 

forstyrrelser for finansinstitusjoner som anses som viktige for finanssystemet i Unionen, særlig med hensyn til finansinsti-

tusjonenes sikringsstrategi i forbindelse med utstedelsen av det strukturerte innskuddet, herunder muligheten for feil 

prissetting av kapitalgarantien ved forfall eller den omdømmerisiko som det strukturerte innskuddet eller praksisen eller 

virksomheten utgjør for finansinstitusjonene. 

s) Hvor viktig distribusjonen av det strukturerte innskuddet er som finansieringskilde for finansinstitusjonen. 

t) Om et strukturert innskudd eller en finansiell praksis eller virksomhet utgjør en særlig risiko for markedet eller for 

betalingssysteminfrastrukturen. 

u) Om et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis kan true investorenes tillit til finanssystemet. 

Artikkel 21 

Kriterier og faktorer som vedkommende myndigheter skal ta hensyn til ved utøvelse av sin myndighet til å foreta 

produktintervensjon 

(Artikkel 42 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 42 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal vedkommende myndigheter vurdere 

relevansen av alle faktorer og kriterier nevnt i nr. 2 og ta hensyn til alle relevante faktorer og kriterier for å avgjøre når 

markedsføring, distribusjon eller salg av visse finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd eller finansielle instrumenter 

eller strukturerte innskudd med visse særskilte egenskaper eller en type finansiell virksomhet eller praksis skaper et alvorlig 

problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet 

eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i minst en medlemsstat. 

Ved anvendelse av første ledd kan vedkommende myndigheter basere seg på en eller flere av disse faktorene og kriteriene for å 

avgjøre om det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarke-

denes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i minst en medlemsstat. 

2. De faktorer og kriterier som vedkommende myndigheter skal vurdere for å avgjøre om det foreligger et alvorlig problem 

knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot  

stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i minst en medlemsstat, skal omfatte følgende: 

a) Graden av kompleksitet ved det finansielle instrumentet eller typen finansiell virksomhet eller praksis i forhold til typen 

kunder, i henhold til en vurdering i samsvar med bokstav c), som er involvert i den finansielle virksomheten eller 

praksisen, eller som det finansielle instrumentet eller strukturerte innskuddet markedsføres eller selges til, særlig med 

hensyn til 

— typen underliggende eiendeler eller referanseeiendeler og graden av gjennomsiktighet ved dem, 

— graden av gjennomsiktighet for kostnader og avgifter i tilknytning til det finansielle instrumentet, det strukturerte 

innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, og særlig mangelen på gjennomsiktighet som flere lag 

av kostnader og avgifter medfører, 

— kompleksiteten ved avkastningsmålingen, idet det tas hensyn til om avkastningen avhenger av resultatene for en eller 

flere underliggende eiendeler eller referanseeiendeler som i sin tur påvirkes av andre faktorer, eller om avkastningen 

avhenger ikke bare av verdiene av de underliggende eiendelene eller referanseeiendelene på innledningsdato og 

forfallsdato, men også av verdiene i løpet av produktets levetid, 

— eventuelle risikoers art og omfang, 

— om produktet eller tjenesten er kombinert med andre produkter eller tjenester, 

— den eventuelle kompleksiteten ved enkelte vilkår. 

b) Omfanget av potensielle negative konsekvenser, særlig med hensyn til 

— den nominelle verdien av det finansielle instrumentet eller av en emisjon av strukturerte innskudd, 

— antall kunder, investorer og markedsdeltakere som er involvert, 

— den relative andelen av produktet i investorenes porteføljer,  
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— sannsynligheten for og omfanget og arten av enhver skade, herunder det potensielle tapsbeløpet, 

— de skadelige konsekvensenes forventede varighet, 

— emisjonsvolum, 

— antall mellommenn som er involvert, 

— veksten i markedet eller salget, 

— gjennomsnittlig beløp som hver kunde har investert i det finansielle instrumentet eller det strukturerte innskuddet, eller 

— det dekningsnivået som er definert i direktiv 2014/49/EU, når det gjelder strukturerte innskudd. 

c) Typen kunder som er involvert i en finansiell virksomhet eller praksis, eller som et finansielt instrument eller et strukturert 

innskudd markedsføres eller selges til, særlig med hensyn til 

— om kunden er en ikke-profesjonell kunde, en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart, 

— kundenes kompetanse og evner, herunder utdanningsnivå, erfaring med lignende finansielle instrumenter eller 

strukturerte innskudd eller salgsmetoder, 

— kundenes økonomiske situasjon, herunder deres inntekt og formue, 

— kundenes viktigste finansielle mål, herunder pensjonssparing og finansiering av egen bolig, 

— om produktet eller tjenesten selges til kunder utenfor den planlagte målgruppen av sluttkunder, eller der målgruppen 

ikke har blitt tilstrekkelig definert, 

— muligheten for å omfattes av en innskuddsgarantiordning, når det gjelder strukturerte innskudd. 

d) Graden av gjennomsiktighet for det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller typen finansiell virksomhet 

eller praksis, særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og deres gjennomsiktighet, 

— eventuelle skjulte kostnader og avgifter, 

— bruk av metoder for å tiltrekke seg kunders oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile produktets eller den 

finansielle virksomhetens eller praksisens egnethet eller generelle kvalitet, 

— type risikoer og deres gjennomsiktighet, 

— bruk av produktnavn eller terminologi eller andre opply sninger som er villedende ved at de antyder et høyere 

sikkerhets- eller avkastningsnivå enn det som faktisk er mulig eller sannsynlig, eller som antyder produktegenskaper 

som ikke finnes, 

— når det gjelder strukturerte innskudd, om identiteten til innskuddsmottakere som kan være ansvarlige for en kundes 

innskudd, angis eller ikke. 

e) De særlige egenskapene ved eller komponentene i det strukturerte innskuddet, det finansielle instrumentet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen, herunder eventuelt  innebygd finansiell giring, særlig med hensyn til 

— finansiell giring som er innebygd i produktet, 

— finansiell giring som følger av finansiering, 

— egenskapene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner, eller 

— det faktum at verdien av eventuelle underliggende eiendeler ikke lenger er tilgjengelig eller pålitelig. 

f) Eventuell forekomst og grad av misforhold mellom forventet avkastning eller fortjeneste for investorer og risikoen for tap i 

forbindelse med det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, 

særlig med hensyn til 

— kostnaden ved å strukturere det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten 

eller praksisen og andre kostnader, 

— misforholdet i forhold til den utstederrisiko som bæres av utsteder, eller 

— risiko-/avkastningsprofil.  
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g) Hvor lett og til hvilken pris investorer kan selge det berørte finansielle instrumentet, bytte til et annet finansielt instrument 

eller gå ut av et strukturert innskudd, idet det i relevante tilfeller, avhengig av om produktet er et finansielt instrument eller 

et strukturert innskudd, tas særlig hensyn til 

— differansen mellom kjøpskurs og salgskurs, 

— hvor ofte det foreligger handelsmuligheter, 

— emisjonens størrelse og størrelsen på annenhåndsmarkedet, 

— forekomsten eller fraværet av likviditetstilbydere eller prisstillere i annenhåndsmarkedet, 

— egenskapene ved handelssystemet, eller 

— eventuelle andre hindringer for utgang eller at tidlig uttak ikke er tillatt. 

h) Fastsettelsen av pris og tilhørende kostnader for det strukturerte innskuddet, det finansielle instrumentet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen, særlig med hensyn til 

— bruken av skjulte eller tilknyttede avgifter, eller 

— avgifter som ikke gjenspeiler nivået på tjenesten som ytes. 

i) Graden av innovasjon ved et finansielt instrument, et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis, 

særlig med hensyn til 

— graden av innovasjon knyttet til strukturen i det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen, herunder innebygde og utløsende elementer, 

— graden av innovasjon knyttet til distribusjonsmodellen eller lengden på formidlingskjeden, 

— innovasjonens spredningsgrad, herunder om det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen er nyskapende for visse kategorier kunder, 

— innovasjon som medfører giring, 

— manglende gjennomsiktighet når det gjelder underliggende eiendeler, eller 

— markedets tidligere erfaring med lignende finansielle instrumenter, strukturerte innskudd eller salgsmetoder. 

j) Salgsmetodene knyttet til det finansielle instrumentet eller det strukturerte innskuddet, særlig med hensyn til 

— kommunikasjons- og distribusjonskanalene som brukes, 

— informasjons-, markedsførings- eller annet reklamemateriell som er knyttet til investeringen, 

— antatte investeringsformål, eller 

— om beslutningen om å kjøpe kommer i andre eller tredje hånd etter et tidligere kjøp. 

k) Den finansielle og forretningsmessige situasjon hos utstederen av et finansielt instrument eller et strukturert innskudd, 

særlig med hensyn til 

— den finansielle situasjon hos utstederen eller en eventuell garantist, eller 

— gjennomsiktigheten med hensyn til utstederens eller garantistens forretningssituasjon. 

l) Om opplysningene som produsenten eller distributørene har lagt fram om et finansielt instrument eller et strukturert 

innskudd, er for utilstrekkelige eller upålitelige til at  markedsdeltakerne som opplysningene er rettet mot, kan ta en 

informert beslutning ut fra det finansielle instrumentets eller det strukturerte innskuddets art og type. 

m) Om det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen innebærer en 

høy risiko når det gjelder utførelsen av transaksjoner som gjennomføres av deltakere eller investorer i det berørte markedet. 

n) Om den finansielle virksomheten eller praksisen i alvorlig grad vil kunne svekke integriteten ved prisdannelsesprosessen i 

det berørte markedet slik at prisen eller verdien på det aktuelle finansielle instrumentet eller strukturerte innskuddet ikke 

lenger bestemmes av de legitime markedskreftene tilbud og etterspørsel, eller slik at markedsdeltakerne ikke lenger kan 

basere seg på prisene som dannes på dette markedet, eller på handelsvolumene som grunnlag for sine investerings -

beslutninger. 

o) Om et finansielt instrumentet, et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis vil gjøre den nasjonale 

økonomien sårbar for risiko.  
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p) Om det finansielle instrumentet eller det strukturerte innskuddet har egenskaper som gjør det særlig utsatt for økonomisk 

kriminalitet, og særlig om disse egenskapene potensielt kan bidra til at det finansielle instrumentet eller det strukturerte 

innskuddet blir brukt til 

— bedrageri eller uredelighet, 

— forsømmelse i forbindelse med eller misbruk av opplysninger om et finansmarked, 

— håndtering av utbyttet av kriminalitet, 

— terrorfinansiering, eller 

— tilrettelegging av hvitvasking av penger. 

q) Om en finansiell virksomhet eller praksis utgjør en særlig høy risiko for markedenes og markedsinfrastrukturens robusthet 

eller ordnede virkemåte. 

r) Om et finansielt instrument, et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis kan føre til et betydelig og 

kunstig misforhold mellom prisene på et derivat og prisene i det underliggende marked. 

s) Om det finansielle instrumentet, det strukturerte innskuddet eller den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en høy 

risiko for å skape forstyrrelser for finansinstitusjoner som anses som viktige for finanssystemet i medlemsstaten til den 

berørte vedkommende myndighet, særlig med hensyn til finansinstitusjonenes sikringsstrategi i forbindelse med 

utstedelsen av det strukturerte innskuddet, herunder muligheten for feil prissetting av kapitalgarantien ved forfall eller den 

omdømmerisiko som det strukturerte innskuddet eller praksisen eller virksomheten utgjør for finansinstitusjonene. 

t) Hvor viktig distribusjonen av det finansielle instrumentet eller det strukturerte innskuddet er som finansieringskilde for 

utstederen eller finansinstitusjonene. 

u) Om et finansielt instrument, et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis utgjør en særlig risiko for 

markedet eller for betalingssysteminfrastrukturen, herunder handels-, clearing- og oppgjørssystemene. 

v) Om et finansielt instrument, et strukturert innskudd eller en finansiell virksomhet eller praksis kan true investorenes tillit til 

finanssystemet. 

AVSNITT 2 

Myndighet når det gjelder posisjonshåndtering 

Artikkel 22 

ESMAs myndighet når det gjelder posisjonshåndtering 

(Artikkel 45 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelse av artikkel 45 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal følgende kriterier og faktorer legges til 

grunn ved vurderingen av om det foreligger en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder 

varederivatmarkedene i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU og når det gjelder leverings-

vilkårene for fysiske varer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen: 

a) Forekomsten av alvorlige finansielle, monetære eller budsjettmessige problemer som kan føre til finansiell ustabilitet for en 

medlemsstat eller en finansinstitusjon som anses som viktig for det globale finanssystemet, herunder kredittinstitusjoner, 

forsikringsselskaper, leverandører av markedsinfrastruktur og kapitalforvaltningsselskaper med virksomhet i Unionen, 

dersom disse problemene kan utgjøre en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller stabiliteten i 

finanssystemet i Unionen. 

b) En kredittvurdering eller et mislighold av en medlemsstat, en kredittinstitusjon eller en annen finansinstitusjon som anses 

som viktig for det globale finanssystemet, som forsikringsselskaper, leverandører av markedsinfrastruktur og kapitalforvalt -

ningsselskaper med virksomhet i Unionen, som skaper eller som med rimelighet kan forventes å skape alvorlig usikkerhet 

med hensyn til deres solvens. 

c) Betydelig salgspress eller uvanlig volatilitet som forårsaker et betydelig kursfall for et finansielt instrument knyttet til 

kredittinstitusjoner eller andre finansinstitusjoner som anses som viktige for det globale finanssystemet, som forsikrings-

selskaper, leverandører av markedsinfrastruktur og kapitalforvaltningsselskaper med virksomhet i Unionen og offentlige 

utstedere.  
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d) Eventuell skade på fysiske strukturer hos viktige finansielle utstedere, markedsinfrastrukturer, clearing- og oppgjørssys-

temer eller tilsynsmyndigheter som kan få stor, negativ innvirkning på markedene, særlig dersom skaden skyldes en 

naturkatastrofe eller et terrorangrep. 

e) Eventuelle forstyrrelser i et betalingssystem eller en oppgjørsprosess, særlig dersom forstyrrelsen er knyttet til virksomhet 

mellom banker, som skaper eller kan skape betydelige feil eller forsinkelser i betalinger eller oppgjør i Unionens 

betalingssystemer, særlig dersom de kan føre til spredning av finansielt eller økonomisk stress i kredittinstitusjoner eller 

andre finansielle institusjoner som anses som viktige for det globale finanssystemet, som forsikringsselskaper, leverandører 

av markedsinfrastruktur og kapitalforvaltningsselskaper, eller i en medlemsstat. 

f) En vesentlig, plutselig nedgang i tilbudet av en vare eller en økning i etterspørselen etter en vare, som forstyrrer balansen 

mellom tilbud og etterspørsel. 

g) En betydelig posisjon i en bestemt vare som innehas av én person eller flere personer som opptrer samlet , på én eller flere 

handelsplasser, gjennom ett eller flere markedsmedlemmer. 

h) Manglende evne hos en handelsplass til å utøve sin myndighet med hensyn til posisjonshåndtering på grunn av en hendelse 

som påvirker kontinuiteten i virksomheten. 

2. Ved anvendelse av artikkel 45 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal følgende kriterier og faktorer legges til 

grunn ved fastsettelse av en hensiktsmessig reduksjon av en posisjon eller en eksponering: 

a) Type innehaver av posisjonen, herunder produsenter, forbrukere eller finansinstitusjoner. 

b) Det finansielle instrumentets forfallsdato. 

c) Posisjonens størrelse i forhold til størrelsen på det relevante varederivatmarkedet. 

d) Posisjonens størrelse i forhold til størrelsen på markedet for den underliggende varen. 

e) Posisjonens retning (kort eller lang) og delta eller deltaintervaller. 

f) Formålet med posisjonen, særlig om posisjonen tjener til sikringsformål eller om den innehas med henblikk på finansiell 

eksponering. 

g) Posisjonsinnehaverens erfaring med å inneha posisjoner av en gitt størrelse eller med å levere eller ta imot levering av en 

gitt vare. 

h) Andre posisjoner som vedkommende innehar i det underliggende markedet eller med andre løpetider i samme derivat. 

i) Likviditeten i markedet og tiltakets innvirkning på andre markedsdeltakere. 

j) Leveringsmetode. 

3. Ved anvendelse av artikkel 45 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal følgende kriterier legges til grunn for å 

fastslå om det foreligger risiko for regelverksarbitrasje: 

a) Om samme kontrakt omsettes på en annen handelsplass eller OTC. 

b) Om en praktisk talt tilsvarende kontrakt omsettes på en annen handelsplass eller OTC (som er lignende og innbyrdes 

forbundet, men som ikke anses som del av samme ombyttelige åpne posisjon). 

c) Virkningene av beslutningen på markedet for den underliggende varen. 

d) Virkningene av beslutningen på markeder og deltakere som ikke er omfattet av ESMAs myndighet med hensyn til 

posisjonshåndtering. 

e) Den sannsynlige virkningen på markedenes ordnede virkemåte og integritet dersom ESMA ikke iverksetter tiltak. 

4. Ved anvendelse av artikkel 45 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal ESMA anvende kriteriene og 

faktorene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel og ta hensyn til om det planlagte tiltaket er en reaksjon på at en vedkommende 

myndighet har unnlatt å handle, eller på en tilleggsrisiko som vedkommende myndighet er ute av stand til å håndtere i henhold 

til artikkel 69 nr. 2 bokstav j) eller o) i direktiv 2014/65/EU. 

Ved anvendelse av første ledd skal en vedkommende myndighet anses å ha unnlatt å handle dersom den, ut fra den myndighet 

den er tillagt, har tilstrekkelige tilsynsfullmakter til fullt ut å kunne håndtere trusselen på hendelsestidspunktet uten bis tand fra 

andre vedkommende myndigheter, men unnlater å treffe slike tiltak.  
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En vedkommende myndighet skal anses å være ute av stand til å håndtere en trussel tilfredsstillende dersom en eller flere av 

faktorene nevnt i artikkel 45 nr. 10 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 oppstår i den vedkommende myndighetens 

jurisdiksjon og i én eller flere ytterligere jurisdiksjoner. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Overgangsbestemmelser 

1. Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 skal vedkommende myndigheter fra denne forordnings ikrafttredelsesdato til dens 

anvendelsesdato foreta likviditetsvurderinger og offentliggjøre resultatene av disse vurderingene umiddelbart etter at de er 

fullført, i samsvar med følgende tidsrammer: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst ti uker før 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av vurderin-

gene senest fire uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og ender dagen før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av vurderingene senest på 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Vurderingene nevnt i nr. 1 skal foretas på følgende måte: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst 16 uker før 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, skal vurderingene baseres på de data som er tilgjengelige for den 

referanseperioden på 40 uker som begynner 52 uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner 16 uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og ender ti uker før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal vurderingene baseres på de data som er tilgjengelige for de første fire ukenes handel 

med det finansielle instrumentet. 

c) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og ender dagen før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal vurderingene baseres på handelshistorikken for de finansielle instrumentene eller andre 

finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper som disse finansielle instrumentene. 

3. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en handels -

plass, skal ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 bruke opplysningene som 

offentliggjøres i samsvar med nr. 1, fram til 1. april året etter anvendelsesdatoen for denne forordning. 

4. I løpet av perioden nevnt i nr. 3 skal vedkommende myndigheter med hensyn til de finansielle instrumentene nevnt i nr. 2 

bokstav b) og c) sikre at 

a) opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, fortsatt er hensiktsmessige i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt  

17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, om nødvendig er ajourført på grunnlag av en lengre handelsperiode 

og en mer omfattende handelshistorikk. 
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Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 23 får imidlertid anvendelse fra denne forordning ikrafttredelsesdato. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Data som skal legges fram med henblikk på vurdering av om et marked for aksjer, depotbevis, børshandlede fond og 

sertifikater er et likvid marked 

Tabell 1 

Symboltabell 

Symbol Datatype Definisjon 

{ALPHANUM -n} Inntil n alfanumeriske tegn Fritekstfelt. 

{ISIN} 12 alfanumeriske tegn ISIN-kode som definert i ISO 6166. 

{MIC} 4 alfanumeriske tegn Markedsidentifikator som definert i ISO 10383. 

{DATEFORMAT} Datoformat i henhold til ISO 8601 Datoer skal angis i følgende format: 

ÅÅÅÅ-MM-DD. 

{DECIMAL-n/m} Desimaltall med til sammen inntil n sifre, 

hvorav inntil m sifre kan være desimaler 

Tallfelt for både positive og negative verdier: 

— Desimalskilletegnet er «.» (punktum). 

— Negative tall starter med «-» (minus). 

— Verdier avrundes, trunkeres ikke. 

Tabell 2 

Nærmere opplysninger om dataene som skal legges fram for å kunne vurdere om et marked for aksjer, depotbevis, 

børshandlede fond og sertifikater er et likvid marked 

# Felt  Opplysninger som skal rapporteres 
Formater og standarder for 

rapportering 

1 Instrumentets identifika-

sjonskode 

Kode som brukes for å identifisere det finansielle 

instrumentet. 

{ISIN} 

2 Instrumentets fulle navn Det finansielle instrumentets fulle navn. {ALPHANUM -350} 

3 Handelsplass Segmentspesifikk MIC-kode for handelsplassen, der slik 

finnes, ellers operasjonell MIC-kode. 

{MIC} 

4 MiFIR-identifikator Identifikasjon av egenkapitalinstrumenter: 

Aksjer i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i 

direktiv 2014/65/EU. 

Depotbevis som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 45 i 

direktiv 2014/65/EU. 

Børshandlede fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 

46 i direktiv 2014/65/EU. 

Sertifikater som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 27 i 

forordning (EF) nr. 600/2014. 

Egenkapitalinstrumenter: 

«SHRS» = aksjer 

«ETFS» = børshandlede fond 

«DPRS» = depotbevis 

«CRFT» = sertifikater 



Nr. 13/1514 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

# Felt  Opplysninger som skal rapporteres 
Formater og standarder for 

rapportering 

5 Rapporteringsdag Dato som dataene gjelder for. 

Data skal framlegges minst for følgende datoer: 

— Tilfelle 1: dagen som tilsvarer «dato for opptak til 

handel eller dato for første handel», i henhold til 

artikkel 5 nr. 3 bokstav a). 

— Tilfelle 2: siste dag i fireukersperioden som begynner 

på «dato for opptak til handel eller dato for 

første handel», i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav b) 

punkt i). 

— Tilfelle 3: siste handelsdag i hvert kalenderår, i 

henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav b) punkt ii). 

— Tilfelle 4: den dag en foretakshendelse trer i kraft, i 

henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav b) punkt iii). 

Når det gjelder tilfelle 1, skal det legges fram anslag, alt 

etter hva som er relevant, i feltene 6–12. 

{DATEFORMAT} 

6 Antall utestående 

instrumenter 

For aksjer og depotbevis: 

Samlet antall utestående instrumenter. 

For børshandlede fond: 

Antall andeler som er utstedt for handel. 

{DECIMAL-18/5} 

7 Eierandeler som utgjør 

mer enn 5 % av det 

samlede antall 

stemmeretter 

Bare for aksjer: 

Det samlede antall aksjer som tilsvarer en eierandel på mer 

enn 5 % av utstederens samlede antall stemmeretter, med 

mindre en slik eierandel innehas av en innretning for 

kollektiv investering eller et pensjonsfond. 

Dette feltet skal bare fylles ut dersom faktiske 

opplysninger er tilgjengelige. 

{DECIMAL-18/5} 

8 Instrumentets pris Bare for aksjer og depotbevis: 

Instrumentets pris ved slutten av rapporteringsdagen. 

Prisen skal uttrykkes i euro. 

{DECIMAL-18//13} 

9 Emisjonens størrelse Bare for sertifikater: 

Emisjonsstørrelse for sertifikatet, uttrykt i euro. 

{DECIMAL-18/5} 

10 Antall handelsdager i 

perioden 

Samlet antall handelsdager som dataene gjelder for. {DECIMAL-18/5} 

11 Samlet omsetning Samlet omsetning i perioden. {DECIMAL-18/5} 

12 Samlet antall transak-

sjoner 

Samlet antall transaksjoner i perioden. {DECIMAL-18/5} 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/568 

av 24. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte markeder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 51 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Omsettelige verdipapirer bør anses som fritt omsettelige bare dersom det, før de opptas til handel, ikke foreligger noen 

begrensninger som hindrer overføring av disse verdipapirene på en måte som kan forstyrre opprettelsen av et rettferdig, 

velordnet og effektivt marked. 

2) Med hensyn til opptak til handel på et regulert marked av et omsettelig verdipapir som definert i direktiv 2014/65/EU 

må det, når det gjelder et verdipapir i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(2), foreligge 

tilstrekkelige offentlig tilgjengelige opplysninger til at det finansielle instrumentet kan verdsettes slik at det kan handles 

på en rettferdig, velordnet og effektiv måte. I tillegg bør det, når det gjelder aksjer, være et tilstrekkelig antall 

tilgjengelig for fordeling blant allmennheten, og for verdipapiriserte derivater bør det foreligge egnede ordninger for 

oppgjør og levering. 

3) Omsettelige verdipapirer som oppfyller kravene til offisiell notering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/34/EF(3), bør anses for å være fritt omsettelige og for å kunne handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte. 

4) Opptak til handel på et regulert marked av andeler som utstedes av innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer eller alternative investeringsfond, bør ikke gi mulighet til å omgå relevante bestemmelser i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(4) eller i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(5). En operatør 

av et regulert marked må derfor kontrollere at andelene som den opptar til handel, stammer fra en kollektiv 

investeringsordning som er i samsvar med det relevante sektorregelverket. Når det gjelder børshandlede fond, må 

operatøren av et regulert marked sikre at det til enhver tid foreligger tilstrekkelige innløsningsordninger for investorer. 

5) Ved opptak til handel på et regulert marked av derivater omhandlet i avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU bør det tas hensyn til om det finnes tilgjengelige tilstrekkelige opplysninger til å verdsette derivatet samt 

dets underliggende, og når det gjelder kontrakter som gjøres opp fysisk, om det foreligger egnede framgangsmåter for 

oppgjør og levering. 

6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(6) pålegger visse vilkår for utslippskvoter for å sikre at de er fritt 

omsettelige og handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte.En utslippskvote i henhold til avsnitt C nr. 11 i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 117, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs 

og opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene (EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1).  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32).  

2022/EØS/13/105 
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vedlegg I til direktiv 2014/65/EU som anses å oppfylle kravene i direktiv 2003/87/EF, bør derfor kunne opptas til handel 

på et regulert marked, og det bør ikke pålegges ytterligere krav i denne forordning. 

7) Regulerte markeders ordninger for kontroll av at utstedere oppfyller forpliktelsene i henhold til unionsretten, og for å 

lette tilgangen til opplysninger som er offentliggjort i henhold til unionsretten, bør omfatte forpliktelsene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF(2), ettersom disse rettsaktene inneholder de sentrale og viktigste forpliktelsene for utstedere etter det første 

opptaket til handel på et regulert marked. 

8) Regulerte markeder bør innføre framgangsmåter for å kontrollere at utstedere av omsettelige verdipapirer oppfyller 

forpliktelser i henhold til unionsretten, som bør være tilgjengelige for utstedere og offentligheten. Retningslinjene bør 

sikre at etterlevelseskontroller («compliance»-kontroller) er effektive, og det regulerte markedet bør gjøre utstedere 

oppmerksomme på deres forpliktelser. 

9) Regulerte markeder bør lette tilgangen til opplysninger som offentliggjøres i henhold til de vilkårene som fastsettes i 

unionsretten for medlemmer og deltakere, gjennom ordninger som gir enkel, rettferdig og ikke-diskriminerende tilgang 

for alle medlemmer og deltakere. Relevant unionsrett for disse formålene omfatter direktiv 2003/71/EF, direktiv 

2004/109/EF, forordning (EU) nr. 596/2014 samt europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(3). Tilgangs-

ordningene bør sikre at medlemmer og deltakere har tilgang på like vilkår til de relevante opplysningene som kan 

påvirke verdivurderingen av et finansielt instrument. 

10) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

11) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Omsettelige verdipapirer – fritt omsettelige 

1. Omsettelige verdipapirer skal anses som fritt omsettelige dersom de kan handles mellom partene i en transaksjon og 

deretter overføres uten begrensninger, og dersom alle verdipapirer innenfor samme klasse som vedkommende verdipapir er 

ombyttelige. 

2. Omsettelige verdipapirer som er underlagt en begrensning med hensyn til overføring, skal ikke anses som fritt omsettelige 

i samsvar med nr. 1 med mindre denne begrensningen sannsynligvis ikke vil forstyrre markedet. Omsettelige verdipapirer som

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1517 

 

 

ikke er betalt i sin helhet, kan anses som fritt omsettelige dersom det er truffet tiltak for å sikre at deres omsettelighet ikke er 

begrenset og at tilstrekkelige opplysninger om at de ikke er betalt i sin helhet og følgene av dette for aksjeeierne, er offentlig 

tilgjengelige. 

Artikkel 2 

Omsettelige verdipapirer – rettferdig, velordnet og effektiv handel 

1. Ved vurderingen av om et omsettelig verdipapir kan handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal et regulert 

marked ta hensyn til opplysningene som skal utarbeides i henhold til direktiv 2003/71/EF, eller andre opplysninger som er 

offentlig tilgjengelige, for eksempel: 

a) Historisk finansiell informasjon. 

b) Opplysninger om utstederen. 

c) Opplysninger som gir en forretningsoversikt. 

2. Ved vurderingen av om en aksje kan handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal et regulert marked, i tillegg 

til nr. 1, ta hensyn til fordelingen av disse aksjene blant allmennheten. 

3. Når det regulerte markedet vurderer om et omsettelig verdipapir som nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 

2014/65/EU kan handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal det ta i betraktning om følgende kriterier er oppfy lt, 

avhengig av arten av det verdipapiret som skal opptas til handel: 

a) Vilkårene for verdipapiret er klare og utvetydige og gir mulighet for en sammenheng mellom prisen på verdipapiret og 

prisen eller et annet verdimål på det underliggende. 

b) Prisen eller et annet verdimål på det underliggende er pålitelig og offentlig tilgjengelig. 

c) Det foreligger tilstrekkelige offentlig tilgjengelige opplysninger til at verdipapiret kan verdsettes. 

d) Ordningene for å fastsette avregningsprisen for verdipapiret sikrer at denne prisen korrekt gjenspeiler prisen eller et annet  

verdimål på det underliggende. 

e) Dersom oppgjøret av verdipapiret krever eller gjør det mulig å levere et underliggende verdipapir eller en underliggende 

eiendel i stedet for kontant oppgjør, finnes det hensiktsmessige framgangsmåter for oppgjør og levering for det 

underliggende samt hensiktsmessige ordninger for å få relevante opplysninger om det underliggende. 

Artikkel 3 

Omsettelige verdipapirer – offisiell notering 

Et omsettelig verdipapir som er offisielt notert i samsvar med direktiv 2001/34/EF, og hvis notering ikke er suspendert, skal 

anses for å være fritt omsettelig og for å kunne handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte. 

Artikkel 4 

Andeler og aksjer i innretninger for kollektiv investering 

1. Et regulert marked skal, når det opptar andeler eller aksjer i en innretning for kollektiv investering til handel, sikre at disse 

andelene eller aksjene kan markedsføres i det regulerte markedets medlemsstat. 

2. Ved vurderingen av om andeler eller aksjer i en innretning for kollektiv investering av åpen type kan handles på en 

rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal et regulert marked ta i betraktning følgende: 

a) Fordelingen av disse andelene eller aksjene blant allmennheten. 

b) Om det finnes hensiktsmessige ordninger for prisstilling, eller om innretningens forvaltningsselskap har hensiktsmessige 

alternative ordninger for investorer som ønsker å innløse sine andeler eller aksjer.  
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c) Når det gjelder børshandlede fond, om det, i tillegg til ordninger for prisstilling, finnes hensiktsmessige alternative 

ordninger for investorer som ønsker å innløse andeler eller aksjer, i det minste i tilfeller der verdien av andelene eller 

aksjene i betydelig grad varierer fra netto andelsverdi. 

d) Om verdien av andelene eller aksjene er gjort tilstrekkelig gjennomsiktig for investorene ved den periodiske offentliggjø-

ringen av netto andelsverdi. 

3. Ved vurderingen av om andeler eller aksjer i en innretning for kollektiv investering av lukket type kan handles på en 

rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal et regulert marked ta i betraktning følgende: 

a) Fordelingen av disse andelene eller aksjene blant allmennheten. 

b) Om verdien av andelene eller aksjene er gjort tilstrekkelig gjennomsiktig for investorene, enten ved offentliggjøring av 

opplysninger om fondets investeringsstrategi eller ved den periodiske offentliggjøringen av netto andelsverdi. 

Artikkel 5 

Derivater 

1. Ved vurderingen av om et finansielt instrument som nevnt i avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU kan 

handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, skal et regulert marked kontrollere at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vilkårene for kontrakten som oppretter det finansielle instrumentet er klare og utvetydige og gir mulighet for en 

sammenheng mellom prisen på det finansielle instrumentet og prisen eller et annet verdimål på det underliggende. 

b) Prisen eller et annet verdimål på det underliggende er pålitelig og offentlig tilgjengelig. 

c) Det foreligger tilstrekkelige offentlig tilgjengelige opplysninger til at derivatet kan verdsettes. 

d) Ordningene for å fastsette avregningsprisen for kontrakten er slik at denne prisen korrekt gjenspeiler prisen eller andre 

verdimål på det underliggende. 

e) Dersom oppgjøret av derivatet krever eller gjør det mulig å levere et underliggende verdipapir eller en underliggende 

eiendel i stedet for kontant oppgjør, foreligger det hensiktsmessige ordninger som gjør at markedsdeltakere kan få relevante 

opplysninger om det underliggende samt hensiktsmessige framgangsmåter for oppgjør og levering av det underliggende. 

2. Nr. 1 bokstav b) i denne artikkel får ikke anvendelse på finansielle instrumenter nevnt i avsnitt C nr. 5, 6, 7 og 10 i 

vedlegg I til direktiv 2014/65/EU dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kontrakten som oppretter det aktuelle instrumentet, er egnet til å opplyse markedet  om prisen eller et annet verdimål på det 

underliggende, eller sette markedet i stand til å vurdere dette, dersom prisen eller verdimålet ellers ikke er offentlig 

tilgjengelig. 

b) Det regulerte markedet sikrer at det finnes hensiktsmessige tilsynsordninger for å overvåke handel med og oppgjør av slike 

finansielle instrumenter. 

c) Det regulerte markedet sikrer at oppgjør og levering, enten fysisk levering eller kontant oppgjør, kan utføres i samsvar med 

kontraktsvilkårene for disse finansielle instrumentene. 

Artikkel 6 

Utslippskvoter 

En utslippskvote nevnt i avsnitt C nr. 11 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU som anses å oppfylle kravene i direktiv 

2003/87/EF, kan opptas til handel på et regulert marked uten ytterligere krav. 
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Artikkel 7 

Kontroll av utstederens forpliktelser 

1. Regulerte markeder skal vedta og på sine nettsteder offentliggjøre framgangsmåter for å kontrollere at en utsteder av et 

omsettelig verdipapir oppfyller sine forpliktelser i henhold til unionsretten. 

2. Regulerte markeder skal sikre at oppfyllelsen av forp liktelsene nevnt i nr. 1 kontrolleres på en effektiv måte i samsvar 

med den vurderte forpliktelsens art, idet det tas hensyn til tilsynsoppgaver som utføres av relevante vedkommende myndigheter. 

3. Regulerte markeder skal sikre at framgangsmåtene nevnt i nr. 1 beskriver 

a) prosessene som de regulerte markedene benytter for å oppnå resultatet omhandlet i nr. 1, 

b) hvordan en utsteder best kan dokumentere for det regulerte markedet at den oppfyller forpliktelsene nevnt i nr. 1. 

4. Regulerte markeder skal, ved opptak til handel av en utsteders omsettelige verdipapir og på utstederens anmodning, sikre 

at utstederen gjøres oppmerksom på forpliktelsene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 8 

Lettere tilgang til opplysninger 

Regulerte markeder skal ha ordninger som er lett og gratis tilgjengelige, og som offentliggjøres på deres nettsted, for å lette 

medlemmenes eller deltakernes tilgang til opplysninger som er offentliggjort i samsvar med unionsretten. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/569 

av 24. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 32 nr. 2 tiende ledd og artikkel 52 nr. 2 tiende 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med å suspendere eller stryke et finansielt instrument fra handel vil i visse tilfeller ikke kunne oppnås med 

mindre handelen med den typen derivater som er nevnt i nr. 4-10 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, og som 

gjelder eller er knyttet til det berørte finansielle instrumentet, også suspenderes eller strykes fra handel. 

2) Ved avgjørelsen av i hvilke tilfeller forbindelsen er av en slik art at det er nødvendig å suspendere eller stryke 

tilknyttede derivater fra handel, bør det tas hensyn til hvor sterk forbindelsen er mellom derivatet og det finansielle 

instrumentet som er suspendert eller strøket fra handel. I den forbindelse bør det skilles mellom et derivat der pris - eller 

verdifastsettelsen avhenger av prisen eller verdien på ett enkelt underliggende finansielt instrument, og derivater hvis 

pris eller verdi avhenger av flere prisfaktorer, for eksempel derivater som gjelder en indeks eller en kurv av finansielle 

instrumenter. 

3) Manglende mulighet til å fastsette riktig pris på tilknyttede derivater fører til uro på markedet og bør anses først og 

fremst å gjøre seg gjeldende i de tilfellene der derivatet gjelder eller er knyttet til bare ett finansielt instrument. Dersom 

derivatet gjelder eller er knyttet til en kurv av finansielle instrumenter eller en indeks som det suspenderte finansielle 

instrumentet bare er en del av, vil markedsdeltakernes mulighet til å fastsette riktig pris i mindre grad bli påvirket. 

Særtrekkene ved forbindelsen mellom derivatet og det underliggende instrumentet bør derfor tas i betraktning når det 

overordnede formålet med suspensjonen eller strykningen vurderes. 

4) Det bør tas hensyn til at en markedsoperatør skal sikre rettferdig, velordnet og effektiv handel på sitt marked. Utenfor 

virkeområdet for denne forordning må en markedsoperatør vurdere om suspensjonen eller strykningen av det 

underliggende finansielle instrumentet fra handel, utgjør en fare for rettferdig og velordnet handel med derivatet på 

vedkommendes handelsplass, herunder treffe egnede tiltak som for eksempel suspensjon eller strykning av tilknyttede 

derivater fra handel på eget initiativ. 

5) Artikkel 32 nr. 2 og artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU bør få ensartet anvendelse på forskjellige typer 

handelsplasser. De er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler suspensjon og strykning fra handel på 

forskjellige typer handelsplasser. For å sikre ensartet anvendelse av disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, 

og for å gjøre det lettere for berørte parter å få oversikt over bestemmelsene, særlig de partene som omfattes av pliktene, 

må de tekniske reguleringsstandardene som er utarbeidet i henhold til artikkel 32 nr. 2 og artikkel 52 nr. 2 i direktiv 

2014/65/EU, samles i én enkelt forordning. 

6) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 122, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/106 
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8) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til de tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent -

gruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forbindelsen mellom et derivat som gjelder eller er knyttet til et finansielt instrument som er suspendert eller strøket 

fra handel, og det opprinnelige finansielle instrumentet 

En markedsoperatør for et regulert marked og et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en multilateral 

handelsfasilitet (MHF) eller en organisert handelsfasilitet (OHF), skal suspendere eller stryke fra handel et derivat nevnt i  

nr. 4-10 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU dersom derivatet gjelder eller er knyttet til bare ett finansielt instrument, 

og dette derivatet har blitt suspendert eller strøket fra handel. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort  i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/570 

av 26. mai 2016 

om utfylling av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av om et marked er  

vesentlig med hensyn til likviditet i forbindelse med melding om midlertidig handelsstans (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 48 nr. 12 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å avklare hvilke regulerte markeder som bør anses som vesentlige med hensyn til likviditet for hver 

type finansielt instrument, slik at disse markedene kan innføre hensiktsmessige systemer og framgangsmåter for å 

underrette vedkommende myndigheter om midlertidig handelsstans. 

2) Direktiv 2014/65/EU utvider kravene som gjelder for handelsstans til også å gjelde multilaterale handelsfasiliteter og 

organiserte handelsfasiliteter, og det er derfor viktig å sikre at finansielle instrumenter som handles på disse 

handelsplassene, også faller inn under virkeområdet for disse tekniske reguleringsstandardene. 

3) Det er viktig å sikre en forholdsmessig anvendelse av meldingskravet. Etter å ha mottatt melding om en midlertidig 

handelsstans, er vedkommende myndighet forpliktet til å vurdere om en slik melding skal videreformidles til resten av 

markedet og om nødvendig samordne en eventuell markedsomspennende respons. For å begrense den administrative 

byrden for handelsplassene bør bare de handelsplassene som har størst potensial til å ha en markedsomspennende 

innvirkning dersom handelen stanses, være underlagt meldingsplikten. 

4) For egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende finansielle instrumenter bør det vesentlige markedet med hensyn til 

likviditet være den handelsplassen som har den høyeste omsetningen i det berørte finansielle instrumentet i Unionen, 

ettersom denne handelsplassen har størst potensial til å ha markedsomspennende innvirkning dersom handelen stanses. 

5) For andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter bør det vesentlige markedet med hensyn til likviditet 

være det regulerte markedet der det berørte finansielle instrumentet først ble opptatt til handel. Dersom det ikke-

aksjerelaterte finansielle instrumentet ikke er opptatt til handel på et regulert marked, bør det vesentlige markedet med 

hensyn til likviditet være den handelsplassen der det første gang ble omsatt. Dette bør sørge for sikkerhet for en rekke 

sammensatte finansielle instrumenter ved at det opprettes et enkelt referansepunkt til den handelsplassen der hendelser 

har betydelig innvirkning på likviditeten i andre markeder som omsetter det samme finansielle instrumentet, vanligvis 

på grunn av den betydelige andelen av handelsvolumene for dette instrumentet som gjennomføres på denne 

handelsplassen. 

6) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 124, er omhandlet  i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2022/EØS/13/107 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vesentlig marked med hensyn til likviditet 

Ved anvendelsen av artikkel 48 nr. 5 annet ledd i direktiv 2014/65/EU skal et vesentlig marked med hensyn til likviditet, anses 

å være 

a) for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter: den handelsplassen som er 

det mest relevante markedet med hensyn til likviditet for instrumentet som fastsatt i artikkel 4 i delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/587(1), 

b) for andre finansielle instrumenter enn dem som er fastsatt i bokstav a), og som er opptatt til handel på et regulert marked: 

det regulerte markedet der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel, 

c) for andre finansielle instrumenter enn dem som er fastsatt i bokstav a), og som ikke er opptatt til handel på et regulert 

marked: den handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble omsatt. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børsomsatte fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter og om plikten 

til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387).  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/571 

av 2. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av  

transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 61 nr. 4, artikkel 64 nr. 6 og 8, artikkel 65  

nr. 6 og 8 og artikkel 66 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med direktiv 2014/65/EU omfatter leverandører av datarapporteringstjenester tre ulike typer enheter: 

godkjente rapporteringsordninger (approved reporting mechanisms – ARM), godkjente offentliggjøringsordninger 

(approved publication arrangements – APA) og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer (consolidated 

tape providers – CTP). Selv om slike typer av enheter deltar i ulike former for virksomhet, fastsetter direktiv 

2014/65/EU en likeartet godkjenningsprosess for alle disse enhetene. 

2) En søker som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet som leverandør av datarapporteringstjenester, bør i sin søknad om 

tillatelse framlegge en virksomhetsplan og et organisasjonskart. Organisasjonskartet bør vise hvem som er ansvarlig for 

de ulike formene for virksomhet, for å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om leverandøren av 

datarapporteringstjenester har tilstrekkelige menneskelige ressurser og tilstrekkelig tilsyn med sin virksomhet. 

Organisasjonskartet bør ikke omfatte bare datarapporteringstjenestene, men også andre tjenester som enheten yter, 

ettersom dette kan belyse områder som kan påvirke uavhengigheten til leverandøren av datarapporteringstjenester og 

føre til en interessekonflikt. En søker som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet som leverandør av datarapporterings -

tjenester, bør også framlegge opplysninger om styringsorganenes sammensetning, virkemåte og uavhengighet, for å 

gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å vurdere om retningslinjene, framgangsmåtene og foretaksstyrings-

strukturen sikrer uavhengigheten til leverandøren av datarapporteringstjenester og hindrer interessekonflikt . 

3) Interessekonflikter kan oppstå mellom leverandøren av datarapporteringstjenester og kunder som bruker disse tjenestene 

for å oppfylle sine lovfestede forpliktelser, og andre enheter som kjøper data fra leverandører av datarapporterings-

tjenester. Slike interessekonflikter kan særlig oppstå når leverandøren av datarapporteringstjenester deltar i annen 

virksomhet, for eksempel som markedsoperatør, verdipapirforetak eller transaksjonsregister. Dersom konfliktene ikke 

håndteres, kan dette føre til en situasjon der leverandøren av datarapporteringstjenester har et incentiv til å utsette 

offentliggjøring eller innsending av data eller til å handle på grunnlag av fortrolige opplysninger den har mottatt. 

Leverandøren av datarapporteringstjenester bør derfor vedta en samlet strategi for å identifisere, forebygge og håndtere 

eksisterende og mulige interessekonflikter, herunder ved å utarbeide en oversikt over interessekonflikter og anvende 

hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter for å håndtere slike konflikter, og ved behov atskille forretnings-

funksjoner og personale for å begrense strømmen av følsomme opplysninger mellom ulike forretningsområder hos 

leverandøren av datarapporteringstjenester. 

4) Alle medlemmer av ledelsesorganet for en leverandør av datarapporteringstjenester bør være personer som har 

tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer, ettersom disse personene har en viktig 

rolle når det gjelder å sikre at leverandøren av datarapporteringstjenester oppfyller sine lovfestede forpliktelser, og å 

bidra til leverandørens forretningsstrategi. Det er derfor viktig at leverandøren av datarapporteringstjenester kan vise at 

den har en solid prosess for å utnevne medlemmer av ledelsesorganet og vurdere deres innsats, og at det foreligger klare 

rapporteringslinjer og regelmessig rapportering til ledelsesorganet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 
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5) Utkontraktering av virksomhet, særlig av kritiske funksjoner, kan utgjøre en vesentlig endring av vilkårene for tillatelse 

for en leverandør av datarapporteringstjenester. For å sikre at utkontrakteringen av virksomhet ikke gjør det 

vanskeligere for en leverandør av datarapporteringstjenester å oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 

2014/65/EU eller fører til interessekonflikter, bør leverandøren av datarapporteringstjenester kunne vise at den har 

tilstrekkelig tilsyn med og kontroll over denne virksomheten. 

6) IT-systemene som brukes av en leverandør av datarapporteringstjenester, bør være godt tilpasset de ulike typene av 

virksomhet som disse enhetene kan utføre, det vil si å offentliggjøre handelsrapporter, framlegge transaksjonsrapporter 

eller levere konsolidert handelsinformasjon, og tilstrekkelige solide til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytingen av 

disse tjenestene. Dette omfatter sikring av at IT-systemene til leverandøren av datarapporteringstjenester er i stand til å 

håndtere svingninger i den mengden av data de må håndtere. Slike svingninger, særlig uventede økninger i 

datastrømmen, kan ha negativ innvirkning på effektiviteten i systemene til leverandøren av datarapporteringstjenester 

og, som en følge av dette, på dennes evne til å offentliggjøre eller rapportere fullstendige og nøyaktige opplysninger 

innen de fastsatte fristene. For å håndtere dette bør en leverandør av datarapporteringstjenester regelmessig teste sine 

systemer for å sikre at de er solide nok til å håndtere endringer i driftsforholdene og er tilstrekkelig skalerbare. 

7) De gjenopprettingssystemene og -ordningene som er innført av en leverandør av datarapporteringstjenester, bør være 

tilstrekkelige til at leverandøren av datarapporteringstjenester kan yte sine tjenester også i tilfelle av en forstyrrende 

hendelse. En leverandør av datarapporteringstjenester bør fastsette de lengste tillatte gjenopprettingstidene for kritiske 

funksjoner som vil få anvendelse ved en forstyrrende hendelse, slik at fristene for rapportering og offentliggjøring av 

opplysningene kan overholdes. 

8) For å sikre at leverandøren av datarapporteringstjenester kan yte sine tjenester, bør den foreta en analyse av hvilke 

oppgaver og virksomheter som er kritiske for leveringen av tjenestene, og analysere mulige scenarioer som kan føre til 

en forstyrrende hendelse, herunder treffe tiltak for å forhindre og avhjelpe slike situasjoner. 

9) Dersom en forstyrrelse i tjenesten inntreffer, bør en leverandør av datarapporteringstjenester underrette vedkommende 

myndighet i sin hjemstat, eventuelle andre berørte vedkommende myndigheter, kunder og offentligheten ettersom 

forstyrrelsen også kan innebære at disse partene ikke vil kunne oppfylle sine lovfestede forpliktelser, for eksempel 

plikten til å oversende transaksjonsrapporter til andre vedkommende myndigheter eller til å offentliggjøre nærmere 

opplysninger om gjennomførte transaksjoner. Underretningen bør gi disse partene mulighet til å treffe alternative tiltak 

for å oppfylle forpliktelsene. 

10) Oppdatering av IT-systemer kan påvirke effektiviteten og stabiliteten til systemene som brukes i forbindelse med yting 

av datatjenester. For å unngå at driften av deres IT-systemer på noe tidspunkt er uforenlig med deres lovfestede 

forpliktelser, særlig forpliktelsen til å ha et pålitelig sikkerhetssystem som er utformet for å garantere sikkerhet ved 

informasjonsoverføringen, redusere risikoen for dataforfalskning og forebygge informasjonslekkasje før offentlig-

gjøringen, bør en leverandør av datarapporteringstjenester anvende klart definerte metoder for utvikling og testing for å 

sikre at etterlevelses- og risikostyringskontrollene som er innebygd i systemene, fungerer etter hensikten, og at systemet 

kan fortsette å fungere effektivt under alle forhold. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester foretar en 

vesentlig endring av systemet, bør den underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og eventuelle andre 

vedkommende myndigheter slik at de kan vurdere om oppdateringen vil påvirke deres egne systemer og om vilkårene 

for tillatelse fortsatt er oppfylt. 

11) For tidlig offentliggjøring av handelsrapporter eller uautorisert videreformidling av transaksjonsrapporter kan avsløre 

innhold i en handelsstrategi eller følsomme opplysninger som for eksempel identiteten til kundene til en leverandør av 

datarapporteringstjenester. Leverandører av datarapporteringstjenester bør derfor innføre fysiske kontroller, f.eks. låste 

lokaler, og elektroniske kontroller, herunder brannmurer og passord, for å sikre at bare godkjent personale har tilgang til 

dataene. 

12) Overtredelse av de fysiske eller elektroniske sikkerhetstiltakene til en leverandør av datarapporteringstjenester utgjør en 

trussel mot kundeopplysningers fortrolighet. Når en slik overtredelse inntreffer, bør en leverandør av datarapporterings-

tjenester omgående underrette den berørte vedkommende myndigheten samt eventuelle kunder som er berørt av 
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overtredelsen.Det er nødvendig å underrette vedkommende myndighet i hjemstaten for å gi denne mulighet til å utøve 

sitt løpende tilsyn med hvorvidt leverandøren av datarapporteringstjenester opprettholder pålitelige sikkerhetssystemer 

for å garantere at opplysningene er sikret og for å redusere risikoen for dataforfalskning og uautorisert tilgang. Andre 

vedkommende myndigheter som har et teknisk grensesnitt mot en leverandør av datarapporteringstjenester, bør også 

underrettes ettersom de kan bli negativt påvirket, særlig dersom overtredelsen gjelder midlene som brukes for å overføre 

opplysninger mellom leverandøren av datarapporteringstjenester og vedkommende myndighet. 

13) Et verdipapirforetak som har plikt til å rapportere transaksjoner, heretter kalt «det rapporterende foretaket», kan velge å 

benytte en tredjepart til å framlegge transaksjonsrapporter på dets vegne for en godkjent rapporteringsordning, heretter 

kalt «det innleverende foretaket» Gjennom sin rolle vil det innleverende foretaket ha tilgang til de fortrolige 

opplysningene som det framlegger. Det innleverende foretaket bør imidlertid ikke ha rett til tilgang til andre data om det 

rapporterende foretaket eller det rapporterende foretakets transaksjoner, som innehas av den godkjente rapporterings -

ordningen. Slike data kan gjelde de transaksjonsrapportene som det rapporterende foretaket selv har framlagt for den 

godkjente rapporteringsordningen, eller som det har sendt til et annet innleverende foretak som skal sende dem til den 

godkjente rapporteringsordningen. Disse dataene skal ikke være tilgjengelige for det innleverende foretaket ettersom de 

kan inneholde fortrolige opplysninger, for eksempel om identiteten til det rapporterende foretakets kunder. 

14) En leverandør av datarapporteringstjenester bør overvåke at dataene som den offentliggjør eller framlegger, er nøyaktige 

og fullstendige, og bør sikre at den har ordninger for å oppdage feil eller utelatelser som skyldes kunden eller 

leverandøren selv. Når det gjelder en godkjent rapporteringsordning, kan dette skje ved at stikkprøver av data som et 

verdipapirforetak har oversendt til den godkjente rapporteringsordningen, eller som den godkjente rapporterings-

ordningen har generert på verdipapirforetakets vegne, sammenholdes med tilsvarende opplysninger som er framlagt av 

vedkommende myndighet. Hvor hyppig og i hvilket omfang data sammenholdes, bør stå i forhold til den mengden data 

som behandles av den godkjente rapporteringsordningen, og det skal tas hensyn til om denne genererer transaksjons-

rapporter på grunnlag av kundedata eller videreformidler transaksjonsrapporter som er utarbeidet av kunder. For å sikre 

rettidig rapportering som er uten feil og utelatelser, bør en godkjent rapporteringsordning kontinuerlig overvåke sine 

systemers ytelse. 

15) Dersom en godkjent rapporteringsordning selv forårsaker en feil eller utelatelse, bør den omgående rette disse 

opplysningene og underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og enhver vedkommende myndighet som den 

framlegger rapporter for, om feilen eller utelatelsen, ettersom disse vedkommende myndighetene berøres av kvaliteten 

på dataene de mottar. Den godkjente rapporteringsordningen bør også underrette sin kunde om feilen eller utelatelsen, 

og bør gi kunden ajourførte opplysninger slik at kundens interne registre stemmer overens med de opplysningene som 

den godkjente rapporteringsordningen har framlagt for vedkommende myndighet på kundens vegne. 

16) Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer bør kunne slette og 

endre de opplysningene de mottar fra et foretak som gir dem opplysninger for å håndtere situasjoner der det 

rapporterende foretaket under særlige omstendigheter opplever tekniske vanskeligheter og ikke kan slette eller endre 

opplysningene selv. Imidlertid bør godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjø-

ringssystemer ikke være ansvarlige for å rette opplysninger i offentliggjorte rapporter dersom feilen eller utelatelsen 

skyldes den enheten som ga opplysningene. Grunnen til dette er at godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører 

av konsoliderte offentliggjøringssystemer ikke kan vite med sikkerhet om noe som oppfattes som en feil eller utelatelse, 

faktisk er det, ettersom de ikke var part i den gjennomførte handelen. 

17) For å fremme pålitelig kommunikasjon mellom en godkjent offentliggjøringsordning og verdipapirforetaket som 

rapporterer en handel, særlig med hensyn til sletting og endring av bestemte transaksjoner, bør en godkjent offentliggjø-

ringsordning i meldingene om bekreftet mottak som de sender til rapporterende verdipapirforetak, angi transaksjons-

koden som ble tildelt av den godkjente offentliggjøringsordningen da opplysningene ble offentliggjort. 

18) For å oppfylle sin rapporteringsplikt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) bør en 

godkjent rapporteringsordning sikre jevn informasjonsflyt til og fra en vedkommende myndighet, herunder muligheten 

til å overføre rapporter og behandle avviste rapporter. Den godkjente rapporteringsordningen bør derfor kunne godtgjøre 

at den kan oppfylle de tekniske kravene som vedkommende myndighet har fastsatt for grensesnittet mellom den 

godkjente rapporteringsordningen og vedkommende myndighet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av fo rordning (EU) 

nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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19) En leverandør av datarapporteringstjenester bør også sikre at den lagrer de transaksjons- og handelsrapportene som den 

behandler, tilstrekkelig lenge til at vedkommende myndigheter lett kan innhente historisk informasjon. Særlig skal 

godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer sørge for at de innfører 

de organisatoriske ordningene som er nødvendige for å bevare dataene i minst det tidsrommet som er angitt i forordning 

(EU) nr. 600/2014, og at de kan etterkomme alle anmodninger om å yte tjenester som omfattes av denne forordning. 

20) Denne forordning omhandler en rekke tilleggstjenester som en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem kan 

yte, og som øker markedets effektivitet. Ettersom markedet er i stadig utvikling, er det ikke hensiktsmessig å gi en 

uttømmende liste over tilleggstjenester som en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem kan utføre. En 

leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem bør derfor kunne yte ytterligere tjenester i tillegg til de 

tilleggstjenestene som er uttrykkelig angitt i denne forordning, men bare dersom disse andre tjenestene ikke utgjør noen 

risiko for uavhengigheten til leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem eller for kvaliteten på den 

konsoliderte handelsinformasjonen. 

21) For å sikre effektiv spredning av opplysninger som er offentliggjort av godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, og lett tilgang til og bruk av slike opplysninger for 

markedsdeltakere, bør opplysningene offentliggjøres i et maskinleselig format gjennom pålitelige kanaler som tillater 

automatisk tilgang til dataene. Selv om nettsteder ikke alltid har en arkitektur som er tilstrekkelig solid og skalerbar og 

tillater lett og automatisk tilgang til data, vil disse teknologiske problemene kunne bli løst i framtiden. Det bør derfor 

ikke kreves en bestemt teknologi, men det bør fastsettes kriterier som må oppfylles av den teknologien som skal brukes. 

22) Når det gjelder egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende instrumenter, utelukker forordning (EU) nr. 600/2014 

ikke at verdipapirforetak offentliggjør sine transaksjoner gjennom mer enn én godkjent offentliggjøringsordning. Det 

bør imidlertid være innført en særlig ordning som gjør det mulig for berørte parter som konsoliderer handelsinformasjon 

fra flere godkjente offentliggjøringsordninger, særlig leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, å 

identifisere slik potensiell duplisering av handelsinformasjon ettersom den samme handelen ellers kunne bli konsolidert 

flere ganger og offentliggjort gjentatte ganger av leverandørene av konsoliderte offentliggjøringssystemer. Dette ville 

undergrave den konsoliderte handelsinformasjonens kvalitet og egnethet. 

23) Når godkjente offentliggjøringsordninger offentliggjør en transaksjon, bør de derfor offentliggjøre transaksjoner som er 

rapportert av verdipapirforetak, ved å ha med et «opptrykk»-felt som viser om en rapport er et duplikat. For å gjøre det 

mulig å anvende en teknologinøytral metode er det nødvendig å fastset te ulike mulige måter en godkjent 

offentliggjøringsordning kan identifisere duplikater på. 

24) For å sikre at hver enkelt transaksjon tas med bare én gang i den konsoliderte handelsinformasjonen, og dermed styrke 

de framlagte opplysningenes pålitelighet, bør leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer ikke offentliggjøre 

opplysninger i forbindelse med en transaksjon som er offentliggjort av en godkjent offentliggjøringsordning, og som er 

identifisert som et duplikat. 

25) Godkjente offentliggjøringsordninger bør offentliggjøre opplysninger om transaksjoner, herunder relevante tidsstempler, 

for eksempel tidspunktet da transaksjonen ble gjennomført og da den ble rapportert. Videre bør tidsstempelets 

granularitet gjenspeile arten av det handelssystemet transaksjonen ble utført i. Granulariteten bør være større ved 

offentliggjøring av opplysninger om transaksjoner som er gjennomført i elektroniske systemer, enn ved offentliggjøring 

som gjelder transaksjoner gjennomført i ikke-elektroniske systemer. 

26) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer kan offentliggjøre opplysninger om egenkapitalinstrumenter og 

andre instrumenter. Med tanke på de ulike kravene til denne konsoliderte handelsinformasjonen, og særlig at betydelig 

flere finansielle instrumenter inngår når det gjelder andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, samt den utsatte 

anvendelsen av bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU med hensyn til konsolidert handelsinformasjon om andre 

instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, angir denne forordning bare hva som skal inngå i de opplysningene om 

egenkapitalinstrumenter som konsolideres av leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem. 

27) Bestemmelsene i denne forordning henger nøye sammen ettersom de gjelder tillatelse, organisatoriske krav og 

offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av 

forpliktelsene, å få full oversikt, er det nødvendig å innlemme disse tekniske reguleringsstandardene i én enkelt 

forordning.  
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28) I denne forordning angis de kravene til offentliggjøring av data som får anvendelse på godkjente offentliggjørings-

ordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. For å sikre en ensartet praksis når det gjelder 

offentliggjøring av handelsinformasjon på tvers av handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører 

av konsoliderte offentliggjøringssystemer, og for å lette konsolideringen av opplysninger som leverandører av 

konsoliderte offentliggjøringssystemer foretar, bør denne forordning få anvendelse sammen med delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/587(1) og (EU) 2017/583(2) når det foreligger detaljerte krav som får anvendelse på offentliggjø-

ringen av handelsinformasjon. 

29) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. Ettersom artikkel 65 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. september året etter at 

denne forordning får anvendelse, bør visse bestemmelser i denne forordning få anvendelse fra dette senere tidspunktet. 

30) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

31) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GO DKJENNING 

(Artikkel 61 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

Artikkel 1 

Opplysninger til vedkommende myndigheter 

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal framlegge opplysningene angitt i artikkel 2, 3 og 4 

og opplysninger om alle de organisatoriske kravene angitt i kapittel II og III for vedkommende myndighet. 

2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om 

eventuelle vesentlige endringer i opplysningene som ble gitt på tidspunktet for tillatelsen og senere. 

Artikkel 2 

Opplysninger om organisasjonen 

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse innlemme en 

virksomhetsplan som nevnt i artikkel 61 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. Virksomhetsplanen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Opplysninger om søkerens organisasjonsstruktur, herunder en organisasjonsplan og en beskrivelse av de menneskelige, 

tekniske og juridiske ressursene som er tildelt vedkommendes forretningsvirksomhet.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrument er og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, 

s. 387). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b) Opplysninger om de retningslinjene og framgangsmåtene for etterlevelse som leverandøren av datarapporteringstjenester 

har innført, herunder 

i) navnet på den eller de personene som har ansvar for godkjenning og opprettholdelse av disse retningslinjene, 

ii) ordningene for å overvåke og håndheve overholdelsen av retningslinjer og framgangsmåter, 

iii) tiltakene som skal treffes i tilfelle av en overtredelse som kan føre til manglende oppfyllelse av vilkårene for den første 

tillatelsen, 

iv) en beskrivelse av framgangsmåten for rapportering til vedkommende myndighet om overtredelser som kan føre til 

manglende oppfyllelse av vilkårene for den første tillatelsen. 

c) En liste over alle utkontrakterte funksjoner og ressurser som er avsatt til kontrollen av de utkontrakterte funksjonene. 

2. En leverandør av datarapporteringstjenester som tilbyr andre tjenester enn datarapporteringstjenester, skal beskrive disse 

tjenestene i organisasjonsplanen. 

Artikkel 3 

Foretaksstyring 

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse gi opplysninger om sine 

interne retningslinjer for foretaksstyring og de framgangsmåtene som gjelder for ledelsesorganet, den øverste ledelsen og 

eventuelle nedsatte komiteer. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a) en beskrivelse av prosessene for utvelging, utpeking, resultatvurdering og avsetting av personer i den øverste ledelsen og 

medlemmer av ledelsesorganet, 

b) en beskrivelse av rapporteringslinjer og hyppigheten av rapportering til den øverste ledelsen og ledelsesorganet, 

c) en beskrivelse av de retningslinjene og framgangsmåtene som gjelder for medlemmer av ledelsesorganet i forbindelse med 

tilgang til dokumenter. 

Artikkel 4 

Opplysninger om medlemmer av ledelsesorganet 

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester, skal i sin søknad om tillatelse gi følgende opplysninger 

om hvert medlem av ledelsesorganet: 

a) Navn, fødselsdato og fødested, personlig nasjonalt identifikasjonsnummer eller tilsvarende, adresse og kontaktopplys -

ninger. 

b) Den stillingen personen er utpekt til eller vil bli utpekt til. 

c) En CV som viser at vedkommende har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende 

måte. 

d) Opplysninger fra strafferegistre, særlig gjennom en offisiell attest, eller dersom et slikt dokument ikke er tilgjengelig i 

vedkommende medlemsstat, en egenerklæring om god vandel og samtykke til at vedkommende myndighet kan undersøke 

om medlemmet er dømt for straffbare handlinger i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller i 

forbindelse med bedrageri eller underslag. 

e) En egenerklæring om god vandel og samtykke til at vedkommende myndighet kan undersøke om medlemmet  

i) er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller er gjenstand for 

en slik sak som ikke er avsluttet,  
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ii) er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester 

eller er dømt for forsømmelse eller bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak, 

iii) har vært med i ledelsesorganet til et foretak som i en sak er funnet skyldig eller er ilagt en sanksjon av en 

reguleringsmyndighet, eller til et foretak hvis registrering eller tillatelse er blitt tilbakekalt av en regule-

ringsmyndighet, 

iv) har vært nektet retten til å drive virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra en reguleringsmyndighet, 

v) har vært med i ledelsesorganet til et foretak som har gått konkurs eller er blitt avviklet mens vedkommende innehadde 

denne stillingen, eller innen ett år etter at personen sluttet å inneha denne stillingen, 

vi) på annen måte er ilagt bøter, er suspendert eller diskvalifisert eller er ilagt andre sanksjoner i forbindelse med 

bedrageri eller underslag eller i tilknytning til yting av finansielle tjenester eller datatjenester, av et bransjeorgan, 

vii) har blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve ledelsesfunksjoner, eller har blitt avsatt fra sin stilling eller 

fra verv i et foretak på grunn av forsømmelse eller tjenestefeil. 

f) En angivelse av den minstetiden som skal avsettes til utførelsen av personens funksjoner hos leverandøren av 

datarapporteringstjenester. 

g) En erklæring om eventuelle interessekonflikter som kan forekomme eller oppstå i forbindelse med utførelsen av oppgavene, 

og om hvordan disse konfliktene håndteres. 

KAPITTEL II 

O RGANISATO RISKE KRAV 

(Artikkel 64 nr. 3, 4 og 5, artikkel 65 nr. 4, 5 og 6 og artikkel 66 nr. 2, 3 og 4 i direktiv 2014/65/EU) 

Artikkel 5 

Interessekonflikter 

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal drive og opprettholde effektive administrative ordninger som er utformet 

med sikte på å forebygge interessekonflikter med kunder som benytter leverandørens tjenester for å oppfylle sine lovfestede 

forpliktelser, og andre foretak som kjøper data fra leverandører av datarapporteringstjenester. Slike ordninger skal omfatte 

retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, håndtere og opplyse om eksisterende og mulige interessekonflikter, og skal 

inneholde følgende: 

a) En oversikt over eksisterende og mulige interessekonflikter som angir hvordan de beskrives, identifiseres, forebygges, 

håndteres og offentliggjøres. 

b) Atskillelse av oppgaver og forretningsfunksjoner hos leverandøren av datarapporteringstjenester, herunder 

i) tiltak for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger dersom det kan medføre en risiko for interessekonflikter, 

ii) separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner innebærer interesser som kan komme i konflikt med en 

kundes interesser. 

c) En beskrivelse av retningslinjene for fastsettelse av gebyrer som ilegges av leverandøren av datarapporteringstjenester og 

foretak som leverandøren av datarapporteringstjenester har nære forbindelser til. 

d) En beskrivelse av godtgjøringspolitikken for medlemmer av ledelsesorganet og den øverste ledelsen. 

e) Reglene som gjelder mottak av penger, gaver eller tjenester til personalet hos en leverandør av datarapporteringstjenester og 

dens ledelsesorgan.  
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2. Oversikten over interessekonflikter som nevnt i nr. 1 bokstav a) skal omfatte interessekonflikter som opp står i situasjoner 

der leverandøren av datarapporteringstjenester 

a) kan oppnå en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap, til skade for en kunde, 

b) kan ha en interesse i resultatet av en tjeneste som ytes til en kunde, som skiller seg fra kundens interesse i dette resultatet, 

c) kan ha et incentiv til å prioritere sine egne interesser eller en annen kundes eller kundegruppes interesser framfor 

interessene til en kunde som tjenesten ytes til, 

d) i forbindelse med tjenesten som ytes til en kunde, mottar eller kan motta, fra en annen person enn en kunde, et incentiv i 

form av penger, varer eller tjenester, som ikke er provisjon eller gebyrer mottatt for tjenesten. 

Artikkel 6 

Organisatoriske krav i forbindelse med utkontraktering 

1. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester ordner det slik at virksomhet utøves på dens vegne av tredjepart, 

herunder foretak som den har nære forbindelser til, skal den sikre at tredjepartstjenesteyteren har tilstrekkelig evne og kap asitet 

til å utøve virksomheten på en pålitelig og profesjonell måte. 

2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal angi hvilke virksomheter som skal utkontrakteres, herunder hvilke 

menneskelige og tekniske ressurser som kreves for å utøve hver enkelt virksomhet. 

3. En leverandør av datarapporteringstjenester som utkontrakterer virksomhet, skal sikre at utkontrakteringen ikke reduserer 

dens evne eller kapasitet til å utøve den øverste ledelsens eller ledelsesorganets funksjoner. 

4. En leverandør av datarapporteringstjenester skal fortsatt være ansvarlig for all utkontraktert virksomhet, og skal treffe 

organisatoriske tiltak for å sikre 

a) at den vurderer hvorvidt tredjepartstjenesteyteren utøver utkontraktert virksomhet effektivt og i samsvar med gjeldende 

lover og reguleringskrav, og håndterer identifiserte mangler på en tilstrekkelig måte, 

b) identifikasjon av risikoene knyttet til utkontraktert virksomhet, og tilstrekkelig periodisk kontroll, 

c) egnede framgangsmåter for kontroll med utkontraktert virksomhet, herunder effektivt tilsyn med virksomheten og de 

risikoene den medfører for leverandøren av datarapporteringstjenester, 

d) tilstrekkelig kontinuitet i utkontraktert virksomhet. 

Ved anvendelse av bokstav d) skal leverandøren av datarapporteringstjenester innhente opplysninger om ordninger for 

kontinuerlig virksomhet for tredjepartstjenesteyteren, vurdere opplysningenes kvalitet og ved behov kreve forbedringer. 

5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal sikre at tredjepartstjenesteyteren samarbeider med vedkommende 

myndighet for leverandøren av datarapporteringstjenester i forbindelse med utkontraktert virksomhet. 

6. Dersom en leverandør av datarapporteringstjenester utkontrakterer en kritisk funksjon, skal den opplyse vedkommende 

myndighet i sin hjemstat om følgende: 

a) Tredjepartstjenesteyterens identitet. 

b) Organisatoriske tiltak og retningslinjer med hensyn til utkontraktering og tilknyttede risikoer som angitt i nr. 4. 

c) Interne eller eksterne rapporter om den utkontrakterte virksomheten. 

Ved anvendelse av nr. 6 første ledd skal en funksjon anses som kritisk dersom en mangel eller feil i utførelsen av den ville få en 

vesentlig negativ innvirkning på den evnen leverandøren av datarapporteringstjenester har til å oppfylle de vilkårene og 

forpliktelsene som følger av dennes tillatelse eller dennes øvrige forpliktelser i henhold til direktiv 2014/65/EU.  
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Artikkel 7 

Kontinuitet i virksomheten og reservesystemer 

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal bruke systemer og utstyr som er hensiktsmessige og tilstrekkelig 

pålitelige til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytingen av tjenestene nevnt i direktiv 2014/65/EU. 

2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal regelmessig, og minst én gang i året, gjennomgå og evaluere sine 

tekniske infrastrukturer og tilhørende retningslinjer og framgangsmåter, herunder ordninger for kontinuerlig virksomhet. En 

leverandør av datarapporteringstjenester skal utbedre eventuelle mangler som blir påvist i forbindelse med gjennomgåelsen. 

3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal ha effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet for å håndtere 

forstyrrende hendelser, herunder 

a) de prosessene som er kritiske for å sikre de tjenestene leverandøren av datarapporteringstjenester yter, herunder 

framgangsmåter for opptrapping av tiltak, relevant utkontraktert virksomhet eller avhengighet av eksterne leverandører, 

b) særlige ordninger for kontinuerlig virksomhet, som omfatter et tilstrekkelig utvalg av mulige scenarioer på kort og 

mellomlang sikt, herunder systemsvikt, naturkatastrofer, kommunikasjonsforstyrrelser, tap av nøkkelpersonale og 

manglende mulighet til å bruke de lokalene som vanligvis brukes, 

c) duplisering av maskinvarekomponenter, som tillater automatisk omstilling ved feil til en reserveinfrastruktur, herunder 

nettverksforbindelser og kommunikasjonskanaler, 

d) sikkerhetskopiering av kritiske forretningsdata og ajourførte opplysninger om nødvendige kontakter, som sikrer 

kommunikasjon hos leverandøren av datarapporteringstjenester og med kundene, 

e) framgangsmåtene for å flytte til og yte datarapporteringstjenester fra et reservested, 

f) mål når det gjelder lengste tillatte gjenopprettingstid for kritiske funksjoner, som skal være så kort som mulig og i alle 

tilfeller ikke lenger enn seks timer når det gjelder godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer, og ikke lenger enn til utgangen av neste virkedag når det gjelder godkjente rapporterings-

ordninger, 

g) opplæring av personalet i anvendelsen av ordninger for kontinuerlig virksomhet, enkeltpersoners roller, herunder særlig 

sikkerhetspersonale som er klare til å reagere umiddelbart ved forstyrrelser i ytingen av tjenester. 

4. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette et program for regelmessig kontroll, gjennomgåelse og, ved 

behov, endring av ordninger for kontinuerlig virksomhet. 

5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal på sitt nettsted offentliggjøre og umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten og sine kunder om eventuelle avbrudd i tjenesteytingen eller brudd på forbindelsen, samt hvor lang tid 

det anslås at det vil ta å gjenoppta en normal tjenesteyting. 

6. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningene nevnt i nr. 5 også gis til vedkommende myndighet 

som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for. 

Artikkel 8 

Testing og kapasitet 

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal anvende klart definerte metoder for utvikling og testing, som sikrer at  

a) driften av IT-systemene oppfyller de lovfestede forpliktelsene til leverandøren av datarapporteringstjenester, 

b) innebygde etterlevelses- og risikostyringskontroller i IT-systemer fungerer etter hensikten, 

c) IT-systemene kan fortsette å fungere effektivt til enhver tid.  
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2. En leverandør av datarapporteringstjenester skal også anvende metodene nevnt i nr. 1 før og etter eventuelle oppdateringer 

av IT-systemene. 

3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet i sin hjemstat om 

eventuelle planlagte vesentlige endringer i IT-systemet, før endringene gjennomføres. 

4. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningene nevnt i nr. 3 også gis til vedkommende myndighet 

som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for. 

5. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette et løpende program for regelmessig gjennomgåelse av og, ved 

behov, endring av metodene for utvikling og testing. 

6. En leverandør av datarapporteringstjenester skal utføre stresstester regelmessig og minst én gang i året. En leverandør av 

datarapporteringstjenester skal i de negative scenarioene i stresstesten ta med uventede hendelser i kritiske bestanddeler i sine 

systemer og kommunikasjonslinjer. Stresstestene skal vise hvordan maskinvare, programvare og kommunikasjon reagerer på 

mulige trusler, og vise hvilke systemer som ikke er i stand til å takle de negative scenarioene. En leverandør av 

datarapporteringstjenester skal treffe tiltak for å utbedre påviste mangler i disse systemene. 

7. En leverandør av datarapporteringstjenester skal 

a) ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre sine funksjoner uten avbrudd eller feil, herunder manglende eller feilaktige data, 

b) ha tilstrekkelig skalerbarhet til uten unødig opphold å kunne øke mengden av informasjon som skal behandles og antallet av 

anmodninger om tilgang fra kundene. 

Artikkel 9 

Sikkerhet 

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal utarbeide og opprettholde framgangsmåter og ordninger for fysisk og 

elektronisk sikkerhet, som er utformet for å 

a) beskytte IT-systemene mot misbruk eller uautorisert tilgang, 

b) minimere risikoene for angrep mot informasjonssystemene som definert i artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/40/EU(1), 

c) hindre uautorisert offentliggjøring av fortrolige opplysninger, 

d) garantere de rapporterte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet. 

2. Dersom et verdipapirforetak (heretter kalt «rapporterende foretak») benytter en tredjepart (heretter kalt «innleverende 

foretak») til å oversende opplysninger til en godkjent rapporteringsordning på verdipapirforetakets vegne, skal den godkjente 

rapporteringsordningen ha framgangsmåter og ordninger for å sikre at det innleverende foretaket ikke har tilgang til noen andre 

opplysninger som gjelder det rapporterende foretaket, eller som dette har framlagt for den godkjente rapporteringsordningen, 

som det rapporterende foretaket kan ha sendt direkte til den godkjente rapporteringsordningen eller via et annet innleverende 

foretak. 

3. En leverandør av datarapporteringstjenester skal opprette og opprettholde tiltak og ordninger for raskt å kunne identifisere 

og styre risikoene angitt i nr. 1. 

4. Når det gjelder brudd på de fysiske og elektroniske sikkerhetstiltakene nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal en leverandør av 

datarapporteringstjenester umiddelbart underrette 

a) vedkommende myndighet i hjemstaten og framlegge en hendelsesrapport for vedkommende myndighet med angivelse av 

typen hendelse, tiltakene som ble truffet for å håndtere hendelsen, og de initiativene som er tatt for å hindre lignende 

hendelser, 

b) de kundene som er berørt av sikkerhetsbruddet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU av 12. august 2013 om angrep mot informasjonssystemer og om erstatning av Rådets 

rammebeslutning 2005/222/JIS (EUT L 218 av 14.8.2013, s. 8).  
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5. Når det gjelder godkjente rapporteringsordninger, skal underretningen nevnt i nr. 4 bokstav a) også gis til eventuelle andre 

vedkommende myndigheter som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for. 

Artikkel 10 

Håndtering av ufullstendige eller potensielt feilaktige opplysninger, foretatt av godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal opprette og 

opprettholde egnede ordninger for å sikre nøyaktighet når de offentliggjør handelsrapporter de har mottatt fra verdipapirforetak 

og, når det gjelder leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, fra handelsplasser og godkjente offentliggjørings-

ordninger, uten selv å innføre feil eller utelate opplysninger, og de skal rette opplysningene dersom de selv har forårsaket feil 

eller utelatelser. 

2. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal foreta sanntidsover-

våking av IT-systemenes ytelse og sikre at handelsrapportene som de har mottatt , er offentliggjort på riktig måte. 

3. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal regelmessig 

sammenholde handelsrapporter de mottar og handelsrapporter de offentliggjør, for å kontrollere at opplysningene er 

offentliggjort på riktig måte. 

4. En godkjent offentliggjøringsordning skal bekrefte overfor det rapporterende verdipapirforetaket at en handelsrapport er 

mottatt, og angi transaksjonskoden som den godkjente offentliggjøringsordningen har tildelt  denne rapporten. En godkjent 

offentliggjøringsordning skal vise til transaksjonskoden i all senere kommunikasjon med det rapporterende foretaket i 

forbindelse med en bestemt handelsrapport. 

5. En godkjent offentliggjøringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere, ved mottak, 

handelsrapporter som er ufullstendige eller inneholder opplysninger som sannsynligvis er feilaktige. Disse ordningene skal 

omfatte automatiserte pris- og volumvarsler, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Sektoren og segmentet som det finansielle instrumentet omsettes i. 

b) Likviditetsnivåer, herunder historiske handelsnivåer. 

c) Egnede referanseverdier for pris og volum. 

d) Ved behov, andre parametrer i samsvar med det finansielle instrumentets egenskap er. 

6. Dersom en godkjent offentliggjøringsordning fastslår at en handelsrapport som den mottar, er ufullstendig eller inneholder 

opplysninger som sannsynligvis er feilaktige, skal den ikke offentliggjøre denne handelsrapporten, og skal umiddelbart varsle 

verdipapirforetaket som framla handelsrapporten. 

7. I unntakstilfeller skal godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

slette og endre opplysningene i en handelsrapport på anmodning fra foretaket som gir opplysningene, når dette foretaket ikke 

kan slette eller endre sine egne opplysninger av tekniske årsaker. 

8. Godkjente offentliggjøringsordninger skal offentliggjøre ikke-diskresjonære retningslinjer for sletting av opplysninger og 

for endringer i handelsrapporter, som angir de sanksjonene som godkjente offentliggjøringsordninger kan ilegge verdipapir-

foretak som framlegger handelsrapporter, når de ufullstendige eller feilaktige opplysningene har ført til sletting eller endring av 

handelsrapporter. 

Artikkel 11 

Godkjente rapporteringsordningers håndtering av ufullstendige eller potensielt feilaktige opplysninger 

1. En godkjent rapporteringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere transaksjonsrapporter 

som er ufullstendige eller inneholder åpenbare feil som er forårsaket av kunder. En godkjent rapporteringsordning skal validere 

transaksjonsrapportene mot kravene fastsatt i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 som gjelder for felter, 

formater og feltenes innhold i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3 .2017,  

s. 449). 
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2. En godkjent rapporteringsordning skal opprette og opprettholde egnede ordninger for å identifisere transaksjonsrapporter 

som inneholder feil eller utelatelser forårsaket av den godkjente rapporteringsordningen selv, og for å rette, herunder slette eller 

endre, slike feil eller utelatelser. En godkjent rapporteringsordning skal validere felter, formater og feltenes innhold i samsvar 

med tabell 1 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/590. 

3. En godkjent rapporteringsordning skal foreta kontinuerlig sanntidsovervåking av sine systemers ytelse og sikre at en 

transaksjonsrapport den har mottatt, er rapportert på riktig måte til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

4. En godkjent rapporteringsordning skal på anmodning fra vedkommende myndighet i hjemstaten eller vedkommende 

myndighet som den godkjente rapporteringsordningen framlegger transaksjonsrapporter for, regelmessig sammenholde de 

opplysningene som den godkjente rapporteringsordningen mottar fra sin kunde eller genererer på kundens vegne for 

transaksjonsrapporteringsformål, med stikkprøver av data fra opplysningene som er framlagt av vedkommende myndighet. 

5. Eventuelle rettelser, herunder sletting eller endring av transaksjonsrapporter, som ikke er rettelser av feil eller utelatelser 

forårsaket av en godkjent rapporteringsordning, skal bare foretas på anmodning fra en kunde og for en gitt transaksjonsrapport. 

Dersom en godkjent rapporteringsordning sletter eller endrer en transaksjonsrapport på en kundes anmodning, skal den 

oversende denne oppdaterte transaksjonsrapporten til kunden. 

6. Dersom en godkjent rapporteringsordning, før den framlegger transaksjonsrap porten, oppdager en feil eller utelatelse som 

er forårsaket av en kunde, skal den ikke framlegge denne transaksjonsrapporten, og skal umiddelbart gi verdipapirforetaket 

nærmere opplysninger om feilen eller utelatelsen slik at kunden kan oversende rettede opplysninger. 

7. Dersom en godkjent rapporteringsordning blir oppmerksom på feil eller utelatelser som er forårsaket av den godkjente 

rapporteringsordningen selv, skal den omgående oversende en korrekt og fullstendig rapport. 

8. En godkjent rapporteringsordning skal umiddelbart gi kunden nærmere opplysninger om feilen eller utelatelsen, og skal gi 

kunden en ajourført transaksjonsrapport. En godkjent rapporteringsordning skal også umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten og vedkommende myndighet som den godkjente rapporteringsordningen oversendte transaksjons-

rapporten til, om feilen eller utelatelsen. 

9. Kravet om å rette eller slette feilaktige transaksjonsrapporter eller rapportere om utelatte transaksjoner skal ikke omfatte 

feil eller utelatelser som inntraff mer enn fem år før datoen da den godkjente rapporteringsordningen fikk kjennskap til slike feil 

eller utelatelser. 

Artikkel 12 

Oversending til og fra godkjente rapporteringsordninger 

1. En godkjent rapporteringsordning skal ha innført retningslinjer, ordninger og teknisk kapasitet for å oppfylle de tekniske 

kravene til oversending av transaksjonsrapporter som er fastsatt av vedkommende myndighet i hjemstaten og av andre 

vedkommende myndigheter som den godkjente rapporteringsordningen sender transaksjonsrapporter til. 

2. En godkjent rapporteringsordning skal ha innført egnede retningslinjer, ordninger og teknisk kapasitet for å motta 

transaksjonsrapporter fra kunder og overføre opplysninger tilbake til kunder. Den godkjente rapporteringsordningen skal gi 

kunden en kopi av transaksjonsrapporten som den godkjente rapporteringsordningen har oversendt til vedkommende myndighet 

på kundens vegne. 

Artikkel 13 

Andre tjenester som ytes av leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem kan yte følgende tilleggstjenester: 

a) Levering av opplysninger om gjennomsiktighet før handel. 

b) Levering av historiske data.  
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c) Levering av referansedata. 

d) Levering av undersøkelser. 

e) Behandling, distribusjon og markedsføring av data og statistikk som gjelder finansielle instrumenter, handelsplasser og 

andre markedsrelaterte data. 

f) Utforming, håndtering, vedlikehold og markedsføring av programvare, maskinvare og nett i forbindelse med overføring av 

data og informasjon. 

2. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem kan yte andre tjenester enn tjenester nevnt i nr. 1 som øker 

markedets effektivitet, forutsatt at slike tjenester ikke medfører en risiko som påvirker kvaliteten på den konsoliderte 

handelsinformasjonen eller uavhengigheten til leverandøren av det konsoliderte offentliggjøringssystemet, og som ikke kan 

hindres eller reduseres i tilstrekkelig grad. 

KAPITTEL III 

O FFENTLIGGJØRINGSO RDNINGER 

(Artikkel 64 nr. 1 og 2 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/eu) 

Artikkel 14 

Maskinlesbarhet 

1. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal offentliggjøre de 

opplysningene som skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 64 nr. 1 og artikkel 65 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, i et 

maskinleselig format. 

2. Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal offentliggjøre de opplysningene som skal offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 65 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, i et maskinleselig format. 

3. Opplysningene skal anses for å være offentliggjort i et maskinleselig format bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) De er i et elektronisk format som er utformet slik at de direkte og automatisk kan leses av en datamaskin. 

b) De lagres i en hensiktsmessig IT-arkitektur i samsvar med artikkel 8 nr. 7, som tillater automatisk tilgang. 

c) De er tilstrekkelig solide til å sikre kontinuitet og regelmessighet i utførelsen av tjenestene som ytes, og sikrer tilstrekkelig 

tilgang når det gjelder hastighet. 

d) De er tilgjengelige og kan leses, brukes og kopieres av programvare som er gratis og offentlig tilgjengelig. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav a) skal det elektroniske formatet angis ved hjelp av gratis, fritt tilgjengelige og åpne 

standarder. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav a) skal elektronisk format omfatte filtype eller meldingstype, reglene for å identifisere 

dem, og navnet på og datatypen for de feltene de inneholder. 

5. Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal 

a) offentliggjøre instruksjoner som forklarer hvordan og hvor det er lett å få tilgang til og bruke dataene, herunder angivelse av 

det elektroniske formatet, 

b) offentliggjøre eventuelle endringer av instruksjoner nevnt i bokstav a) senest tre måneder før de trer i kraft, med mindre det 

i et hastetilfelle foreligger et behørig begrunnet behov for at endringer i instruksjonene trer i kraft tidligere, 

c) ta med en lenke til instruksjonene nevnt i bokstav a) på sitt nettsteds hjemmeside.  
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Artikkel 15 

Omfanget av den konsoliderte handelsinformasjonen om aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter 

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 6 og 20 i forordning (EU) nr. 600/2014 om alle finansielle instrumenter omhandlet i nevnte 

artikler. 

2. Når en ny godkjent offentliggjøringsordning eller en ny handelsplass innleder sin virksomhet, skal en leverandør av et 

konsolidert offentliggjøringssystem ta med dataene som er offentliggjort av denne offentliggjøringsordningen eller 

handelsplassen i den elektroniske datastrømmen fra sin konsoliderte handelsinformasjon, så snart som mulig, og under alle 

omstendigheter senest seks måneder etter at den godkjente offentliggjøringsordningen eller handelsplassen har innledet sin 

virksomhet. 

Artikkel 16 

Identifikasjon av opprinnelige handelsrapporter og duplikater av handelsrapporter om aksjer, depotbevis, 

børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter 

1. Dersom en godkjent offentliggjøringsordning offentliggjør en handelsrapport som er et duplikat, skal den angi koden 

«DUPL» i opptrykksfeltet for å gjøre det mulig for mottakerne av opplysningene å skille mellom den opprinnelige 

handelsrapporten og eventuelle duplikater av den. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal en godkjent offentliggjøringsordning kreve at hvert verdipapirforetak oppfyller ett av 

følgende vilkår: 

a) Det bekrefter at det bare rapporterer transaksjoner i et bestemt finansielt instrument gjennom denne godkjente 

offentliggjøringsordningen. 

b) Det anvender en identifikasjonsordning som markerer én rapport som den opprinnelige («ORGN») og alle andre rapporter 

for samme transaksjon som duplikater («DUPL»). 

Artikkel 17 

Offentliggjøring av opprinnelige rapporter om aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter 

En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal ikke konsolidere transaksjonsrapporter som har koden «DUPL» i 

opptrykksfeltet. 

Artikkel 18 

Opplysninger som skal offentliggjøres av den godkjente offentliggjøringsordningen 

1. En godkjent offentliggjøringsordning skal 

a) i forbindelse med transaksjoner som gjelder aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 2 i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2017/587, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) 2017/587, 

b) i forbindelse med transaksjoner som gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, 

offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 1 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/583, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 2 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/583.  
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2. Når den offentliggjør opplysninger om når transaksjonen ble rapportert, skal en godkjent offentliggjøringsordning angi 

dato og klokkeslett, med et sekunds nøyaktighet, for offentliggjøringen av transaksjonen. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal en godkjent offentliggjøringsordning som offentliggjør opplysninger om en transaksjon som 

gjennomføres i et elektronisk system, angi dato og klokkeslett, med et millisekunds nøyaktighet, for offentliggjøringen av 

denne transaksjonen i sin handelsrapport. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 menes med et «elektronisk system» et system der ordrer kan handles elektronisk, eller der ordrer 

kan handles utenfor systemet forutsatt at de vises i dette systemet. 

5. Tidsstempler nevnt i nr. 2 og 3 skal ikke avvike med mer enn henholdsvis ett sekund og ett millisekund fra samordnet 

universell tid (UTC), som angis og opprettholdes av tidssentrene angitt i listen i den siste årsrapporten om tidsaktiviteter fra Det 

internasjonale byrå for mål og vekt. 

Artikkel 19 

Likebehandling 

Godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal sikre at opplysningene 

som må offentliggjøres, sendes gjennom alle distribusjonskanaler samtidig, herunder når opplysningene offentliggjøres så nær 

sanntid som teknisk mulig, eller 15 minutter etter den første offentliggjøringen. 

Artikkel 20 

Opplysninger som skal offentliggjøres av leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem 

En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal 

a) i forbindelse med transaksjoner som gjelder aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter, offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 2 i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2017/587, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) 2017/587, 

b) i forbindelse med transaksjoner som gjelder obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, 

offentliggjøre de nærmere opplysningene om en transaksjon som er angitt i tabell 1 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/583, og bruke de egnede markeringene som er oppført i tabell 2 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/583. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 14 nr. 2 og artikkel 20 bokstav b) får anvendelse fra den første dagen i den niende måneden etter anvendelsesdatoen 

for direktiv 2014/65/EU. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/572 

av 2. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel,  

og for detaljnivået i opplysningene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 12 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å redusere markedsdeltakernes kostnader ved kjøp av opplysninger fastsetter forordning (EU) nr. 600/2014 at 

gjennomsiktighetsopplysninger før og etter handel skal offentliggjøres på en tilstrekkelig oppdelt måte når det gjelder 

separate dataelementer. Det er nødvendig å spesifisere hvilket detaljnivå handelsplasser skal benytte ved framlegging av 

opplysninger. Med tanke på andre parters dokumenterte etterspørsel etter slike opplysninger bør markedsoperatører og 

verdipapirforetak som driver en handelsplass, dele opp opplysningene etter eiendelsklasse, etter utstedelsesstat, etter den 

valutaen som et finansielt instrument handles i, og etter hvorvidt opplysningene kommer fra planlagte daglige auksjoner 

eller fra kontinuerlig handel. 

2) For å sikre at de opplysningene som tilbys før og etter handel, svarer til markedsdeltakernes etterspørsel, bør 

markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, tilby alle kombinasjoner av oppdelingskriterier på 

rimelige forretningsmessige vilkår. 

3) For enkelte finansielle instrumenter, for eksempel derivater, er det kanskje ikke alltid mulig å fastslå den bestemte 

eiendelsklassen som dette instrumentet tilhører, på en entydig måte, ettersom fastsettelsen av en eiendelsklasse avhenger 

av hvilke egenskaper ved de finansielle instrumentene som anses for å ha en avgjørende betydning. På samme måte er 

det kanskje ikke alltid mulig å avgjøre på en entydig måte hvilke andre kriterier en type opplysninger oppfyller. For å 

sikre at markedsdeltakere som kjøper opplysninger fra en bestemt handelsplass, mottar ensartede datamengder, er det 

nødvendig å pålegge de markedsoperatørene og verdipapirforetakene som driver en handelsplass, i de tilfellene 

oppdelingskriteriene ikke kan anvendes på en utvetydig måte, å avgjøre hvilke kriterier et finansielt instrument eller en 

type opplysninger anses å oppfylle. 

4) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

5) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

6) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 142, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/109 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Framlegging av gjennomsiktighetsopplysninger før og etter handel  

1. En markedsoperatør eller et verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal på anmodning gjøre de opplysningene som 

offentliggjøres i henhold til artikkel 3, 4 og 6–11 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentlig tilgjengelige ved å framlegge 

detaljerte opplysninger før og etter handel i henhold til følgende kriterier: 

a) Eiendelsklassens art: 

i) Aksjer. 

ii) Depotbeviser, børshandlede fond, fondsobligasjoner og andre lignende finansielle instrumenter som nevnt i artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 600/2014. 

iii) Obligasjoner og strukturerte finansielle produkter. 

iv) Utslippskvoter. 

v) Derivater. 

b) Utstedelsesstat for aksjer og statspapirer. 

c) Den valutaen som det finansielle instrumentet handles i. 

d) Planlagte daglige auksjoner i motsetning til kontinuerlig handel. 

2. Derivater nevnt i bokstav a) v) skal deles opp i samsvar med følgende kriterier: 

a) Aksjederivater. 

b) Rentederivater. 

c) Kredittderivater. 

d) Valutaderivater. 

e) Råvarederivater og derivater av utslippskvoter. 

f) Andre derivater. 

3. Den markedsoperatøren eller det verdipapirforetaket som driver en handelsplass, skal fastsette hvilke kriterier et finansielt 

instrument eller en type opplysning oppfyller, dersom oppdelingskriteriene i nr. 1 eller 2 ikke kan anvendes på en utvetydig 

måte. 

4. Den markedsoperatøren eller det verdipapirforetaket som driver en handelsplass, skal på anmodning anvende de kriteriene 

som er nevnt i nr. 1 og 2, uansett kombinasjon. 

5. I tillegg til å framlegge opplysningene i samsvar med nr. 1 og 2 kan en markedsoperatør eller et verdipapirforetak som 

driver en handelsplass, framlegge opplysninger som er slått sammen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 i forordning (EU) nr. 600/2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/573 

av 6. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav som skal sikre rettferdige  

og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 48 nr. 12 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å vedta detaljerte tekniske reguleringsstandarder for å angi klart på hvilke vilkår samlokaliseringstjenestene 

og gebyrstrukturene som brukes av handelsplassene, kan anses som rettferdige og ikke-diskriminerende. 

2) Direktiv 2014/65/EU utvider kravene til samlokalisering og gebyrstrukturer til også å gjelde multilaterale hande-

lsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter. Det er derfor viktig å sikre at denne forordning får anvendelse på disse 

handelsplassene også. 

3) For å sikre harmoniserte vilkår bør felles krav gjelde for alle typer samlokaliseringstjenester og for handelsplasser som 

organiserer sine egne datasentre, eller som bruker datasentre som eies eller administreres av tredjeparter. 

4) Handelsplassene bør ha mulighet til å fastsette sin forretningsstrategi med hensyn til samlokalisering og selv bestemme 

hvilke typer markedsdeltakere de ønsker å gi tilgang til disse tjenestene, forutsatt at deres forretningsstrategi bygger på 

objektive, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende kriterier. Handelsplassene bør ikke pålegges å utvide sin sam-

lokaliseringskapasitet ut over det som er tilgjengelig av plass, effekt, kjøling og lignende fasiliteter, og bør ha mulighet 

til selv å bestemme om de vil utvide sin samlokaliseringsplass eller ikke. 

5) Rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer forutsetter en tilstrekkelig grad av 

gjennomsiktighet for å sikre at forpliktelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU ikke omgås. Handelsplassene bør derfor 

benytte objektive kriterier ved fastsettelse av prisrabatter og positive og negative insentiver. 

6) Gebyrstrukturer som bidrar til forhold som fører til uordnede handelsvilkår ved å oppmuntre til intensiv handel, og som 

kan medføre overbelastning av markedsinfrastrukturer, bør være forbudt. Derfor bør volumrabatter være tillatt, forutsatt 

at de, som prisdifferensieringsordninger, baserer seg på samlet handelsvolum, samlet antall transaksjoner eller 

akkumulerte transaksjonsgebyrer fra ett medlem, slik at bare den marginale handelen som gjennomføres etter at 

terskelverdien er nådd, gjennomføres til redusert pris. 

7) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

8) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 145, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/110 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester 

1. Handelsplasser som tilbyr samlokaliseringstjenester, skal innenfor grensene av det de har tilgjengelig av plass, effekt, 

kjøling og lignende fasiliteter, sikre at slike tjenester ytes på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte som fastsatt i nr. 2, 3 og 

4 med hensyn til 

a) datasentrene de eier og administrerer, 

b) datasentrene de eier, men som administreres av en tredjepart de har valgt, 

c) datasentrene som eies og administreres av en tredjepart som handelsplassen har en utkontrakteringsavtale med om 

organiseringen av handelsplassens infrastruktur for utførelse så vel som den umiddelbare tilgangen til den, 

d) nærvertstjenester for tilgang som eies og administreres av en tredjepart som har en avtalefestet ordning med en handels -

plass. 

2. Handelsplassene skal gi alle brukere som har abonnert på samme samlokaliseringstjenester, tilgang til sine nett på samme 

vilkår, herunder med hensyn til plass, effekt, kjøling, kabellengde, tilgang til data, muligheter for oppkopling til markedet , 

teknologi, teknisk bistand og meldingstyper. 

3. Handelsplassene skal treffe alle rimelige tiltak for å overvåke alle forbindelser og latensverdier for å sikre likebehandling 

av alle brukere av samlokaliseringstjenester som har samme type latenstilgang. 

4. Handelsplassene skal gjøre de enkelte samlokaliseringstjenestene tilgjengelig uten krav om kjøp av kombinerte tjenester. 

Artikkel 2 

Gjennomsiktighet ved yting av samlokaliseringstjenester 

Handelsplassene skal på sine nettsteder offentliggjøre følgende opplysninger om sine samlokaliseringstjenester: 

a) En liste over tjenester som tilbys, med opplysninger om plass, effekt, kjøling, kabellengde, tilgang til data, muligheter for  

oppkopling til markedet, teknologi, teknisk bistand, meldingstyper, telekommunikasjon og tilhørende produkter og 

tjenester. 

b) Gebyrstruktur for hver tjeneste i henhold til artikkel 3 nr. 2. 

c) Vilkårene for tilgang til tjenesten, herunder IT-krav og driftsrutiner. 

d) Ulike typer latens som er tilgjengelig når det gjelder tilgang. 

e) Framgangsmåte ved tildeling av samlokaliseringsplass. 

f) Kravene til tredjepartsleverandører av samlokaliseringstjenester, dersom det er relevant. 

Artikkel 3 

Rettferdige og ikke-diskriminerende gebyrer 

1. Handelsplassene skal kreve samme gebyr fra og tilby alle brukere av samme type tjenester samme vilkår, basert på 

objektive kriterier. Handelsplassene kan fastsette ulike gebyrstrukturer for samme type tjenester bare dersom gebyrstrukturene 

er basert på ikke-diskriminerende, målbare og objektive kriterier med hensyn til 

a) samlet handelsvolum, antall transaksjoner eller akkumulerte transaksjonsgebyrer, 
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b) tjenestene eller tjenestepakkene som ytes av handelsplassen, 

c) omfanget eller bruksområdet det anmodes om, 

d) tilførsel av likviditet i samsvar med artikkel 48 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU eller i egenskap av prisstiller som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2014/65/EU. 

2. Handelsplassene skal sikre at deres gebyrstruktur er tilstrekkelig detaljert til at brukerne kan forutsi hvilke gebyrer som 

skal betales på grunnlag av minst følgende faktorer: 

a) Gebyrbelagte tjenester, herunder den virksomheten som utløser gebyret. 

b) Gebyret for hver tjeneste, med angivelse av om gebyret er fast eller variabelt. 

c) Rabatter og positive eller negative insentiver. 

3. Handelsplassene skal gjøre enkelttjenester tilgjengelig uten at de er kombinert med andre tjenester. 

Artikkel 4 

Gjennomsiktighet i gebyrstrukturene 

Handelsplassene skal på sitt nettsted offentliggjøre de objektive kriteriene de har brukt ved fastsettelse av sine gebyrer og 

gebyrstrukturer og andre vilkår i henhold til artikkel 3, sammen med gebyrer for utførelse, tilleggsgebyrer, rabatter og positive 

og negative insentiver, i ett fullstendig, offentlig tilgjengelig dokument. 

Artikkel 5 

Forbudte gebyrstrukturer 

Handelsplassene skal ikke tilby sine medlemmer, deltakere eller kunder en gebyrstruktur som, når transaksjonene overskrider 

en viss terskelverdi, medfører lavere gebyr for alle deres transaksjoner i et gitt tidsrom, herunder transaksjoner som er 

gjennomført før denne terskelverdien ble nådd. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/574 

av 7. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 50 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Synkroniseringen av klokker har direkte innvirkning på mange områder. Den bidrar framfor alt til å sikre at 

gjennomsiktighetsopplysninger etter handel raskt kan inngå i et pålitelig konsolidert offentliggjøringssystem. 

Synkronisering er også en vesentlig forutsetning for å kunne overvåke ordrer på flere handelsplasser og avdekke tilfeller 

av markedsmisbruk og gjør det mulig å foreta en klarere sammenligning mellom transaksjonen og de markedsvilkårene 

som rådet på det tidspunktet den ble gjennomført. 

2) Antallet ordrer som hvert sekund kommer inn på en handelsplass, kan være svært høyt, og mye høyere enn antallet 

transaksjoner som utføres. Det kan være snakk om flere tusen ordrer per sekund, avhengig av handelsplass, den typen 

medlemmer, deltakere eller kunder handelsplassen har, og de finansielle instrumentenes volatilitet og likviditet. En 

granularitet på ett sekund vil dermed ikke være tilstrekkelig til å sikre effektiv overvåking av visse typer 

handelsaktiviteter med sikte på å avdekke markedsmanipulasjon. Det er derfor nødvendig å fastsette minstekrav til 

granularitet for registrering av dato og klokkeslett for hendelser som operatører av handelsplasser og deres medlemmer 

eller deltakere skal rapportere. 

3) Vedkommende myndigheter må kunne rekonstruere alle hendelser i forbindelse med en ordre i hele ordrens levetid i 

nøyaktig kronologisk orden. Vedkommende myndigheter må kunne rekonstruere disse hendelsene på konsolidert nivå 

for flere handelsplasser for å kunne overvåke flere handelsplasser effektivt med tanke på markedsmisbruk. Derfor er det 

nødvendig å fastsette en felles referansetid og regler for største tillatte avvik fra felles referansetid for å sikre at alle 

operatører av handelsplasser og deres medlemmer eller deltakere registrerer dato og klokkeslett basert på samme 

tidskilde og i samsvar med ensartede standarder. Nøyaktig tidsstempling er også nødvendig for at vedkommende 

myndigheter skal kunne skille mellom ulike rapporteringspliktige hendelser som ellers kan synes å ha funnet sted 

samtidig. 

4) Det finnes imidlertid handelsmodeller der økt nøyaktighet kanskje ikke er relevant eller gjennomførbart. Talebaserte 

handelssystemer og prisforespørselssystemer der svaret krever medvirkning fra mennesker, eller som ikke tillater 

algoritmebasert handel, eller systemer som brukes for å sluttføre forhandlede transaksjoner, bør være underlagt andre 

nøyaktighetsstandarder. Handelsplasser som driver slike handelssystemer, er vanligvis ikke utsatt for det store antallet 

hendelser som kan finne sted i ett og samme sekund, noe som innebærer at det ikke er nødvendig å pålegge finere 

granularitet ved tidsstempling av disse hendelsene, ettersom det er mindre sannsynlig at flere hendelser skal inntreffe på 

samme tidspunkt. I tillegg kan transaksjoner på disse handelsplassene inngås med manuelle metoder, noe som kan ta tid. 

På disse handelsplassene vil det også være en iboende forsinkelse mellom det tidspunktet da transaksjonen utføres, og 

det øyeblikket da transaksjonen registreres i handelssystemet, noe som innebærer at strengere nøyaktighetskrav ikke 

nødvendigvis vil medføre mer relevante og nøyaktige registreringer fra operatøren av handelsplassen eller dens 

medlemmer eller deltakere. 

5) Vedkommende myndigheter må forstå hvordan handelsplassene og deres medlemmer eller deltakere sikrer sin 

sporbarhet til koordinert universell tid (UTC). Dette skyldes de ulike systemenes kompleksitet og antallet alternative 

metoder som kan brukes for synkronisering med UTC. Ettersom klokkedrift kan påvirkes av mange ulike faktorer, bør 

det også fastsettes et nivå for største tillatte avvik i forhold til UTC.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 148, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/111 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1547 

 

 

6) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direkt iv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Referansetid 

Operatører av handelsplasser og deres medlemmer eller deltakere skal synkronisere klokkene de bruker for å registrere dato og 

klokkeslett for alle rapporteringspliktige hendelser, med den UTC-tid som angis og opprettholdes av tidssentrene angitt i listen i 

den siste årsrapporten om tidsaktiviteter fra Det internasjonale byrå for mål og vekt. Operatører av handelsplasser og deres 

medlemmer eller deltakere kan også synkroniserer klokkene de bruker for å registrere dato og klokkeslett for alle 

rapporteringspliktige hendelser, med den UTC-tid som formidles av et satellittsystem, forutsatt at alle avvik fra UTC redegjøres 

for og fjernes fra tidsstempelet. 

Artikkel 2 

Nøyaktighetsgrad for operatører av handelsplasser 

1. Operatører av handelsplasser skal sikre at deres klokker overholder den nøyaktighetsgraden som er angitt i tabell 1 i 

vedlegget i samsvar med latenstiden fra port til port («gateway to gateway latency») for hvert av deres handelssystemer. 

Latenstiden fra port til port er den tiden som måles fra det øyeblikket en melding mottas fra en ytre port i handelsplassens 

system, sendes gjennom protokollen for ordreinnlegging, behandles av sammenstillingsmotoren og deretter sendes tilbake, og 

til bekreftelse er sendt fra den samme porten. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal operatører av handelsplasser som driver et talebasert handelssystem, et prisforespørselssystem 

der svaret krever medvirkning fra mennesker eller ikke tillater algoritmebasert handel, eller et system som formaliserer 

forhandlede transaksjoner i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014(2), sikre at deres klokker ikke avviker med mer enn ett sekund fra UTC som nevnt i artikkel 1. Operatøren av 

handelsplassen skal sikre at klokkeslettene registreres med en granularitet på minst ett sekund. 

3. Operatører av handelsplasser som driver flere typer handelssystemer, skal sikre at hvert system overholder den 

nøyaktighetsgraden som gjelder for det aktuelle systemet i samsvar med nr. 1 og 2. 

Artikkel 3 

Nøyaktighetsgrad for medlemmer eller deltakere på en handelsplass 

1. Medlemmer eller deltakere på handelsplasser skal sikre at klokkene de bruker for å registrere klokkeslett for 

rapporteringspliktige hendelser, overholder den nøyaktighetsgraden som er angitt i tabell 2 i vedlegget. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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2. Medlemmer eller deltakere på handelsplasser som driver flere typer handelsaktiviteter, skal sikre at systemene de bruker 

for å registrere rapporteringspliktige hendelser, overholder den nøyaktighetsgraden som gjelder for hver av disse 

handelsaktivitetene i samsvar med kravene fastsatt i tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

Overholdelse av kravene om største tillatte avvik 

Operatørene av handelsplasser og deres medlemmer eller deltakere skal opprette et system for sporbarhet til UTC. De skal 

kunne godtgjøre sporbarhet til UTC ved å dokumentere systemets utforming, virkemåte og spesifikasjoner. De skal kunne angi 

nøyaktig på hvilket tidspunkt et tidsstempel påføres og godtgjøre at det punktet i systemet der tidsstempelet påføres, forblir 

konsekvent. De skal minst en gang i året kontrollere at systemet for sporbarhet er i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Nøyaktighetsgrad for operatører av handelsplasser 

Latenstid fra port t il port («gateway-to-

gateway latency») i handelssystemet  
Største tillatte avvik fra UTC Tidsstempelets granularitet  

> 1 millisekund 1 millisekund 1 millisekund eller bedre 

≤ 1 millisekund 100 mikrosekunder 1 mikrosekund eller bedre 

Tabell 2 

Nøyaktighetsgrad for medlemmer eller deltakere på en handelsplass 

Type handelsaktivitet  Beskrivelse Største tillatte avvik fra UTC Tidsstempelets granularitet  

Aktivitet basert på en teknikk for 

algoritmebasert høyfrekvenshan-

del 

Teknikk for algoritmebasert høyfre-

kvenshandel 

100 mikrosekunder 1 mikrosekund eller 

bedre 

Aktivitet på talebaserte handels-

systemer 

Talebaserte handelssystemer som 

definert i artikkel 5 nr. 5 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 2017/583(1) 

1 sekund 1 sekund eller bedre 

Aktivitet på prisforespørselssys-

temer der svaret krever med-

virkning fra mennesker eller ikke 

tillater algoritmebasert handel 

Prisforespørselssystemer som 

definert i artikkel 5 nr. 4 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 2017/583 

1 sekund 1 sekund eller bedre 

Sluttføring av forhandlede trans-

aksjoner 

Forhandlede transaksjoner som 

definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 600/2014 

1 sekund 1 sekund eller bedre 

Alle andre handelsaktiviteter Alle andre handelsaktiviteter som 

ikke omfattes av denne tabellen. 

1 millisekund 1 millisekund eller bedre 

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/575 

av 8. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal  

offentliggjøres av utførelsesplasser om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 27 nr. 10 første ledd bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gi både offentligheten og verdipapirforetak relevante opplysninger om kvaliteten på utførelsen og hjelpe dem med 

å bestemme den beste måten å utføre kundeordrer på, er det viktig å spesifisere innhold, format og hyppighet av 

opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner i finansielle instrumenter som er underlagt handelsplikten i 

artikkel 23 og 28 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2), som skal offentliggjøres av handels-

plasser og systematiske internaliserere. Det er også viktig å spesifisere innhold, format og hyppighet av opplysninger om 

kvaliteten på utførelsen av transaksjoner i andre finansielle instrumenter som ikke er underlagt handelsplikten, som 

utførelsesplasser må offentliggjøre. I denne forbindelse bør det tas behørig hensyn til typen utførelsesplass og finansielt 

instrument. 

2) For fullt ut å kunne vurdere kvaliteten på utførelsen av t ransaksjoner i Unionen er det hensiktsmessig at utførelses-

plasser som kan bli valgt av verdipapirforetak til å utføre kundeordrer, oppfyller kravene om opplysninger som skal 

framlegges av utførelsesplasser i samsvar med denne forordning. Disse utførelsesp lassene bør derfor omfatte regulerte 

markeder, multilaterale handelsfasiliteter, organiserte handelsfasiliteter, systematiske internaliserere, prisstillere og 

andre likviditetstilbydere. 

3) På grunn av forskjellene i typen utførelsesplass og finansielle instrumenter bør rapportenes innhold variere avhengig av 

flere faktorer. Det er hensiktsmessig å differensiere mengden og arten av rapporterte opplysninger etter handelssystem, 

handelsformer og typen plattformer for å sette kvaliteten på utførselen i sin ret te sammenheng. 

4) For å unngå uhensiktsmessige sammenligninger av utførelsesplasser og sikre at de innsamlede opplysningene er 

relevante, bør utførelsesplassene framlegge separate rapporter for de segmentene som handler med forskjellige 

ordrebøker, som reguleres forskjellig, eller som bruker forskjellige identifikatorer for markedssegmenter. 

5) For å sikre et riktig bilde av kvaliteten på utførelsen bør handelsplassene ikke offentliggjøre ordrer som handles utenom 

børs («over the counter», OTC) og rapporteres til handelsplassen, i rapporten over sine utførte ordrer. 

6) Når prisstillere og andre likviditetstilbydere rapporterer som utførelsesplasser for finansielle instrumenter som ikke er 

underlagt handelsplikt, bør de bare offentliggjøre opplysninger om utførte ordrer eller priser tilbudt deres kunder når 

ordrene enten er tilbudt eller handles utenom børs eller utføres i henhold til artikkel 4 og 9 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, med unntak for ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av 

offentliggjøring. 

7) Det bør tas i betraktning at andre likviditetstilbydere bør omfatte foretak som viser seg villige til å handle for egen 

regning, og som tilbyr likviditet som del av sin normale forretningsvirksomhet, uavhengig av om de har inngått formelle 

avtaler eller forplikter seg til å tilby likviditet kontinuerlig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 152, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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8) For å oppnå full gjennomsiktighet når det gjelder kvaliteten på utførelsen av transaksjoner sett i forhold til pris, bør de 

opplysningene som gis om pris, ikke inneholde provisjoner eller påløpte renter, dersom det er relevant. 

9) Ved fastsettelse av hensiktsmessige opplysninger for å vurdere priskvaliteten bør det kreves både daglige gjennom-

snittsnivåer og tidsspesifikke opplysninger. Dette vil gi deltakerne den rett e sammenhengen og et mer fullstendig bilde 

når de analyserer den oppnådde kvaliteten på utførelsen. For å muliggjøre prissammenligning mellom finansielle 

instrumenter er det også nødvendig å angi valutakoden for alle rapporterte transaksjoner. 

10) For å sikre rettslig konsekvens bør det ikke kreves at handelsplasser skal gi opplysninger om transaksjoner som på 

tidspunktet for offentliggjøringen fortsatt er omfattet av en utsatt offentliggjøring i henhold til kravene om gjennom-

siktighet etter handel. Systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere bør unntas fra kravet om å 

offentliggjøre oppdaterte opplysninger for transaksjoner over standard markedsstørrelse eller over størrelsen som er 

spesifikk for det finansielle instrumentet, for å unngå at disse handelsplassene utsettes for utilbørlig risiko for å avsløre 

forretningsmessig følsomme opplysninger som kan begrense deres mulighet til å sikre eksponeringer og tilføre 

likviditet. For aksjer, børsomsatte fond og sertifikater som anses som illikvide i henhold til forordning (EU)  

nr. 600/2014, tilsvarer terskelen for standard markedsstørrelse den minste tilgjengelige standard markedsstørrelsen for 

den typen finansielt instrument. For å unngå usikkerhet bør det presiseres at uttrykkene «av stort omfang» og «størrelse 

som er spesifikk for det finansielle instrumentet» har samme betydning som fastsatt i kravene om gjennomsiktighet etter 

handel. 

11) Det er avgjørende med full gjennomsiktighet når det gjelder alle kostnader som oppstår når en ordre utføres gjennom en 

bestemt utførelsesplass. Det er nødvendig å spesifisere alle kostnader som oppstår ved utførelsen av en kundeordre som 

er knyttet til bruk av en bestemt utførelsesplass, og som kunden betaler for direkte eller indirekte. Disse kos tnadene bør 

omfatte gebyrer for utførelse, herunder gebyrer for inngivelse, endring eller annullering av ordrer eller tilbaketrekking 

av pristilbud samt eventuelle gebyrer for tilgang til markedsdata eller bruk av terminaler. De relevante kostnadene kan 

også omfatte gebyrer for clearing- eller oppgjørsvirksomhet eller andre gebyrer til tredjeparter som er involvert i 

utførelsen av ordren gjennom de tjenestene som utførelsesplassen yter. Opplysninger om kostnadene bør også omfatte 

skatter og avgifter som faktureres direkte til utførelsesplassen, eller som utførelsesplassen pådrar seg på vegne av 

medlemmene eller brukerne av utførelsesplassen eller kunden som ordren gjelder. 

12) Opplysningene om sannsynlighet for utførelse angir sannsynligheten for at en bestemt ordretype utføres, og 

underbygges av nærmere opplysninger om handelsvolumer i et bestemt instrument eller andre egenskaper ved ordrer og 

transaksjoner. Opplysninger om sannsynlighet for utførelse bør gjøre det mulig å beregne parametrer som f.eks. relat iv 

markedsstørrelse for en handelsplass i et bestemt finansielt instrument eller i en klasse av finansielle instrumenter. 

Sannsynlighet for utførelse bør også vurderes ut fra opplysninger om mislykkede transaksjoner eller annullerte eller 

endrede ordrer. 

13) Utførelseshastighet kan ha forskjellige betydninger for ulike typer utførelsesplasser ettersom målingen av hastighet 

varierer etter både handelssystemer og handelsplattformer. For ordreboksystemer basert på løpende auksjoner bør 

utførelseshastigheten uttrykkes i millisekunder, mens den for andre handelssystemer bør uttrykkes i større tidsenheter. 

Det bør også ses bort fra ventetiden for en bestemt deltakers forbindelse til utførelsesplassen, ettersom dette ligger 

utenfor utførelsesplassens kontroll. 

14) For å kunne sammenligne kvaliteten på utførelsen av ordrer av ulik størrelse, bør utførelsesplasser være pålagt å 

rapportere transaksjoner innenfor flere størrelsesgrupper. Tersklene for disse gruppene bør avhenge av typen finansielt 

instrument og dets likviditet for å sikre at de er egnede eksempler på utførelser i en størrelse som er typisk for 

instrumentet. 

15) Det er viktig at utførelsesplassene samler inn opplysninger innenfor sine normale åpningstider. Rapportering bør derfor 

skje kostnadsfritt i et maskinleselig elektronisk format via et nettsted slik at offentligheten kan laste ned, søke i, sortere 

og analysere alle disse opplysningene. 

16) Utførelsesplassenes rapporter bør utfylles med opplysninger fra en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem 

som definert i direktiv 2014/65/EU slik at det blir mulig å utvikle forbedrede målinger av kvaliteten på utførelsen.  
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17) Av hensyn til konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte må bestemmelsene i 

denne forordning og bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra 

samme dato. 

18) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

19) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra int eressentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning spesifiseres innhold, format og hyppighet av de opplysningene som skal offentliggjøres av utførelsesplasser 

om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner. Den får anvendelse på handelsplasser, systematiske internaliserere, prisstillere 

eller andre likviditetstilbydere. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «handelssystem» den måten en utførelsesplass utfører ordrer på, enten det er som ordreboksystem basert på løpende 

auksjoner, løpende pristilbudsbasert system, prisforespørselssystem, periodisk auksjon eller andre hybridsystemer som 

faller inn under to eller flere av disse kategoriene eller inn under et system der prisfastsettelsesprosessen er av en annen 

type enn den som gjelder for systemene nevnt ovenfor, 

b) «størrelse som er spesifikk for det finansielle instrumentet» en størrelse som er spesifikk for en obligasjon, et strukturert 

finansielt produkt, en utslippskvote eller et derivat som handles på en handelsplass, som det ikke finnes et likvid marked 

for, og der transaksjonen i disse instrumentene er omfattet av bestemmelsene om utsatt offentliggjøring i samsvar med 

artikkel 11 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

c) «av stort omfang» en ordre av stort omfang i samsvar med artikkel 7 og 11 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

d) «mislykket transaksjon» en transaksjon som er annullert av utførelsesplassen, 

e) «prismultiplikator» antallet enheter av det underliggende instrumentet som er representert ved en enkelt derivatkontrakt, 

f) «prisnotering» en angivelse av om transaksjonens pris er uttrykt i en pengeverdi, i prosent eller som avkastning, 

g) «mengdenotering» en angivelse av om transaksjonens omfang er uttrykt i antall enheter, i en nominell verdi eller i en 

pengeverdi, 

h) «leveringstype» en angivelse av om det finansielle instrumentet gjøres opp fysisk eller kontant, herunder tilfeller der 

motparten kan velge, eller der det avgjøres av en tredjepart, 

i) «handelsform» planlagt åpnings-, stengings- eller intradagauksjon, ikke-planlagt auksjon, handel etter stenging, handel 

utenfor hovedperioden eller handelsrapportering, 

j) «handelsplattform» den typen plattform som utførelsesplassen driver: elektronisk, tale- eller utropsbasert,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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k) «ordredybde» den samlede tilgjengelige likviditeten uttrykt som produktet av pris og volum for alle kjøps- og salgstilbud 

for et visst antall pristrinn fra midtpunktet for beste kjøps- og salgspris, 

l) «gjennomsnittlig effektiv differanse» gjennomsnittet av den doble forskjellen («spread») mellom den faktiske 

utførelsesprisen og midtpunktet for beste kjøps- og salgspris på mottakstidspunktet for markedsordrer eller ordrer med 

prisbegrensning («limit orders»), 

m) «gjennomsnittlig utførelseshastighet for uendrede passive ordrer til beste kjøps- og salgspris» gjennomsnittlig tid som går 

fra en ordre med prisbegrensning som tilsvarer beste kjøps- og salgspris, mottas av utførelsesplassen til den etterfølgende 

utførelsen av denne ordren, 

n) «aggressiv ordre» en ordre innført i ordreboken som tok likviditet, 

o) «passiv ordre» en ordre innført i ordreboken som ga likviditet, 

p) «ordre for umiddelbar utførelse eller annullering» en ordre som utføres når den innføres i ordreboken, og som ikke forblir i 

ordreboken for en eventuell gjenværende mengde som ikke er blitt utført, 

q) «ordre for fullstendig umiddelbar utførelse eller annullering» («fill or kill order») en ordre som utføres når den innføres i 

ordreboken, forutsatt at den kan utføres i sin helhet. Dersom ordren bare kan utføres delvis, avvises den automatisk og 

utføres ikke. 

Artikkel 3 

Offentliggjøring av opplysninger om utførelsesplass og finansielt instrument 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument 

som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen 

utførelsesplass i samsvar med tredje ledd. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen utførelsesplass i 

samsvar med tredje ledd. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegget: 

i) Utførelsesplassens navn og identifikator. 

ii) Landet der vedkommende myndighet ligger. 

iii) Markedssegmentets navn og identifikator. 

iv) Dato for handelsdagen. 

v) Arten, antallet og gjennomsnittlig varighet av avbrudd innenfor plassens normale handelsperiode som stanset handelen 

med alle instrumenter som var tilgjengelige for handel på plassen på datoen for handelsdagen. 

vi) Arten, antallet og gjennomsnittlig varighet av eventuelle planlagte auksjoner innenfor plassens normale handelsperiode 

på datoen for handelsdagen. 

vii) Antall mislykkede transaksjoner på datoen for handelsdagen. 

viii) Verdien av mislykkede transaksjoner uttrykt som en prosentdel av den samlede verdien av transaksjoner som er utført på 

datoen for handelsdagen. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument 

som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen 

finansielt instrument i samsvar med tredje ledd. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om typen finansielt instrument i 

samsvar med tredje ledd i dette nummer.  
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Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegget: 

a) For finansielle instrumenter som har identifikatorer som fastsatt i tabell 2 i vedlegget: 

i) Navn på og identifikator for det finansielle instrumentet. 

ii) Instrumentets klassifisering. 

iii) Valuta. 

b) For finansielle instrumenter som ikke har identifikatorer som fastsatt i tabell 2 i vedlegget: 

i) Navn på og en skriftlig beskrivelse av instrumentet, herunder valutaen for det underliggende instrumentet, 

prismultiplikator, prisnotering, mengdenotering og leveringstype. 

ii) Instrumentets klassifisering. 

iii) Valuta. 

Artikkel 4 

Pris 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om prisen for hver 

handelsdag da det ble utført ordrer i det finansielle instrumentet i samsvar med tredje og fjerde ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om pris for hver handelsdag da 

det ble utført ordrer i det finansielle instrumentet i samsvar med tredje og fjerde ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres: 

a) Intradagopplysninger: 

i) For handelsplasser: den enkle gjennomsnittsprisen for alle transaksjoner som ble utført i de to minuttene etter hvert av 

referansetidspunktene 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den datoen og for hver størrelsesgruppe som 

fastsatt i artikkel 9. 

ii) For systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere: den enkle gjennomsnittsprisen for alle 

transaksjoner som ble utført i de to minuttene etter hvert av referanset idspunktene 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 

15.30.00 UTC på den datoen innenfor størrelsesgruppe 1 som fastsatt i artikkel 9. 

iii) Samlet verdi av handler utført i tominuttersperioden nevnt i punkt i) og ii). 

iv) For handelsplasser: dersom ingen transaksjoner fant sted i løpet av de to første minuttene i de relevante tidsperiodene 

nevnt i punkt i), prisen på den første transaksjonen som ble utført i hver størrelsesgruppe som fastsatt i artikkel  

9, dersom det ble utført transaksjoner, etter hvert referansetidspunkt fastsatt i punkt i) på den datoen. 

v) For systematiske internaliserere, prisstillere og andre likviditetstilbydere: dersom ingen transaksjoner fant sted i løpet 

av de første to minuttene i de relevante tidsperiodene nevnt i punkt ii), prisen på den første transaksjonen som ble 

utført innenfor størrelsesgruppe 1 som fastsatt i artikkel 9, dersom det ble utført transaksjoner, etter hvert 

referansetidspunkt fastsatt i punkt ii) på den datoen. 

vi) Utførelsestidspunkt for hver transaksjon nevnt i punkt iv) og v). 

vii) Transaksjonens størrelse uttrykt i verdi for hver utførte transaksjon nevnt i punkt iv) og v). 

viii) Handelssystem og handelsform som ble benyttet ved utførelsen av transaksjonene nevnt i punkt iv) og v). 

ix) Handelsplattformen som transaksjonene nevnt i punkt iv) og v) ble utført på. 

x) Beste kjøps- og salgspris eller passende referansepris på utførelsestidspunktet for hver utførte transaksjon nevnt i 

punkt iv) og v). 

Intradagopplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 3 i vedlegget.  
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b) Daglige opplysninger: 

i) Enkel gjennomsnittlig og volumveid gjennomsnittlig transaksjonspris dersom mer enn én transaksjon fant sted. 

ii) Høyeste utførelsespris dersom mer enn to transaksjoner fant sted. 

iii) Laveste utførelsespris dersom mer enn to transaksjoner fant sted. 

Daglige opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 4 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Kostnader 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om kostnader som 

handelsplassen pålegger sine medlemmer eller brukere i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om kostnader som utførelses-

plassen pålegger sine medlemmer og brukere i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 5 i vedlegget: 

a) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder alle kostnadselementer som utførelsesplassen anvender, før eventuelle rabatter 

eller prisavslag, og opplysninger om hvordan disse kostnadene varierer avhengig av hvilke brukere eller finansielle 

instrumenter som berøres, samt de beløpene som de varierer med. I kostnadselementene skal følgende inngå: 

i) Gebyrer for utførelse. 

ii) Gebyrer for inngivelse, endring eller annullering av ordrer eller tilbaketrekking av pristilbud. 

iii) Gebyrer for tilgang til markedsdata og bruk av terminaler. 

iv) Gebyrer for clearing- og oppgjørsvirksomhet og andre gebyrer til tredjeparter som er involvert i utførelsen av ordren. 

b) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder eventuelle rabatter, prisavslag eller andre betalinger som tilbys brukerne av 

utførelsesplassen, herunder opplysninger om hvordan disse rabattene, prisavslagene eller andre betalingene varierer 

avhengig av hvilke brukere eller finansielle instrumenter som berøres, samt de beløpene som de varierer med. 

c) En beskrivelse av art og beløp når det gjelder ikke-monetære ytelser som tilbys brukerne av utførelsesplassen, herunder 

opplysninger om hvordan disse ikke-monetære ytelsene varierer avhengig av hvilke brukere eller finansielle instrumenter 

som berøres, samt den verdien de varierer med. 

d) En beskrivelse av art og nivå når det gjelder eventuelle skat ter eller avgifter som faktureres til eller pådras av 

utførelsesplassen på vegne av dens medlemmer eller brukere. 

e) En lenke til utførelsesplassens nettsted eller til en annen kilde der det finnes flere opplysninger om kostnader. 

f) Den samlede verdien av alle rabatter, prisavslag, ikke-monetære ytelser eller andre betalinger som angitt i bokstav b) og c), 

uttrykt som en prosentdel av den samlede handlede verdien i rapporteringsperioden. 

g) Den samlede verdien av alle kostnader som fastsatt i bokstav a), bortsett fra den samlede verdien av rabatter og prisavslag, 

ikke-monetære ytelser eller andre betalinger som angitt i bokstav b) og c), uttrykt som en prosentdel av den samlede 

handlede verdien i rapporteringsperioden. 

Artikkel 6 

Sannsynlighet for utførelse 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som 

er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om sannsynligheten 

for utførelse for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i denne artikkel.  
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Utførelsesplasser skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre opplysninger om sannsynligheten for utførelse 

for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 6 i vedlegget: 

a) Antall ordrer eller prisforespørsler som ble mottatt. 

b) Antall og verdi av utførte transaksjoner dersom det var mer enn én. 

c) Antall mottatte ordrer eller prisforespørsler som ble annullert eller trukket tilbake, med unntak av passive ordrer med 

instrukser om utløp eller annullering ved dagens slutt. 

d) Antall mottatte ordrer eller prisforespørsler som ble endret på den datoen. 

e) Median transaksjonsstørrelse på den datoen dersom det var mer enn én transaksjon. 

f) Median størrelse på alle ordrer eller prisforespørsler på den datoen dersom det ble mottatt mer enn én ordre eller 

prisforespørsel. 

g) Antall utpekte prisstillere. 

Artikkel 7 

Tilleggsopplysninger for utførelsesplasser med ordreboksystemer basert på løpende auksjoner og løpende 

pristilbudsbaserte systemer 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende 

pristilbudsbasert handelssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert 

markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger på referansetidspunktene angitt i punkt i) og ii) i artikkel 4 bokstav a) for 

hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende pristilbudsbasert handelssystem eller 

en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert 

finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre 

tilleggsopplysninger på referansetidspunktene angitt i punkt i) og ii) i artikkel 4 bokstav a) for hver handelsdag i samsvar med 

tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 7 i vedlegget: 

i) Beste kjøps- og salgspris og tilknyttede volumer. 

 ii) Ordredybde for tre pristrinn. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende 

pristilbudsbasert handelssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert 

markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning 

(EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som benytter et ordreboksystem basert på løpende auksjoner, et løpende pristilbudsbasert handelssystem eller 

en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert 

finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre 

tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 8 i vedlegget: 

a) Gjennomsnittlig effektiv differanse. 

b) Gjennomsnittlig volum ved beste kjøps- og salgspris. 

c) Gjennomsnittlig differanse ved beste kjøps- og salgspris. 

d) Antall annulleringer ved beste kjøps- og salgspris. 

e) Antall endringer ved beste kjøps- og salgspris. 

f) Gjennomsnittlig ordredybde for tre pristrinn.  
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g) Middeltid og mediantid som har gått fra en utførelsesplass mottok en aggressiv ordre eller godkjente et pristilbud til den 

etterfølgende fullstendige eller delvise utførelsen. 

h) Gjennomsnittlig utførelseshastighet for uendrede passive ordrer ved beste kjøps- og salgspris. 

i) Antall ordrer for fullstendig umiddelbar utførelse eller annullering som har mislykkes. 

j) Antall ordrer for umiddelbar utførelse eller annullering som ikke ble utført. 

k) Antall og verdi av transaksjoner utført på handelsplassen som er av stort omfang i henhold til artikkel 4 eller 9 i forordning 

(EU) nr. 600/2014. 

l) Antall og verdi av transaksjoner utført på handelsplassen i henhold til artikkel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

men med unntak av ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på handelsplassen, og som ikke inngår i bokstav k). 

m) Antall og gjennomsnittlig varighet av handelsavbrudd som følge av volatilitetsauksjon eller automatisk handelsstopp 

innenfor handelsplassens normale handelsperiode. 

n) Art, antall og gjennomsnittlig varighet av eventuelle suspensjoner av handelen som fant sted som følge av en beslutning 

truffet av handelsplassen innenfor dens normale handelsperiode, ut over eventuelle suspensjoner som er rapportert i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav v). 

3. Handelsplasser og systematiske internaliserere som helt eller delvis benytter et løpende pristilbudsbasert handelssystem, 

skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Utførelsesplasser som helt eller delvis benytter et løpende pristilbudsbasert handelssystem, skal for hvert markedssegment de 

driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger i samsvar med tredje ledd i dette nummer. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 8 i vedlegget: 

a) Antall og gjennomsnittlig varighet i plassens vanlige åpningstid av perioder på over 15 minutter der det ikke kom inn noe 

kjøps- eller salgstilbud, for hver handelsdag. 

b) Gjennomsnittlig forekomst av pristilbud i prosent av plassens vanlige åpningstid på denne datoen. 

Artikkel 8 

Tilleggsopplysninger fra utførelsesplasser med prisforespørselssystemer 

Handelsplasser og systematiske internaliserere som benytter et  prisforespørselssystem eller en annen type handelssystem som 

opplysningene er tilgjengelige for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som er underlagt 

handelsplikten i artikkel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i 

samsvar med tredje ledd i denne artikkel. 

Utførelsesplasser som benytter et prisforespørselssystem eller en annen type handelssystem som opplysningene er tilgjengelige 

for, skal for hvert markedssegment de driver, og for hvert finansielt instrument som ikke er underlagt handelsplikten i artikkel 

23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggjøre tilleggsopplysninger for hver handelsdag i samsvar med tredje ledd i 

denne artikkel. 

Følgende opplysninger skal offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 9 i vedlegget: 

a) Middeltid og mediantid som har gått fra mottatt aksept av et pristilbud til utførelsen, for alle transaksjoner i dette finans ielle 

instrumentet. 

b) Middeltid og mediantid som har gått fra levering av en prisforespørsel til leveringen av et motsvarende pristilbud, for alle 

pristilbud i dette finansielle instrumentet.  
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Artikkel 9 

Fastsettelse av rapporteringsgrupper 

Utførelsesplasser skal rapportere de utførte transaksjonene nevnt i artikkel 4 for følgende grupper: 

a) For alle andre finansielle instrumenter enn pengemarkedsinstrumenter: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik standard markedsstørrelse eller den størrelsen som er spesifikk for 

det finansielle instrumentet. 

ii) Gruppe 2: større enn standard markedsstørrelse eller den størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet, og 

mindre enn eller lik av stort omfang. 

iii) Gruppe 3: større enn av stort omfang. 

b) For illikvide aksjer, børshandlede fond eller sertifikater: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik minste tilgjengelige standard markedsstørrelse for denne typen 

instrument. 

ii) Gruppe 2: større enn minste tilgjengelige standard markedsstørrelse for denne typen instrument og mindre enn eller lik 

av stort omfang. 

iii) Gruppe 3: større enn av stort omfang. 

c) For pengemarkedsinstrumenter: 

i) Gruppe 1: større enn 0 euro og mindre enn eller lik 10 millioner euro. 

ii) Gruppe 2: større enn 10 millioner euro og mindre enn eller lik 50 millioner euro. 

iii) Gruppe 3: større enn 50 millioner euro. 

Artikkel 10 

Formatet for offentliggjøring 

Utførelsesplasser skal for hver handelsdag offentliggjøre opplysninger i samsvar med malene i vedlegget i et maskinleselig 

elektronisk format som er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting. 

Artikkel 11 

Hyppighet av opplysningene som skal offentliggjøres 

Utførelsesplasser skal offentliggjøre opplysningene kvartalsvis og senest tre måneder etter utgangen av hvert kvartal, som 

følger: 

a) Senest 30. juni, opplysninger om tidsrommet 1. januar til 31. mars. 

b) Senest 30. september, opplysninger om tidsrommet 1. april til 30. juni. 

c) Senest 31. desember, opplysninger om tidsrommet 1. juli til 30. september. 

d) Senest 31. mars, opplysninger om tidsrommet 1. oktober til 31. desember. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 162–165.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/576 

av 8. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av opplysninger om  

utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på ordreutførelsen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 27 nr. 10 første ledd bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er avgjørende at offentligheten og investorer kan vurdere kvaliteten på et verdipapirforetaks utførelsespraksis og 

identifisere de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, der verdipapirforetakene har utført kundeordrer i 

det foregående året. For å kunne foreta meningsfulle sammenligninger og analysere valget av de fem viktigste 

utførelsesplassene, er det nødvendig at verdipapirforetakene offentliggjør opplysninger særskilt for hver klasse av 

finansielle instrumenter. For fullt ut å kunne vurdere ordreflyten av kundeordrer til utførelsesplassene bør investorer og 

offentligheten klart kunne avgjøre om verdipapirforetaket selv var en av de fem viktigste utførelsesplassene for hver 

klasse av finansielle instrumenter. 

2) For fullt ut å kunne vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som oppnås på de utførelsesplassene som verdipapirforetak har 

brukt til å utføre kundeordrer, herunder utførelsesplasser i tredjestater, er det hensiktsmessig at verdipapirforetakene 

offentliggjør opplysninger som kreves i henhold til denne forordning med hensyn til utførelsesplasser, prisstillere eller 

andre likviditetstilbydere eller til andre foretak i en tredjestat som utfører en tilsvarende funksjon som noen av de 

forannevnte. 

3) For å kunne levere nøyaktige og sammenlignbare opplysninger er det nødvendig å fastsette klasser av finansielle 

instrumenter på grunnlag av kjennetegn som er relevante for offentliggjøringen. En klasse av finansielle instrumenter 

bør være smal nok til å vise forskjeller i ordreutførelsesatferden mellom klasser, men samtidig bred nok til å sikre at 

verdipapirforetakenes rapporteringsplikt er forholdsmessig. På grunn av omfanget av egenkapitalklassen av finansielle 

instrumenter er det hensiktsmessig å dele den i underklasser på grunnlag av likviditet. Ettersom likviditeten er en 

avgjørende faktor som virker inn på utførelsesatferden, og ettersom utførelsesplasser ofte konkurrerer om å tiltrekke seg 

strømmen av de mest handlede aksjene, er det hensiktsmessig at egenkapitalinstrumenter klassifiseres etter sin likviditet, 

som fastsatt i ordningen med minste kursendringer («tick size regime») omhandlet i direktiv 2014/65/EU. 

4) Når verdipapirforetak offentliggjør identiteten til de fem viktigste utførelsesplassene der de utfører kundeordrer, er det 

hensiktsmessig at de offentliggjør opplysninger om utførelsesvolum og antall utførte ordrer på hver utførelsesplass, slik 

at investorer kan danne seg en oppfatning om strømmen av kundeordrer fra foretaket til utførelsesplassen. Dersom et 

verdipapirforetak i en eller flere klasser av finansielle instrumenter bare utfører et svært lite antall ordrer, vil 

opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene verken være meningsfulle eller representative for ordreutførelses -

ordninger. Det er derfor hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak tydelig angir klasser av finansielle instrumenter der 

de utfører et svært lite antall ordrer. 

5) For å hindre mulige markedssensitive offentliggjøringer av handelsvolumet som gjennomføres av verdipapirforetaket, 

bør utførelsesvolumet og antall utførte ordrer uttrykkes i prosent av verdipapirforetakets samlede utførelsesvolum og det 

samlede antallet utførte ordrer i denne klassen av finansielle instrumenter, istedenfor som absolutte verdier.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 166, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/113 
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6) Det er hensiktsmessig å kreve at verdipapirforetak offentliggjør opplysninger som er relevante for deres ordreutførel-

sesatferd. For å sikre at verdipapirforetak ikke holdes ansvarlige for ordreutførelsesbeslutninger som de ikke har ansvar 

for, er det hensiktsmessig at verdipapirforetak opplyser om prosentandelen av ordrene som utføres på hver av de fem 

viktigste utførelsesplassene, der valget av utførelsesplass er angitt av kunden. 

7) Det er flere faktorer som kan påvirke verdipapirforetakenes ordreutførelsesatferd, for eksempel nære forbindelser 

mellom verdipapirforetakene og utførelsesplassene. Med tanke på hvor viktig disse faktorene kan være, er det 

hensiktsmessig å kreve en analyse av slike faktorer ved vurderingen av den kvaliteten på utførelsen som er oppnådd på 

alle utførelsesplassene. 

8) De ulike ordretypene kan være en viktig faktor for å forklare hvordan og hvorfor verdipapirforetak utfører ordrer på en 

bestemt utførelsesplass. De kan også påvirke hvordan et verdipapirforetak fastsetter sine utførelsesstrategier, herunder 

hvordan smarte ordrerutere programmeres for å oppfylle de særlige målene for disse ordrene. Det  er derfor 

hensiktsmessig at det klart skjelnes mellom de ulike kategoriene av ordretyper i rapporten. 

9) For at brukerne skal kunne analysere opplysninger på riktig måte, er det viktig at de er i stand til å skille mellom 

utførelsesplasser som brukes til ordrer fra profesjonelle kunder, og utførelsesplasser som brukes til ordrer fra ikke-

profesjonelle kunder, gitt de store forskjellene med hensyn til hvor verdipapirforetak oppnår best mulige resultater for 

ikke-profesjonelle kunder sammenlignet med for profesjonelle kunder, ettersom verdipapirforetak hovedsakelig må 

vurdere faktorene pris og kostnader når de utfører ordrer fra ikke-profesjonelle kunder. Det er derfor hensiktsmessig at 

opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene gis separat for henholdsvis ikke-profesjonelle og profesjonelle 

kunder, noe som muliggjør en kvalitativ vurdering av ordreflyten til slike utførelsesplasser. 

10) For å oppfylle den rettslige forpliktelsen til å sikre beste utførelse, vil verdipapirforetak når de anvender kriteriene for 

beste utførelse for profesjonelle kunder, normalt ikke bruke de samme utførelsesplassene for verdipapirfinansie-

ringstransaksjoner og for andre transaksjoner. Dette skyldes at verdipapirfinansieringstransaksjoner brukes som en 

finansieringskilde på det vilkåret at låntaker tilbakeleverer tilsvarende verdipapirer på et framtidig tidspunkt, og 

vilkårene for verdipapirfinansieringstransaksjonene defineres vanligvis bilateralt mellom motpartene før utførelsen. 

Derfor er utvalget av utførelsesplasser for verdipapirfinansieringstransaksjoner mer begrenset enn for andre transak-

sjoner, ettersom det er avhengig av de særlige vilkårene som er definert på forhånd mellom motpartene, og av om det 

finnes en spesifikk etterspørsel etter de berørte finansielle instrumentene på disse utførselsplassene. Det er derfor 

hensiktsmessig at verdipapirforetak offentliggjør i en separat rapport en oversikt over de fem viktigste utførelses -

plassene, målt i handelsvolum, der de har utført verdipapirfinansieringstransaksjoner, slik at det kan gjøres en kvalitativ 

vurdering av ordreflyten til slike utførelsesplasser. På grunn av særtrekkene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner, og 

ettersom deres størrelse sannsynligvis vil fordreie det mer representative utvalget av kundetransaksjoner (dvs. de som 

ikke omfatter verdipapirfinansieringstransaksjoner), er det dessuten nødvendig å utelukke dem fra tabellene over de fem 

viktigste utførelsesplassene der verdipapirforetak utfører andre kundeordrer. 

11) Det er hensiktsmessig at verdipapirforetak offentliggjør en vurdering av kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd 

på alle handelsplasser som foretaket benytter. Disse opplysningene vil gi et klart bilde av utførelsesstrategier 

og -verktøy som brukes til å vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på disse utførelsesplassene. Disse 

opplysningene vil også gjøre det mulig for investorene å vurdere effektiviteten av overvåkingen som verdipapir-

foretakene gjennomfører med hensyn til disse utførelsesplassene. 

12) Ved spesifikt å vurdere kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på alle utførelsesplasser med hensyn til 

kostnadene, er det hensiktsmessig at et investeringsforetak også utfører en analyse av ordningene det har med disse 

utførelsesplassene om utførte eller mottatte betalinger og prisavslag, rabatter eller naturalytelser som er mottatt. En slik 

vurdering bør også gjøre det mulig for offentligheten å vurdere hvordan slike ordninger påvirker investorenes kostnader, 

og hvordan de overholder artikkel 27 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. 

13) Det er også hensiktsmessig å fastsette omfanget av en slik offentliggjøring og dens viktigste trekk, herunder hvordan 

verdipapirforetak bruker data om kvaliteten på ordreutførelsen som er tilgjengelige fra utførelsesplasser i henhold til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575(1).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 av 8. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om 

markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal offentliggjøres  av 

utførelsesplasser om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 152). 
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14) Opplysninger om utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på utførelsen bør offentliggjøres årlig og vise til 

ordreutførelsesatferden for hver klasse av finansielle instrumenter for å fange opp relevante endringer i løpet av 

foregående kalenderår. 

15) Verdipapirforetak bør ikke hindres i å innføre ytterligere og mer detaljert rapportering, forutsatt at tilleggsrapporten 

supplerer og ikke erstatter det som kreves i henhold til denne forordning. 

16) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

17) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

18) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for innholdet i og formatet på opplysninger som årlig skal offentliggjøres av verdipapir-

foretak om kundeordrer som utføres på handelsplasser, systematiske internaliserere, prisstillere eller andre likviditetstilbydere 

eller om foretak i en tredjestat som utfører en tilsvarende funksjon som noen av de forannevnte. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «passiv ordre» en ordre innført i ordreboken som ga likviditet, 

b) «aggressiv ordre» en ordre innført i ordreboken som tok likviditet, 

c) «rettet ordre» en ordre der en bestemt utførelsesplass er angitt av kunden før utførelsen av ordren. 

Artikkel 3 

Opplysninger om de fem viktigste utførelsesplassene og oppnådd kvalitet på ordreutførelsen 

1. Verdipapirforetak skal offentliggjøre de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, for alle utførte kundeordrer 

per klasse av finansielle instrumenter som er omhandlet i vedlegg I. Opplysninger om ikke-profesjonelle kunder skal 

offentliggjøres i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegg II, og opplysninger om profesjonelle kunder skal offentliggjøres i 

det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegg II. Offentliggjøringen omfatter ikke ordrer i verdipapirfinansieringstransaksjoner 

og skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Klassen av finansielle instrumenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphev ing av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b) Utførelsesplassen navn og identifikator. 

c) Volumet av kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet utførelsesvolum. 

d) Antall kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet antall utførte ordrer. 

e) Prosentdelen av utførte ordrer omhandlet i bokstav d) som var henholdsvis passive og aggressive ordrer. 

f) Prosentdelen av ordrer omhandlet i bokstav d) som var rettede ordrer. 

g) Angivelse av om verdipapirforetaket i gjennomsnitt har utført mindre enn én handel per handelsdag i foregående år i den 

klassen av finansielle instrumenter. 

2. Verdipapirforetak skal offentliggjøre de fem viktigste utførelsesplassene, målt i handelsvolum, for alle utførte kundeordrer 

i verdipapirfinansieringstransaksjoner per klasse av finansielle instrumenter som er omhandlet i vedlegg I, i det formatet som er 

angitt i tabell 3 i vedlegg II. Offentliggjøringen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Volumet av kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet utførelsesvolum. 

b) Antall kundeordrer utført på nevnte utførelsesplass, uttrykt i prosent av samlet antall utførte ordrer. 

c) Angivelse av om verdipapirforetaket i gjennomsnitt har utført mindre enn én handel per handelsdag i foregående år i den 

klassen av finansielle instrumenter. 

3. Verdipapirforetak skal for hver klasse av finansielle instrumenter offentliggjøre et sammendrag av analysen av og 

konklusjonene fra sin detaljerte overvåking av kvaliteten på ordreutførelsen som er oppnådd på de utførelsesplassene der de har 

utført alle kundeordrer i det foregående året. Opplysningene skal omfatte 

a) en redegjørelse om den relative betydningen foretaket har gitt utførelsesfaktorene pris, kostnader, hastighet, sannsynlighet 

for utførelse eller andre overveielser, herunder kvalitative faktorer ved vurderingen av kvaliteten på utførelsen, 

b) en beskrivelse av eventuelle nære forbindelser, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til utførelsesplasser som 

brukes til å utføre ordrer, 

c) en beskrivelse av eventuelle særordninger med utførelsesplasser om utførte eller mottatte betalinger, prisavslag, rabatter 

eller naturalytelser som er mottatt, 

d) en redegjørelse om de faktorene som førte til en endring på listen over utførelsesplasser i foretakets retningslinjer for 

ordreutførelse, dersom en slik endring er blitt gjennomført, 

e) en redegjørelse om hvordan ordreutførelsen varierer avhengig av kundekategorier, når foretaket behandler kundekategori-

ene ulikt, og når dette kan påvirke ordreutførelsesordninger, 

f) en redegjørelse om hvorvidt andre kriterier er gitt forrang for pris og kostnad når kundeordrer utføres for ikke-profesjonelle 

kunder, og hvordan disse andre kriteriene var avgjørende for å oppnå best mulig resultat med hensyn til samlet vederlag for 

kunden, 

g) en redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet data eller verktøy knyttet til kvaliteten på utførelsen, herunder 

data som er offentliggjort i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575, 

h) dersom det er relevant, en redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet opplysninger fra en leverandør av et 

konsolidert offentliggjøringssystem etablert i henhold til artikkel 65 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 4 

Format 

Verdipapirforetak skal offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 1 og artikkel 3 nr. 2, på sitt nettsted i 

et maskinleselig elektronisk format som er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting, ved å fylle ut malene angitt i vedlegg 

II, og opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 3, skal offentliggjøres på deres nettsted i et elektronisk format som 

er tilgjengelig for offentligheten for nedlasting. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 171-173.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/577 

av 13. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og 

framlegging av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet samt andre beregninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 5 nr. 9 og artikkel 22 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 600/2014 krever at vedkommende myndigheter og den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal gjøre et betydelig antall beregninger for å justere anvendelsen av ordningen for 

gjennomsiktighet før og etter handel og handelsplikten for derivater, samt fastslå om et verdipapirforetak er en 

systematisk internaliserer. 

2) For å gjøre de nødvendige beregningene skal både vedkommende myndigheter og ESMA kunne innhente pålitelige 

opplysninger av høy kvalitet for hver eiendelsklasse som forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse på. Det er derfor 

nødvendig å forbedre tilgangen til og kvaliteten på de opplysningene som er tilgjengelige for vedkommende 

myndigheter og ESMA i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2) og forordning (EU)  

nr. 600/2014, slik at klassifiseringen av finansielle instrumenter, herunder tersklene for gjennomsiktighet før og etter 

handel og om nødvendig nye justeringer av disse tersklene, kan beregnes på et bedre opplyst grunnlag etter at ordningen 

har vært anvendt i et visst tidsrom. 

3) Det bør fastsettes bestemmelser som generelt presiserer fellestrekk ved innholdet i og formatet på de opplysningene som 

handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal 

framlegge med henblikk på gjennomsiktighet og andre beregninger. Disse bestemmelsene bør leses sammen med 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587(3), (EU) 2017/583(4), (EU) 2017/567(5), (EU) 2017/565(6) og (EU) 

2016/2020(7), som beskriver hvilke metoder og opplysninger som er nødvendige for å gjøre relevante beregninger og 

spesifisere innholdet i og omfanget av de opplysningene som er nødvendige for å utføre gjennomsiktighets

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 174, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrument er og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 387). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til produktintervensjon og posisjoner 

(EUT L 87 av 31.3.2017, s. 90). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT  

L 87 av 31.3.2017, s. 1). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2020 av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater omfattet av 

clearingplikten bør omfattes av handelsplikten (EUT L 313 av 19.11.2016, s. 2).  

2022/EØS/13/114 
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beregningene. Derfor bør innhold, format og kvalitet med hensyn til de opplysningene som framlegges i forbindelse 

med handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, 

være i samsvar med gjeldende metode fastsatt i de relevante gjennomføringsrettsaktene til direktiv 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 600/2014, når slike beregninger gjøres. 

4) Med unntak av eventuelle ad hoc-anmodninger om opplysninger og beregninger som skal gjøres med tanke på 

volumbegrensningsordningen, bør handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer framlegge rapporter daglig. Med tanke på det store omfanget av finansielle instrumenter som 

er omfattet, og den store mengden av opplysninger som skal behandles, bidrar daglig rapportering til at vedkommende 

myndigheter kan behandle overkommelige datafiler mer nøyaktig, og sikrer at opplysningene blir sendt inn på en 

effektiv måte og til rett tid, og at de kan kvalitetssikres og behandles. Daglig innsamling av opplysninger gjør det også 

enklere for handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer å oppfylle kravet om innsending av opplysninger ved at de slipper å beregne antall handelsdager i de tilfellene 

der det kvantitative likviditetskriteriet får anvendelse, og aggregere opplysninger for det samme finansielle instrumentet 

på tvers av forskjellige forfallstidskategorier i de tilfellene der det skal tas høyde for tid til forfall. Ved å sentralisere 

denne beregningen sikres også en konsekvent bruk av kriteriene på tvers av finansielle instrumenter og handelsplasser. 

5) Handelsplasser bør lagre opplysninger som er fullstendige, og som gjør det mulig for vedkommende myndigheter og 

ESMA å gjøre nøyaktige beregninger. De opplysningene som er nødvendige, finnes vanligvis i etterhandelsrapportene, 

men i visse tilfeller kan det kreves flere opplysninger for å gjøre beregningene enn de som finnes i disse rapportene. Det 

dreier seg for eksempel om opplysninger om transaksjoner som er utført på grunnlag av ordrer som er omfattet av 

unntaket for ordrer som er av stort omfang. Disse opplysningene bør ikke inngå i handelsrapporter ettersom de vil kunne 

medvirke til at slike transaksjoner utsettes for en negativ innvirkning på markedet. Ettersom disse opplysningene kan 

være nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne gjøre nøyaktige beregninger, bør de lagres på en 

hensiktsmessig måte av handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte 

offentliggjøringssystemer og oversendes til vedkommende myndigheter og ESMA når det er nødvendig. Handelsplasser 

bør sikre at de formidler de opplysningene som skal gis til vedkommende myndigheter og ESMA, på en hensiktsmessig 

måte. Transaksjoner som utføres på grunnlag av ordrer som er av stort omfang, bør være behørig identifisert i deres 

rapporter til leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

6) Opplysninger bør samles inn fra flere ulike kilder ettersom én enkelt kilde kanskje ikke alltid har et fullstendig sett med 

opplysninger for en eiendelsklasse eller selv et bestemt instrument. For at vedkommende myndigheter og ESMA skal 

kunne innhente og konsolidere opplysninger av høy kvalitet fra ulike kilder, bør handelsplasser, godkjente offentliggjø-

ringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer om mulig bruke forhåndsdefinerte 

spesifikasjoner med hensyn til innhold og format for å gjøre datainnsamlingen enklere og mer kostnadseffektiv. 

7) Med tanke på de følsomme beregningene som skal gjøres, og de eventuelle forretningsmessige konsekvensene for 

handelsplasser, utstedere og andre markedsdeltakere i forbindelse med offentliggjøring av uriktige opplysninger som, 

når det gjelder volumbegrensningsordningen, ville kunne føre til at bruken av unntakene ble suspendert for en bestemt 

handelsplass eller i hele Unionen for et bestemt finansielt instrument, er det viktig å klargjøre formatet på opplysningene 

som skal framlegges for vedkommende myndigheter og ESMA, for å innføre effektive kommunikasjonskanaler med 

handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer og sikre at de nødvendige opplysningene 

offentliggjøres til rett tid og er korrekte. 

8) Når det gjelder finansielle instrumenter som er omfattet av volumbegrensningsordningen, krever forordning (EU)  

nr. 600/2014 at ESMA offentliggjør målinger av samlet handelsvolum i de foregående tolv månedene og av 

prosentandel handel som finner sted innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referanse-

kursunntaket i hele Unionen og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene. Dersom finansielle instrumenter 

handles i mer enn én valuta, er det nødvendig å konvertere de volumene som handles i forskjellige valutaer, til én felles 

valuta, slik at disse volumene kan bestemmes og nødvendige beregninger gjøres. Derfor bør det om nødvendig angis 

hvilke metoder og vekslingskurser som skal brukes for å konvertere handelsvolumer. 

9) Med henblikk på volumbegrensningsordningen bør det kreves at handelsplasser skal rapportere volumene av den 

handelen som er gjennomført innenfor rammen av referansekursunntaket, og når det gjelder likvide instrumenter, 

unntaket for forhandlede transaksjoner. Ettersom unntakene får anvendelse på ordrer og ikke på transaksjoner, er det 

viktig å presisere at volumene som skal rapporteres, bør omfatte alle transaksjoner som er merket «RFPT» eller «NLIQ» 

med tanke på offentliggjøring av transaksjoner etter handel, og som angitt i delegert forordning (EU) 2017/587. Dersom 

en transaksjon ble utført på grunnlag av to ordrer som er omfattet av unntaket for ordrer som er av stort omfang, bør 

ikke denne transaksjonen medregnes i de volumene som er beregnet innenfor rammen av referansekursunntaket og 

unntaket for forhandlede transaksjoner. 

10) Med henblikk på volumbegrensningsordningen bør handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer sikre at handelsplassen der transaksjonen ble utført, er identifisert i tilstrekkelig detaljert form 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1569 

 

 

slik at ESMA kan gjøre alle de beregningene som er nevnt i forordning (EU) nr. 600/2014. Særlig bør 

handelsplassidentifikatoren være unik for nevnte handelsplass og ikke deles med andre handelsplasser som drives av 

den samme markedsoperatøren. Handelsplassidentifikatorer bør gi ESMA mulighet til på en entydig måte å skille 

mellom alle handelsplasser som markedsoperatøren har fått en særskilt tillatelse for i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

11) Med henblikk på volumbegrensningsordningen er det nødvendig å kreve at handelsplassene framlegger en første rapport 

samme dag som direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 trer i kraft, med handelsvolumer omfattet av 

referansekursunntaket og, når det gjelder likvide finansielle instrumenter, unntaket for forhandlede transaksjoner for det 

foregående kalenderåret. For å sikre en forholdsmessig anvendelse av dette kravet bør handelsplasser derfor basere sin 

rapport på justerte volumer av handel som er gjennomført innenfor rammen av tilsvarende unntak i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(2). 

12) For å gi vedkommende myndigheter og ESMA nøyaktige opplysninger bør handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer sikre at deres rapporter bare 

inkluderer samme transaksjon én gang («single-counted»). 

13) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de angir innholdet i, hyppigheten av og 

formatet på anmodningene om opplysninger, hvilken metode som skal brukes for å behandle disse opplysningene og 

andre spesifikasjoner i forbindelse med offentliggjøring av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet i henhold til 

forordning (EU) nr. 600/2014. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som trer i kraft samtidig, og for å 

gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få oversikt er det ønskelig at disse 

bestemmelsene samles i én enkelt forordning. 

14) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at 

bestemmelsene i denne forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra samme 

dato. 

15) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

16) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes detaljene for de anmodningene om opplysninger som vedkommende myndigheter skal 

sende, og detaljene for svaret på disse anmodningene som handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører 

av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal sende med henblikk på beregning og justering av ordningen for gjennomsiktighet  

før og etter handel og ordningen for handelsplikt, og særlig for å fastsette følgende faktorer: 

a) Hvorvidt det finnes et likvid marked for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende instrumenter og andre finansielle 

instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

b) Tersklene for unntakene fra kravene om gjennomsiktighet før handel for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende 

instrumenter og andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av  2.9.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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c) Tersklene for utsettelse av gjennomsiktighet etter handel for egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende instrumenter og 

andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

d) Når likviditeten til en klasse av finansielle instrumenter faller under en fastsatt terskel. 

e) Hvorvidt et verdipapirforetak er en systematisk internaliserer. 

f) Standard markedsstørrelse som gjelder for systematiske internaliserere som handler med egenkapitalinstrumenter og 

egenkapitallignende instrumenter, og den instrumentspesifikke størrelsen som får anvendelse på systematiske internaliserere 

som handler med andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter. 

g) For egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende instrumenter, samlet handelsvolum i de foregående tolv månedene og 

prosentandel handel som finner sted innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referanse-

kursunntaket i hele Unionen, og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene. 

h) Hvorvidt derivater er tilstrekkelig likvide for å gjennomføre handelsplikten for derivater. 

Artikkel 2 

Innholdet i anmodningene om opplysninger og opplysninger som skal rapporteres 

1. For beregninger som skal gjøres på fastsatte datoer eller med forhåndsdefinert hyppighet, skal handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge for sine vedkommende 

myndigheter alle de opplysningene som kreves for å gjøre beregningene fastsatt i følgende forordninger: 

a) Delegert forordning (EU) 2017/587. 

b) Delegert forordning (EU) 2017/583. 

c) Delegert forordning (EU) 2017/567. 

d) Delegert forordning (EU) 2017/565. 

2. Vedkommende myndigheter kan om nødvendig anmode om tilleggsopplysninger for å overvåke og justere tersklene og 

parametrene som er nevnt i bokstav a)–f) og h) i artikkel 1, fra handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. 

3. Vedkommende myndigheter kan anmode om alle opplysninger som ESMA har plikt til å ta hensyn til i samsvar med 

delegert forordning (EU) 2016/2020 for andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, herunder opplysninger om 

følgende: 

a) Den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten. 

b) Den gjennomsnittlige størrelsen på og fordelingen av transaksjoner. 

c) Antall og type markedsdeltakere. 

d) Den gjennomsnittlige størrelsen på kjøpskurs-salgskurs-differanser. 

Artikkel 3 

Hyppigheten av anmodninger om opplysninger og svarfrister for handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger 

og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal hver 

dag framlegge de opplysningene som er nevnt i artikkel 2 nr. 1. 

2. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal 

framlegge opplysningene som svar på en ad hoc-anmodning som nevnt i artikkel 2 nr. 2 innen fire uker etter å ha mottatt nevnte 

anmodning, med mindre særlige omstendigheter krever et svar innen en kortere frist som angitt i anmodningen. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 skal handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge 

opplysninger som skal brukes i forbindelse med volumbegrensningsordningen, som fastsatt i nr. 6–9 i artikkel 6.  
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Artikkel 4 

Formatet på anmodninger om opplysninger 

Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal framlegge 

opplysningene nevnt i artikkel 2 i et felles XML-format og, dersom slike foreligger, i samsvar med eventuelle andre 

spesifikasjoner med hensyn til innhold og format som er fastsatt for å fremme en effektiv og automatisert prosess for levering 

av opplysninger, samt konsolidering med tilsvarende opplysninger fra andre kilder. 

Artikkel 5 

Type opplysninger som skal lagres, og minstetiden for lagring av opplysninger for handelsplasser, godkjente 

offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer 

1. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal lagre 

alle opplysninger som kreves for å beregne, overvåke eller justere tersklene og parametrene fastsatt i artikkel 2, uavhengig av 

om disse opplysningene er offentliggjort eller ikke. 

2. Handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal lagre 

de opplysningene som er nevnt i nr. 1, i minst tre år. 

Artikkel 6 

Rapporteringskrav for handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer i forbindelse med 

volumbegrensningsordningen 

1. For hvert finansielt instrument som er omfattet av gjennomsiktighetskravene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

skal handelsplassene framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Samlet handelsvolum for det finansielle instrumentet på nevnte handelsplass. 

b) Samlet handelsvolum for det finansielle instrumentet på nevnte handelsplass innenfor rammen av unntakene i artikkel 4  

nr. 1 bokstav a) eller artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 600/2014, der samlet handelsvolum rapporteres 

separat for hvert unntak. 

2. For hvert finansielt instrument som er omfattet av gjennomsiktighetskravene i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

og på anmodning fra vedkommende myndighet, skal leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer framlegge 

følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Samlet handelsvolum i det finansielle instrumentet på alle handelsplasser i Unionen, der samlede handelsvolumer 

rapporteres separat for hver handelsplass. 

b) Samlet handelsvolum på alle handelsplasser i Unionen innenfor rammen av unntakene i henholdsvis artikkel 4 nr. 1 bokstav 

a) eller artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 600/2014, der samlede handelsvolumer rapporteres separat for 

hvert unntak og for hver handelsplass. 

3. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal rapportere de opplysningene som er fastsatt 

i nr. 1 og 2, til vedkommende myndighet i de formatene som er angitt i vedlegget. De skal særlig sikre at de 

handelsplassidentifikatorene som de bruker, er tilstrekkelig detaljerte til at vedkommende myndighet og ESMA kan identifisere 

volumene av handel som er gjennomført innenfor rammen av referansekursunntaket og, for likvide finansielle instrumenter, 

innenfor rammen av unntaket for forhandlede transaksjoner på hver handelsplass, og gjøre det mulig å beregne det forholdet 

som er angitt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

4. For å beregne de volumene som er nevnt i nr. 1 og 2, gjelder følgende: 

a) Volumet for én enkelt transaksjon skal bestemmes ved å multiplisere prisen på det finansielle instrumentet med antall 

forhandlede enheter, 

b) Samlet handelsvolum for hvert enkelt finansielt instrument fastsatt i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) skal bestemmes ved 

å aggregere volumet for alle individuelle transaksjoner der samme transaksjon bare inkluderes én gang («single-counted»), i 

det aktuelle finansielle instrumentet. 

c) Handelsvolumene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b) skal bestemmes ved å aggregere volumet for alle 

individuelle transaksjoner og transaksjoner der samme transaksjon bare inkluderes én gang, som rapporteres med merket for 

«referansekurs» og «forhandlede transaksjoner i likvide finansielle instrumenter» i samsvar med tabell 4 i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2017/587.  



Nr. 13/1572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

5. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal bare aggregere transaksjoner utført i 

samme valuta og rapportere separat hvert aggregert volum i den valutaen som er brukt i forbindelse med transaksjonene. 

6. Handelsplasser skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1–5 for vedkommende myndighet på den første og sekstende 

dagen i hver kalendermåned innen kl. 13:00 mellomeuropeisk tid. Dersom den første eller sekstende dagen i kalendermåneden 

ikke er en virkedag for handelsplassen, skal handelsplassen rapportere opplysningene til vedkommende myndighet innen kl. 

13:00 mellomeuropeisk tid på den påfølgende virkedagen. 

7. Handelsplasser skal framlegge for vedkommende myndighet samlet handelsvolum fastsatt i samsvar med nr. 1–5 for 

følgende tidsperioder: 

a) For rapporter som skal framlegges på den sekstende dagen i hver kalendermåned, løper gjennomføringsperioden fra den 

første til den femtende dagen i samme kalendermåned. 

b) For rapporter som skal framlegges den første dagen i hver kalendermåned, løper gjennomføringsperioden fra den sekstende 

til den siste dagen i den foregående kalendermåneden. 

8. Som unntak fra nr. 6 og 7 skal handelsplasser framlegge den første rapporten for hvert finansielt instrument innen kl. 

13:00 mellomeuropeisk tid samme dag som direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 trer i kraft, og skal inkludere 

de handelsvolumene som er nevnt i nr. 1, for det foregående kalenderåret. Handelsplassene skal derfor for hver kalendermåned 

rapportere følgende separat: 

a) Handelsvolumene i perioden fra den første til den femtende dagen i hver kalendermåned. 

b) Handelsvolumene i perioden fra den sekstende til den siste dagen i hver kalendermåned. 

9. Handelsplasser og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer skal besvare alle ad hoc-anmodninger fra 

vedkommende myndigheter om handelsvolumet i forbindelse med beregningen som skal gjøres for å overvåke bruken av 

referansekursunntaket eller unntaket for forhandlede transaksjoner, innen stengetid første virkedag etter å ha mottatt 

anmodningen. 

Artikkel 7 

Krav til vedkommende myndigheter om rapportering til ESMA i forbindelse med volumbegrensningsordningen og 

handelsplikten for derivater 

1. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er mottatt fra en handelsplass eller en 

leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i samsvar med artikkel 6 innen kl. 13:00 mellomeuropeisk tid den første 

virkedagen etter at disse ble mottatt. 

2. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er mottatt fra en handelsplass, en godkjent 

offentliggjøringsordning eller en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem for å avgjøre om derivater er tilstrekkelig 

likvide i henhold til artikkel 1 bokstav h), uten unødig opphold og senest tre virkedager etter at de relevante opplysningene ble 

mottatt. 

Artikkel 8 

Krav til ESMA om rapportering i forbindelse med volumbegrensningsordningen 

1. ESMA skal offentliggjøre målinger av samlet handelsvolum for hvert finansielt instrument i de foregående tolv månedene 

og av prosentandel handel innenfor rammen av både unntaket for forhandlede transaksjoner og referansekursunntaket i hele 

Unionen og på hver handelsplass i de foregående tolv månedene, i samsvar med nr. 4, 5 og 6 i artikkel 5 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, innen kl. 22:00 mellomeuropeisk tid den femte virkedagen etter rapporteringsperiodenes utløp, som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 6 i denne forordning. 

2. Offentliggjøringen nevnt i nr. 1 skal være kostnadsfri og foreligge i et format som er leselig for maskin og menneske, som 

definert i artikkel 14 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(1) og i artikkel 13 nr. 4 og 5 i delegert forordning (EU) 

2017/567.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).  
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3. Dersom et finansielt instrument handles i mer enn én valuta i hele Unionen, skal ESMA konvertere alle volumer til euro 

ved bruk av gjennomsnittlige valutakurser beregnet på grunnlag av de daglige referansevekslingskursene for euro som Den 

europeiske sentralbank har offentliggjort på sitt nettsted i de foregående tolv månedene. Disse konverterte volumene skal 

brukes for å beregne og offentliggjøre samlet handelsvolum og prosentandel handel innenfor rammen av både unntaket for 

forhandlede transaksjoner og referansekursunntaket i hele Unionen og på hver handelsplass, som nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 181-182.] 

 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1575 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/578 

av 13. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir kravene til  

avtaler om og ordninger for prisstilling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 17 nr. 7 bokstav a)–c) og artikkel 48 nr. 12 

bokstav a) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) To hovedmål bør kunne oppnås ved angivelse av prisstillingsforpliktelsene til handlere som anvender algoritmer og 

følger prisstillingsstrategier, og handelsplassers tilknyttede forpliktelser. For det første bør det innføres et element av 

forutsigbarhet for den synlige likviditeten i ordreboken ved å utarbeide avtaleforpliktelser for verdipapirforetak som 

følger prisstillingsstrategier. For det andre bør disse foretakenes tilstedeværelse i markedet stimuleres, særlig ved 

stressede markedsforhold. 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de vedrører en rekke beslektede 

forpliktelser for verdipapirforetak som anvender algoritmebasert handel som del av prisstillingsstrategier, og for 

handelsplasser der disse prisstillingsstrategiene kan utøves. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som 

bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, herunder investorer 

som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig å samle bestemmelsene i en enkelt 

forordning. 

3) Denne forordning bør få anvendelse ikke bare på regulerte markeder, men også på multilaterale handelsfasiliteter og 

organiserte handelsfasiliteter, slik det kreves i henhold til artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

4) Prisstillingsstrategier kan gjelde for ett eller flere finansielle instrumenter og en eller flere handelsplasser. I visse tilfeller 

kan det imidlertid være umulig for en handelsplass å overvåke strategier som omfatter flere handelsplasser eller 

instrumenter. I slike tilfeller bør handelsplasser, i overensstemmelse med arten, omfanget og kompleksiteten av deres 

virksomhet, kunne overvåke prisstillingsstrategier som følges på deres egen handelsplass, og de bør derfor begrense de 

tilsvarende avtalene om og ordningene for prisstilling til utelukkende å omfatte disse situasjonene. 

5) Alle medlemmer eller deltakere som anvender algoritmebasert handel som del av en prisstillingsstrategi på en 

handelsplass som tillater eller muliggjør algoritmebasert handel, bør inngå en prisstillingsavtale med operatøren av den 

handelsplassen. Stimuleringstiltak innenfor rammen av en prisstillingsordning bør imidlertid bare kreves for visse 

instrumenter som omsettes i et handelssystem med ordrebok basert på løpende auksjoner. Ingenting bør hindre 

handelsplasser i å etablere andre former for stimuleringstiltak på eget initiativ for andre finansielle instrumenter eller 

handelssystemer. 

6) Tilfeller der det ikke foreligger noe obligatorisk krav om at handelsplasser skal fastsette en prisstillingsordning som tar 

hensyn til arten og omfanget av handelen på disse handelsplassene, bør klart identifiseres. For dette formål er det 

hensiktsmessig å identifisere finansielle instrumenter og handelssystemer som øker risikoen for høy volatilitet, og der 

det er avgjørende at likviditetstilførselen stimuleres, for å sikre at markedene fungerer på en ordnet og effektiv måte. I 

den forbindelse bør denne forordning ta hensyn til at når visse likvide instrumenter anvendes i algoritmebasert handel i 

et handelssystem med ordrebok basert på løpende auksjoner, er det større risiko for overreaksjon på eksterne hendelser, 

noe som kan forsterke markedsvolatiliteten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 183, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/115 
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7) Handelsplasser der det anses hensiktsmessig å ha innført prisstillingsordninger i samsvar med denne forordning, bør 

være forpliktet til å gjennomgå sine eksisterende avtaler for å sikre at bestemmelsene i disse avtalene om handlere som 

anvender algoritmer og følger en prisstillingsstrategi, er forenlige med denne forordning. 

8) Prisstillingsordningen kan utformes slik at den stimulerer verdipapirforetak som har undertegnet en prisstillingsavtale, 

til å oppfylle sine plikter under normale handelsforhold, men bør også stimulere foretak som faktisk bidrar til 

likviditetsforsyningen ved stressede markedsforhold. Det bør derfor finnes en ordning med stimuleringstiltak for å 

begrense en plutselig og omfattende tilbaketrekking av likviditet ved stressede markedsforhold. For å unngå ulik 

anvendelse av denne forpliktelsen er det viktig at handelsplassene underretter alle parter i prisstillingsordningen om 

stressede markedsforhold. Ekstraordinære omstendigheter bør defineres uttømmende og omfatter derfor ikke 

regelmessige eller forhåndsplanlagte frigivelser av opplysninger som kan påvirke den virkelige verdien av et finansielt 

instrument som følge av endringer i oppfatningen av markedsrisiko, uansett om dette skjer i eller utenfor 

handelsplassenes åpningstid. 

9) Medlemmer, deltakere eller kunder som har undertegnet en prisstillingsavtale, må oppfylle et minstesett av krav med 

hensyn til tilstedeværelse, størrelse og spredning i alle tilfeller. Medlemmer, deltakere eller kunder som oppfyller disse 

minstekravene bare under normale handelsforhold, trenger ikke nødvendigvis tilgang til alle stimuleringstiltak. 

Handelsplasser kan opprette prisstillingsordninger som bare belønner medlemmer, deltakere eller kunder som oppfyller 

strengere parametrer med hensyn til tilstedeværelse, størrelse og spredning. Prisstillingsordninger som er iverksatt av 

handelsplasser, bør derfor klart angi vilkårene for tilgang til stimuleringstiltak og bør ta hensyn til det faktiske bidraget  

som deltakerne i ordningene yter til likviditeten på handelsplassen i form av tilstedeværelse, størrelse og spredning. 

10) For å hindre ulik anvendelse av denne forordning og sikre en rettferdig og ikke-diskriminerende gjennomføring av 

prisstillingsordninger er det avgjørende at alle medlemmer, deltakere og kunder på en handelsplass underrettes på en 

samordnet måte om forekomsten av ekstraordinære omstendigheter. Det er derfor nødvendig å spesifisere handelsplas -

senes kommunikasjonsforpliktelser under slike ekstraordinære omstendigheter. 

11) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

13) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europapar-

laments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Verdipapirforetaks plikt til å inngå en prisstillingsavtale  

1. Verdipapirforetak skal inngå en prisstillingsavtale for det eller de finansielle instrumentene der de følger en 

prisstillingsstrategi, med den eller de handelsplassene der denne strategien utøves, om at de på halvparten av handelsdagene i 

løpet av en måned under utøvelsen av prisstillingsstrategien 

a) avgir bindende, samtidige kjøps- og salgstilbud av sammenlignbar størrelse og til konkurransedyktige priser, 

b) handler for egen regning i minst ett finansielt instrument på én handelsplass i minst 50 % av den daglige åpningstiden for 

den løpende handelen på den aktuelle handelsplassen, med unntak av åpnings- og sluttauksjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Med henblikk på nr. 1: 

a) Et pristilbud skal anses som et bindende pristilbud dersom det inneholder ordrer og pristilbud som i henhold til 

handelsplassens regler kan sammenstilles med en motsvarende ordre eller et motsvarende pristilbud. 

b) Pristilbudene skal anses som samtidige kjøps- og salgstilbud dersom de er avgitt på en slik måte at både kjøps- og 

salgsprisen foreligger i ordreboken samtidig. 

c) To pristilbud skal anses å ha sammenlignbar størrelse når deres størrelse ikke avviker med mer enn 50 % fra hverandre. 

d) Pristilbudene skal anses å ha konkurransedyktige priser når de avgis på eller innenfor største kjøpskurs-salgskurs-intervall 

fastsatt av handelsplassen og pålagt alle verdipapirforetak som har undertegnet en prisstillingsavtale med den 

handelsplassen. 

Artikkel 2 

Innholdet i prisstillingsavtaler 

1. Innholdet i en bindende skriftlig avtale omhandlet i artikkel 17 nr. 3 bokstav b) og artikkel 48 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU 

skal minst omfatte 

a) det eller de finansielle instrumentene som er omfattet av avtalen, 

b) minsteforpliktelsene som skal oppfylles av verdipapirforetaket med hensyn til tilstedeværelse, størrelse og spredning, som 

skal kreve at det minst avgis bindende, samtidige kjøps- og salgstilbud av sammenlignbar størrelse og til 

konkurransedyktige priser i minst ett finansielt instrument på handelsplassen i minst 50 % av den daglige åpningstiden da 

den løpende handelen finner sted, med unntak av åpnings- og sluttauksjoner, og beregnet for hver handelsdag, 

c) vilkårene for gjeldende prisstillingsordning, dersom det er relevant, 

d) verdipapirforetakets forpliktelser med hensyn til gjenopptakelse av handel etter avbrudd på grunn av volatilitet, 

e) verdipapirforetakets tilsyns-, etterlevelses- og revisjonsforpliktelser, som gjør det mulig å overvåke dets prisstilling, 

f) plikten til å merke bindende pristilbud inngitt til handelsplassen i henhold til prisstillingsavtalen, for å kunne skille dis se 

pristilbudene fra øvrige ordrestrømmer, 

g) plikten til å føre registre over bindende pristilbud og transaksjoner knyttet til verdipapirforetakets prisstilling, som er klart 

atskilt fra annen handelsvirksomhet, og å gjøre disse registrene tilgjengelige for handelsplassen og vedkommende 

myndighet på forespørsel. 

2. Handelsplasser skal kontinuerlig føre tilsyn med at de relevante verdipapirforetakene faktisk overholder prisstillings-

avtalene. 

Artikkel 3 

Ekstraordinære omstendigheter 

Verdipapirforetaks plikt til å tilføre likviditet på en regelmessig og forutsigbar måte, fastsatt i artikkel 17 nr. 3 bokstav a) i 

direktiv 2014/65/EU, får ikke anvendelse under følgende ekstraordinære omstendigheter: 

a) En situasjon med ekstrem volatilitet som utløser volatilitetsmekanismer for flertallet av finansielle instrumenter eller 

underliggende eiendeler til finansielle instrumenter som handles i et handelssegment på handelsplassen, og der plikten til å 

undertegne en prisstillingsavtale får anvendelse. 

b) Krig, arbeidskamp, sivil urolighet eller cybersabotasje.  
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c) Uordnede handelsforhold der opprettholdelsen av en rettferdig, velordnet og åpen gjennomføring av handel er i fare, og der 

det foreligger bevis på et av følgende forhold: 

i) Handelsplassystemets ytelse er vesentlig berørt av forsinkelser og avbrudd. 

ii) Flere feilaktige ordrer eller transaksjoner. 

iii) Handelsplassens kapasitet til å yte tjenester er blitt utilstrekkelig. 

d) Dersom verdipapirforetakets evne til å opprettholde en forsvarlig risikostyringspraksis hindres av noen av følgende 

omstendigheter: 

i) Teknologiske problemer, herunder problemer med en dataflyt eller med andre systemer som er avgjørende for å kunne 

utføre en prisstillingsstrategi. 

ii) Risikostyringsproblemer med hensyn til lovfestet kapital, marginberegning og tilgang til clearing. 

iii) Manglende evne til å sikre en posisjon som følge av et shortsalgforbud. 

e) For andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, i perioden med den midlertidige opphevingen omhandlet i 

artikkel 9 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1). 

Artikkel 4 

Identifikasjon av ekstraordinære omstendigheter 

1. Handelsplasser skal offentliggjøre forekomsten av de ekstraordinære omstendighetene omhandlet i artikkel 3 bokstav a), 

b), c) og e) og, så snart det er teknisk mulig, gjenopptakelsen av normal handel når de ekstraordinære omstendighetene har 

opphørt. 

2. Handelsplasser skal fastsette klare framgangsmåter for å gjenoppta normal handel når de ekstraordinære omstendighetene 

har opphørt, herunder tidspunktet for slik gjenopptakelse, og skal gjøre nevnte framgangsmåter offentlig tilgjengelige. 

3. Handelsplasser skal ikke utvide erklæringen om ekstraordinære omstendigheter til å gjelde etter handelsdagens slutt, med 

mindre dette er nødvendig under omstendighetene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), c) og e). 

Artikkel 5 

Plikt for handelsplasser til å ha prisstillingsordninger 

1. Handelsplasser skal ikke være forpliktet til å ha prisstillingsordninger som omhandlet i artikkel 48 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2014/65/EU, unntatt for følgende klasser av finansielle instrumenter som handles gjennom et handelssystem med 

ordrebok basert på løpende auksjoner: 

a) Aksjer og børshandlede fond som det finnes et likvid marked for, som definert i samsvar med artikkel 2 nr. 1 punkt 17 i 

forordning (EU) nr. 600/2014 og nærmere angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567(2). 

b) Opsjoner og futurekontrakter som er direkte knyttet til de finansielle instrumentene angitt i bokstav a). 

c) Aksjeindeksfuturekontrakter og aksjeindeksopsjoner som det finnes et likvid marked for, som angitt i samsvar med artikkel 

9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014 og delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/583(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til produktintervensjon og posisjoner 

(EUT L 87 av 31.3.2017, s. 90). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 229). 
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2. Med henblikk på nr. 1 er et handelssystem med ordrebok basert på løpende auksjoner et system som ved hjelp av en 

ordrebok og en handelsalgoritme uten medvirkning fra mennesker fortløpende sammenstiller salgsordrer med kjøpsordrer på 

grunnlag av beste tilgjengelige pris. 

Artikkel 6 

Minsteforpliktelsene med hensyn til prisstillingsordninger 

1. Handelsplasser skal i sine prisstillingsordninger beskrive stimuleringstiltakene og de kravene som må oppfylles av 

verdipapirforetakene med hensyn til tilstedeværelse, størrelse og spredning for å få tilgang til disse stimuleringstiltakene 

a) under normale handelsforhold dersom handelsplassen tilbyr stimuleringstiltak under slike forhold, 

b) ved stressede markedsforhold, idet det tas hensyn til ytterligere risiko under slike forhold. 

2. Handelsplasser skal fastsette parametrene for å identifisere stressede markedsforhold i form av betydelige kortsiktige 

endringer i pris og volum. Handelsplasser skal vurdere å gjenoppta handel etter avbrudd på grunn av volatilitet grunnet 

stressede markedsforhold. 

3. Med henblikk på nr. 1 bokstav a) kan handelsplasser i sine prisstillingsordninger angi at stimuleringstiltakene bare skal gis 

til den eller de verdipapirforetakene med de beste resultatene. 

Artikkel 7 

Rettferdige og ikke-diskriminerende prisstillingsordninger 

1. Handelsplasser skal på sine nettsteder offentliggjøre vilkårene for prisstillingsordningene, navnene på de foretakene som 

har undertegnet prisstillingsavtaler for hver av disse ordningene, og de finansielle instrumentene som er omfattet av disse 

avtalene. 

2. Handelsplasser skal underrette deltakerne i prisstillingsordningene om eventuelle endringer i ordningenes vilkår minst en 

måned før de skal anvendes. 

3. Handelsplasser skal i prisstillingsordningene gi samme stimuleringstiltak til alle deltakere med like resultater når det 

gjelder tilstedeværelse, størrelse og spredning. 

4. Handelsplasser skal ikke begrense antallet deltakere i prisstillingsordningen. De kan imidlertid begrense tilgangen til 

stimuleringstiltakene som inngår i ordningen, til de foretakene som har oppfylt forhåndsfastsatte terskelverdier. 

5. Handelsplasser skal løpende overvåke om deltakerne faktisk overholder prisstillingsordningene. 

6. Handelsplasser skal utarbeide framgangsmåter for å underrette alle deltakere i en prisstillingsordning om stressede 

markedsforhold på handelsplassen gjennom lett tilgjengelige kanaler. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 



Nr. 13/1580 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/579 

av 13. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til  tekniske reguleringsstandarder for derivatkontrakters direkte, vesentlige 

og forutsigbare virkning i Unionen og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 28 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På bakgrunn av det store mangfoldet av OTC-derivatkontrakter bør det vedtas en kriteriebasert metode for å avgjøre når 

en OTC-derivatkontrakt kan anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen som nevnt i artikkel 

28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014, og for å angi nærmere i hvilke tilfeller det er nødvendig eller hensiktsmessig å 

hindre omgåelse av regler og forpliktelser som følger av bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012(2). 

2) I henhold til artikkel 33 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014 anses vilkårene fastsatt i artikkel 28 og 29 i nevnte 

forordning for å være oppfylt når minst en av motpartene er etablert i et land som Kommisjonen har vedtatt en 

gjennomføringsrettsakt om likeverdighet for i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014. De 

foreliggende tekniske reguleringsstandardene bør derfor også få anvendelse på kontrakter der begge motpartene er 

etablert i en tredjestat hvis rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer ennå ikke er blitt erklært likeverdige 

med kravene fastsatt i nevnte forordning. 

3) Visse opplysninger om kontrakter som inngås av enheter i tredjestater, vil fremdeles bare være tilgjengelige for 

vedkommende myndigheter i tredjestater. Vedkommende myndigheter i Unionen bør derfor samarbeide nært med disse 

tredjestatsmyndighetene for å sikre at de relevante bestemmelsene anvendes og håndheves. 

4) I betraktning av den tette forbindelsen mellom denne forordning og delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 285/2014(3) bør de fagtermene som er nødvendige for en helhetlig forståelse av de tekniske standardene, ha samme 

betydning. 

5) OTC-derivatkontrakter som er inngått av enheter etablert i tredjestater, og som omfattes av en garanti stilt av enheter 

etablert i Unionen, utgjør en finansiell risiko for garantisten som er etablert i Unionen. Ettersom denne risikoen vil 

avhenge av størrelsen på garantien som stilles av finansielle motparter for å dekke OTC-derivatkontrakter, og med tanke 

på de innbyrdes forbindelsene som finnes mellom finansielle motparter sammenlignet med ikke-finansielle motparter, er 

det bare OTC-derivatkontrakter inngått av enheter etablert i tredjestater som er omfattet av en garanti som overstiger 

visse kvantitative terskler og stilles av finansielle motparter etablert i Unionen, som bør anses for å ha en direkte, 

vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 189, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2014 av 13. februar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning i Unionen og for å 

hindre omgåelse av regler og forpliktelser (EUT L 85 av 21.3.2014, s. 1).  

2022/EØS/13/116 
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6) Finansielle motparter etablert i tredjestater kan inngå OTC-derivatkontrakter gjennom sine filialer i Unionen. Med tanke 

på den innvirkningen disse filialenes virksomhet har på markedet i Unionen, bør OTC-derivatkontrakter som inngås 

mellom disse filialene i Unionen, anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen. 

7) OTC-derivatkontrakter som inngås av spesifikke motparter med det hovedformål å unngå anvendelse av handelsplikten 

som gjelder for enheter som ville ha vært naturlige kontraktsmotparter, bør anses for å omgå reglene og forpliktelsene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 ettersom de hindrer at et av målene med forordningen nås. 

8) OTC-derivatkontrakter som er del av en ordning som ikke har en forretningsmessig begrunnelse eller kommersielt 

innhold, og som har som hovedformål å unngå anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, herunder reglene om vilkår 

for unntak, bør anses for å omgå reglene og forpliktelsene fastsatt i nevnte forordning. 

9) Situasjoner der de enkelte delene av ordningen er uforenlige med det rettslige innholdet i ordningen som helhet, der 

ordningen gjennomføres på en måte som vanligvis ikke ville være gjengs innenfor det som forventes å være rimelig 

forretningsskikk, der ordningen eller rekken av ordninger omfatter elementer som gjensidig oppveier eller opphever 

hverandres økonomiske innhold, eller der transaksjonene er sirkulære, bør anses som indikatorer på en kunstig ordning 

eller en rekke av kunstige ordninger. 

10) Ettersom tredjestatsenheter som berøres av disse tekniske reguleringsstandardene, trenger tid for å sikre overholdelse av 

kravene i forordning (EU) nr. 600/2014 når deres OTC-derivatkontrakter oppfyller vilkårene i disse tekniske 

reguleringsstandardene for å bli ansett for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen, er det 

hensiktsmessig å utsette anvendelsen av bestemmelsen som inneholder disse vilkårene, i seks måneder. 

11) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra samme dato. 

12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

13) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

«garanti» en garantists uttrykkelig dokumenterte rettslige forpliktelse til overfor den begunstigede å dekke betaling av beløp 

som har forfalt eller kan komme til å forfalle i henhold til den OTC-derivatkontrakten som er omfattet av garantien og inngått 

av den enheten som garantien gjelder, når det foreligger et mislighold som definert i garantien, eller når den enheten som 

garantien gjelder, ikke har utført noen betaling.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 2 

Kontrakter med en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen 

1. En OTC-derivatkontrakt skal anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen når minst én enhet i en 

tredjestat har fordel av en garanti som er stilt av en finansiell motpart etablert i Unionen og omfatter hele eller en del av dens 

forpliktelse i henhold til OTC-derivatkontrakten, forutsatt at garantien oppfyller begge følgende vilkår: 

a) Den omfatter hele forpliktelsen til en tredjestatsenhet i henhold til en eller flere OTC-derivatkontrakter for et samlet 

nominelt beløp på minst 8 milliarder euro eller et tilsvarende beløp i den relevante utenlandske valutaen, eller den omfatter 

bare en del av forpliktelsen til en tredjestatsenhet i henhold til en eller flere OTC-derivatkontrakter for et samlet nominelt 

beløp på minst 8 milliarder euro eller et tilsvarende beløp i den relevante utenlandske valutaen dividert med den 

prosentdelen av forpliktelsen som omfattes. 

b) Den tilsvarer minst fem prosent av summen av aktuelle eksponeringer som definert i artikkel 272 nr. 17 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) i OTC-derivatkontrakter inngått av den finansielle motparten som er etablert i 

Unionen, og som stiller garantien. 

2. Når garantien er stilt for et maksimumsbeløp som ligger under terskelen fastsatt i nr. 1 bokstav a), skal kontraktene som 

omfattes av garantien, ikke anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen, med mindre garantibeløpet  

økes, og i så fall skal den direkte, vesentlige og forutsigbare virkningen av kontraktene i Unionen vurderes på nytt av 

garantisten med utgangspunkt i vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) den dagen økningen skjer. 

3. Dersom forpliktelsen som følge av en eller flere OTC-derivatkontrakter ligger under terskelen fastsatt i nr. 1 bokstav a), 

skal slike kontrakter ikke anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen selv om det høyeste 

garantibeløpet til dekning av forpliktelsen er lik eller overstiger terskelen fastsatt i nr. 1 bokstav a), og selv om vilkåret fastsatt i 

nr. 1 bokstav b) er oppfylt. 

4. Ved en økning av forpliktelsen som følger av OTC-derivatkontraktene, eller en reduksjon av den aktuelle eksponeringen 

skal garantisten foreta en ny vurdering av om vilkårene angitt i nr. 1 er oppfylt. En slik vurdering skal foretas henholdsvis på 

dagen for økningen av forpliktelsen når det gjelder vilkåret fastsatt i nr. 1 bokstav a), og hver måned når det gjelder vilkåret 

fastsatt i nr. 1 bokstav b). 

5. OTC-derivatkontrakter for et samlet nominelt beløp på minst 8 milliarder euro eller et tilsvarende beløp i den relevante 

utenlandske valutaen som er inngått før en garanti er stilt eller økt, og som deretter omfattes av en garanti som oppfyller 

vilkårene fastsatt i nr. 1), skal anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen. 

6. En OTC-derivatkontrakt skal anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen når de to enhetene som 

er etablert i en tredjestat, inngår OTC-derivatkontrakten gjennom sine filialer i Unionen og ville blitt ansett som finansielle 

motparter dersom de var etablert i Unionen. 

Artikkel 3 

Tilfeller der det er nødvendig eller hensiktsmessig å hindre omgåelse av regler eller forpliktelser fastsatt i forordning 

(EU) nr. 600/2014 

1. En OTC-derivatkontrakt skal anses for å være utformet for å omgå bestemmelser i forordning (EU) nr. 600/2014 dersom 

måten kontrakten er blitt inngått på, anses, sett under ett og med hensyn til alle omstendigheter, for å ha som hovedformål å 

unngå anvendelse av bestemmelser i nevnte forordning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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2. Ved anvendelse av nr. 1 skal en kontrakt anses for å ha som hovedformål å unngå anvendelse av bestemmelser i 

forordning (EU) nr. 600/2014 dersom hovedformålet med en ordning eller en rekke av ordninger knyttet til OTC-

derivatkontrakten er å motvirke formålet, meningen og hensikten med en bestemmelse i forordning (EU) nr. 600/2014 som 

ellers ville få anvendelse, herunder når den er del av en kunstig ordning eller en rekke av kunstige ordninger. 

3. En ordning som i seg selv mangler forretningsmessig begrunnelse, kommersielt innhold eller relevant økonomisk 

berettigelse og består av en hvilken som helst form for kontrakt, transaksjon, ordning, handling, operasjon, avtale, innrømmelse, 

forståelse, løfte, forpliktelse eller hendelse, skal anses som en kunstig ordning. Ordningen kan omfatte mer enn ett skritt eller én 

del. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/580 

av 24. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for registrering av relevante opplysninger om ordrer som gjelder  

finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 25 nr. 3 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Handelsplassoperatører bør fritt kunne bestemme hvordan de fører register over relevante opplysninger om alle ordrer 

som gjelder finansielle instrumenter. For å kunne oppnå en effektiv og formålstjenlig sammenstilling, sammenligning og 

analyse av relevante ordreopplysninger for å overvåke markedet, bør slike opplysninger gjøres tilgjengelige for 

vedkommende myndigheter ved hjelp av ensartede standarder og formater når en vedkommende myndighet anmoder 

om slike opplysninger i henhold til artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

2) For å sikre klarhet og rettssikkerhet og unngå dobbeltlagring av de samme opplysningene bør denne forordning omfatte 

alle dataelementer i forbindelse med ordrer, herunder detaljerte opplysninger som skal rapporteres i samsvar med 

artikkel 26 nr. 1 og 3. 

3) For å avdekke og undersøke mulige tilfeller av eller forsøk på markedsmisbruk på en effektiv måte må vedkommende 

myndigheter raskt kunne identifisere personer og enheter som i vesentlig grad kan være involvert i ordreprosessen, 

herunder medlemmer av eller deltakere på handelsplasser, enheter med ansvar for beslutninger om investeringer og 

utførelse, ikke-utførende meglere og kunder på hvis vegne ordrer er initiert. Handelsplassoperatører bør derfor føre 

register over disse partene. 

4) For å gi vedkommende myndigheter mulighet til mer effektivt å identifisere mistenkelig atferd som kan være uttrykk for 

at en kunde er involvert i misbruk, herunder tilfeller der kunden utøver sin virksomhet gjennom en rekke 

verdipapirforetak, bør handelsplassoperatører registrere identiteten til kunder på hvis vegne deres medlemmer eller 

deltakere har lagt inn ordren. Operatører bør identifisere disse kundene med entydige identifikatorer for å oppnå en 

sikker og effektiv identifisering av slike personer og dermed fremme en mer effektiv analyse av mulige tilfeller av 

markedsmisbruk som kunder kan være involvert i. 

5) Handelsplassoperatører bør ikke være forpliktet til å registrere kundeidentifikatorer for alle kunder i handelskjeden, bare 

for den kunden på hvis vegne et medlem eller en deltaker har lagt inn ordren. 

6) Identifisering av prisstillingsstrategier eller lignende virksomhet er viktig for å kunne oppdage markedsmanipulering på 

en effektiv måte. Dette gjør det mulig for vedkommende myndigheter å skille ordrestrømmen fra et verdipapirforetak 

som handler på vilkår som på forhånd er fastsatt av utstederen av det instrumentet som er gjenstand for ordren, eller av 

den handelsplassen som ordren er lagt inn på, fra ordrestrømmen fra et verdipapirforetak som handler for egen regning 

eller på initiativ fra sin kunde. 

7) Det bør føres et register over eksakt dato og tidspunkt og over detaljerte opplysninger om at en ordre er opprettet, 

endret, annullert, avvist eller utført. Dette gjør det mulig å overvåke endringer i ordren gjennom hele dens levetid, noe 

som kan ha stor betydning for å avdekke og vurdere mulig markedsmanipulering og «front running» (handel før 

kunden).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 193, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/117 
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8) For å sikre et nøyaktig og fullstendig bilde av ordreboken til en handelsplass kan vedkommende myndigheter kreve 

opplysninger om de handelsperiodene der finansielle instrumenter handles. Disse opplysningene kan særlig brukes for å 

bestemme når auksjonsperiodene eller kontinuerlig handel starter og avsluttes, og hvorvidt ordrer forårsaker uplanlagte 

handelssperrer. Disse opplysningene er også nødvendige for å finne ut hvordan ordrer samvirker, særlig når periodene 

slutter på tilfeldige tidspunkter, for eksempel i forbindelse med auksjoner. Opplysninger om veiledende «uncrossing»-

priser og -volumer (likevektspriser og -volumer etter fordeling) vil også bidra til å gjøre det lettere å analysere en mulig 

auksjonsmanipulering. Med tanke på at én ordre kan påvirke enten auksjonens uncrossing-pris eller -volum, eller begge, 

må vedkommende myndigheter kunne se hvordan hver ordre påvirker disse verdiene. Uten disse opplysningene vil det 

være vanskelig å identifisere hvilken ordre som har påvirket disse verdiene. Dessuten bør hver relevant hendelse tildeles 

et sekvensnummer for å bestemme rekkefølgen av hendelser når to eller flere hendelser inntreffer samtidig. 

9) Spesifisering av ordrenes posisjon i en ordrebok gjør det mulig å gjenskape ordreboken og analysere rekkefølgen i 

ordreutførelsen, som er et viktig element for å overvåke markedsmisbruk. Den posisjonen en ordre tildeles, avhenger av 

hvordan prioriteten bestemmes av handelssystemet. Derfor bør handelsplassoperatører tildele og registrere opplysninger 

om ordrenes prioritet i henhold til prioriteringsmetoden pris-synlighet-tid eller prioriteringsmetoden størrelse-tid. 

10) For å kunne oppnå en effektiv markedsovervåking er det nødvendig å kunne kople ordrer til deres tilsvarende 

transaksjoner. Handelsplassoperatører bør derfor bruke egne identifikasjonskoder for transaksjoner som kopler ordrer til 

transaksjoner. 

11) Handelsplassoperatører bør for hver ordre som mottas, registrere og ta vare på ordretypen og tilhørende spesifikke 

instrukser, som sammen bestemmer hvordan hver ordre skal håndteres av deres matchingsmotorer i samsvar med deres 

egne klassifiseringer. Disse detaljerte opplysningene er avgjørende for at vedkommende myndigheter som ledd i sin 

overvåking av markedsmisbruk skal kunne overvåke handelsvirksomhet i ordreboken til en bestemt handelsplass, og 

særlig kunne reprodusere hvordan hver ordre opptrer i ordreboken. På grunn av de mange eksisterende og mulige nye 

ordretypene som utarbeides av handelsplassoperatører, og de spesifikke tekniske detaljene som følger med disse, kan 

registreringen av disse detaljerte opplysningene etter operatørenes interne klassifiseringssystem på det nåværende 

tidspunktet likevel vise seg ikke å gi vedkommende myndigheter mulighet til å reprodusere ordrebokvirksomheten til 

alle handelsplasser på en ensartet måte. For at vedkommende myndigheter nøyaktig skal kunne finne hver ordre i 

ordreboken, bør handelsplassoperatører også klassifisere hver ordre som mottas, enten som en ordre med 

prisbegrensning dersom ordren kan utføres, eller som en stoppordre dersom ordren først kan utføres når en 

forhåndsbestemt prishendelse inntreffer. 

12) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

13) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

14) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde, standarder og format for relevante ordreopplysninger 

1. Handelsplassoperatører skal kunne stille til rådighet for sin vedkommende myndighet detaljerte opplysninger i henhold til 

artikkel 2–13 om hver ordre som vises gjennom deres systemer, i henhold til det som er angitt i andre og tredje kolonne i tabell 

2 i vedlegget, i den grad de gjelder for den aktuelle ordren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Dersom vedkommende myndigheter anmoder om noen av de opplysningene som er nevnt i nr. 1, i samsvar med artikkel 

25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal handelsplassoperatørene stille disse opplysningene til rådighet ved hjelp av de 

standardene og formatene som er angitt i fjerde kolonne i tabell 2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Identifisering av berørte parter 

1. For alle ordrer skal handelsplassoperatører føre register over følgende opplysninger: 

a) Det medlemmet av eller den deltakeren på handelsplassen som la inn ordren på handelsplassen, identifisert som angitt i felt 

1 i tabell 2 i vedlegget. 

b) Den personen eller dataalgoritmen hos medlemmet av eller deltakeren på den handelsplassen som en ordre er lagt inn på, og 

som er ansvarlig for investeringsbeslutningen i forbindelse med ordren, identifisert som angitt i felt 4 i tabell 2 i vedlegget. 

c) Den personen eller dataalgoritmen hos medlemmet av eller deltakeren på handelsplassen som er ansvarlig for å utføre 

ordren, identifisert som angitt i felt 5 i tabell 2 i vedlegget. 

d) Det medlemmet av eller den deltakeren på handelsplassen som rutet ordren på vegne av et annet medlem av eller en annen 

deltaker på handelsplassen og i dennes navn, identifisert som en ikke-utførende megler som angitt i felt 6 i tabell 2 i 

vedlegget. 

e) Den kunden på hvis vegne medlemmet av eller deltakeren på handelsplassen la inn ordren på handelsplassen, identifisert 

som angitt i felt 3 i tabell 2 i vedlegget. 

2. Dersom et medlem, en deltaker eller en kunde på handelsplassen i henhold til en medlemsstats lovgivning har tillatelse til 

å tildele en ordre til sin kunde etter at ordren er blitt lagt inn på handelsplassen, og ennå ikke har tildelt ordren til kunden på 

tidspunktet for ordreinnleggingen, skal denne ordren identifiseres som angitt i felt 3 i tabell 2 i vedlegget. 

3. Dersom flere ordrer legges inn samlet på handelsplassen som en sammenslått ordre, skal den sammenslåtte ordren 

identifiseres som angitt i felt 3 i tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Handelsegenskap hos medlemmer av eller deltakere på handelsplassen og likviditetsforsyningsvirksomhet  

1. I hvilken egenskap et medlem av eller en deltaker på handelsplassen legger inn en ordre, skal beskrives som angitt i felt  

7 i tabell 2 i vedlegget. 

2. Følgende ordrer skal identifiseres som angitt i felt 8 i tabell 2 i vedlegget: 

a) En ordre lagt inn på en handelsplass av et medlem eller en deltaker som ledd i en prisstillingsstrategi i henhold til artikkel 

17 og 48 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). 

b) En ordre lagt inn på en handelsplass av et medlem eller en deltaker som ledd i enhver annen likviditetsfor-

syningsvirksomhet utført på vilkår som er fastsatt på forhånd, enten av utstederen av det instrumentet som er gjenstand for 

ordren, eller av den aktuelle handelsplassen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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Artikkel 4 

Registrering av dato og tidspunkt 

1. Handelsplassoperatører skal føre et register over dato og tidspunkt for når hver av de hendelsene som er oppført i felt 21 i 

tabell 2 i vedlegget til denne forordning, inntraff, med den nøyaktighetsgraden som er fastsatt i artikkel 2 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/574(1), som angitt i felt 9 i tabell 2 i vedlegget til denne forordning. Med unntak av 

registreringen av datoen og tidspunktet for handelsplassystemers avvisning av ordrer, skal alle hendelser nevnt i felt 21 i tabell 

2 i vedlegget til denne forordning registreres ved hjelp av de klokkene som brukes av handelsplassens matchingsmotorer. 

2. Handelsplassoperatører skal føre et register over dato og tidspunkt for hvert av de dataelementene som er angitt i felt  

49, 50 og 51 i tabell 2 i vedlegget til denne forordning, med den nøyaktighetsgraden som er angitt i artikkel 2 i delegert 

forordning (EU) 2017/574. 

Artikkel 5 

Gyldighetsperiode og ordrebegrensninger 

1. Handelsplassoperatører skal føre et register over de gyldighetsperiodene og ordrebegrensningene som er oppført i felt  

10 og 11 i tabell 2 i vedlegget. 

2. Register over datoer og tidspunkter for gyldighetsperiodene skal for hver gyldighetsperiode føres  som angitt i felt 12 i 

tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 6 

Prioritet og sekvensnumre 

1. Handelsplassoperatører som driver handelssystemer med prioritet basert på pris-synlighet-tid, skal føre register over 

prioritetstidsstempling for alle ordrer som angitt i felt 13 i tabell 2 i vedlegget. Prioritetstidsstemplingen skal gjøres med samme 

nøyaktighetsgrad som angitt i artikkel 4 nr. 1. 

2. Handelsplassoperatører som driver handelssystemer med prioritet basert på størrelse-tid, skal føre et register over de 

mengdene som bestemmer ordrenes prioritet som angitt i felt 14 i tabell 2 i vedlegget, samt den prioritetstidsstemplingen som er 

nevnt i nr. 1. 

3. Handelsplassoperatører som bruker en kombinasjon av prioritet basert på pris-synlighet-tid og prioritet basert på størrelse-

tid og viser ordrer i sin ordrebok etter tidsprioritet, skal oppfylle kravene i nr. 1. 

4. Handelsplassoperatører som bruker en kombinasjon av prioritet basert på pris-synlighet-tid og prioritet basert på størrelse-

tid og viser ordrer i sin ordrebok med prioritet basert på størrelse-tid, skal oppfylle kravene i nr. 2. 

5. Handelsplassoperatører skal tildele hver hendelse et sekvensnummer og registrere dette som angitt i felt 15 i tabell 2 i 

vedlegget. 

Artikkel 7 

Identifikasjonskoder for ordrer som gjelder finansielle instrumenter 

1. Handelsplassoperatører skal tildele hver ordre en individuell identifikasjonskode som angitt i felt 20 i tabell 2 i vedlegget . 

Identifikasjonskoden skal være entydig for hver ordrebok, hver handelsdag og hvert finansielt instrument. Den får anvendelse 

fra det tidspunktet handelsoperatøren har mottatt ordren, fram til den fjernes fra ordreboken. Identifikasjonskoden får også 

anvendelse på avviste ordrer uansett årsaken til avvisningen.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 148). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1589 

 

 

2. Handelsplassoperatøren skal føre register over de relevante opplysningene om strategiordrer med implisitt funksjonalitet 

(strategy orders with implied functionality – SOIF) som formidles til offentligheten som angitt i vedlegget. Felt 33 i tabell 2 i 

vedlegget skal inneholde en erklæring om at ordren er en implisitt ordre. 

Ved utførelse av en SOIF skal opplysningene om den registreres av handelsplassoperatøren som angitt i vedlegget. 

Ved utførelse av en SOIF skal det angis en identifikasjonskode for strategirelaterte ordrer ved hjelp av den samme 

identifikasjonskoden for alle ordrer som er knyttet til en bestemt strategi. Identifikasjonskoden for strategirelaterte ordrer skal 

være som angitt i felt 46 i tabell 2 i vedlegget. 

3. Ordrer som legges inn på en handelsplass som tillater en rutingstrategi, skal identifiseres av denne handelsplassen som 

«rutet» som angitt i felt 33 i tabell 2 i vedlegget, når de rutes til en annen handelsplass. Ordrer som legges inn på en 

handelsplass som tillater en rutingstrategi, skal beholde den samme identifikasjonskoden i hele sin levetid, uansett om 

eventuelle gjenværende mengder gjeninnføres i den ordreboken ordren først ble innført i. 

Artikkel 8 

Hendelser som påvirker ordrer som gjelder finansielle instrumenter 

Handelsplassoperatører skal føre register over de detaljerte opplysningene som er nevnt i felt 21 i tabell 2 i vedlegget i 

forbindelse med nye ordrer. 

Artikkel 9 

Typer av ordrer som gjelder finansielle instrumenter 

1. Handelsplassoperatører skal føre et register over ordretype for hver ordre som mottas, ved å bruke sin egen klassifisering 

som angitt i felt 22 i tabell 2 i vedlegget. 

2. Handelsplassoperatører skal klassifisere hver ordre som mottas, enten som en ordre med prisbegrensning eller som en 

stoppordre, som angitt i felt 23 i tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 10 

Priser i forbindelse med ordrer 

Handelsplassoperatører skal føre register over alle prisrelaterte opplysninger som er nevnt i avsnitt I i tabell 2 i vedlegget, 

dersom de gjelder ordrene. 

Artikkel 11 

Ordreinstrukser 

Handelsplassoperatører skal føre register over alle ordreinstrukser som mottas for hver ordre, som angitt i avsnitt J i tabell 2 i 

vedlegget. 

Artikkel 12 

Identifikasjonskode for handelsplasstransaksjoner 

Handelsplassoperatører skal tildele hver transaksjon som følger av en fullstendig eller delvis utførelse av en ordre, en 

individuell identifikasjonskode som angitt i felt 48 i tabell 2 i vedlegget. 
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Artikkel 13 

Handelsfaser og veiledende auksjonspris og volum 

1. Handelsplassoperatører skal føre register over de ordreopplysningene som er angitt i avsnitt K i tabell 2 i vedlegget. 

2. Dersom vedkommende myndigheter anmoder om detaljerte opplysninger som nevnt i avsnitt K i henhold til artikkel  

1, skal de detaljerte opplysningene nevnt i felt 9 og 15–18 i tabell 2 i vedlegget også anses for å være opplysninger om den 

ordren anmodningen gjelder. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 199-211.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/581  

av 24. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for tilgang til clearing med hensyn til handelsplasser og sentrale motparter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 35 nr. 6 og artikkel 36 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå konkurransevridning bør sentrale motparter samt handelsplasser kunne avslå en anmodning om tilgang til 

en sentral motpart eller en handelsplass bare dersom de har gjort alle rimelige anstrengelser for å styre den risikoen som 

følger av at tilgang gis, men der en vesentlig unødig risiko gjenstår. 

2) Dersom en sentral motpart eller handelsplass avslår en anmodning om tilgang, må den i samsvar med forordning (EU) 

nr. 600/2014 framlegge en fullstendig begrunnelse for beslutningen, herunder angi hvordan de relevante risikoene som 

oppstår ved at tilgang gis, vil være umulige å styre i den aktuelle situasjonen og at en vesentlig unødig risiko vil gjenstå. 

En hensiktsmessig måte å gjøre dette på er at den parten som nekter tilgang, klart angir hvilke endringer i 

risikostyringen som ville følge av det gis tilgang, angir hvordan den vil måtte styre risikoen knyttet til endringer som 

følge av at tilgang gis, og forklarer hvordan dette påvirker virksomheten. 

3) Forordning (EU) nr. 600/2014 skiller ikke mellom risikoene for sentrale motparter og handelsplasser når det gis tilgang, 

og omfatter samme generelle kategorier av vilkår som handelsplasser og sentrale motparter skal ta i betraktning ved 

vurdering av anmodninger om tilgang. Som følge av forskjellene i den virksomheten som utøves av sentrale motparter 

sammenlignet med handelsplasser, kan imidlertid risikoer som følger av at det gis tilgang, i praksis påvirke sentrale 

motparter og handelsplasser forskjellig, slik at det kreves en framgangsmåte som skiller mellom sentrale motparter og 

handelsplasser. 

4) Når en vedkommende myndighet vurderer om tilgang kan hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller 

innvirke negativt på systemrisikoen, bør den vurdere hvorvidt den sentrale motparten eller handelsplassen har egnede 

framgangsmåter for risikostyring, herunder med hensyn til operasjonell og juridisk risiko, for å unngå at tilgangsavtalen 

skaper vesentlig unødig risiko for tredjeparter som ikke kan reduseres. 

5) Vilkårene for å tillate tilgang bør være rimelige og ikke-diskriminerende, slik at formålet med ikke-diskriminerende 

tilgang ikke undergraves. Innkreving av avgifter på en diskriminerende måte som hindrer tilgang, bør ikke tillates. 

Avgifter kan imidlertid variere av objektivt begrunnede årsaker, for eksempel dersom kostnadene ved gjennomføring av 

tilgangsavtalene er høyere. Når det gis tilgang, pådrar sentrale motparter og handelsplasser seg både engangskostnader, 

for eksempel ved vurdering av lovfestede krav, og løpende kostnader. Ettersom omfanget av anmodningen om tilgang 

og de tilhørende kostnadene for gjennomføring av tilgangsavtalen kan variere fra tilfelle til tilfelle, er det ikke 

hensiktsmessig å dekke den bestemte kostnadsfordelingen mellom den sentrale motparten og handelsplassen i denne 

forordning. Kostnadsfordelingen er imidlertid et viktig element i en tilgangsavtale, og begge parter bør derfor spesifisere 

dekningen av kostnadene i avtalen. 

6) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) skal en sentral motpart som ønsker å utvide sin 

forretningsvirksomhet med tilleggstjenester eller virksomhet som ikke omfattes av den første tillatelsen, inngi 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 212, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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en søknad om utvidelse av tillatelsen. En utvidelse av tillatelsen kreves dersom en sentral motpart har til hensikt å tilby 

clearingtjenester for finansielle instrumenter som har en annen risikoprofil, eller som skiller seg vesentlig fra den 

sentrale motpartens eksisterende produkter. Når en kontrakt som omsettes på en handelsplass som den sentrale 

motparten har gitt tilgang til, er i en klasse av finansielle instrumenter som omfattes av den sentrale motpartens 

eksisterende tillatelse og derfor har lignende risikoegenskaper som de kontraktene som allerede er clearet av den 

sentrale motparten, bør en slik kontrakt anses som økonomisk likeverdig. 

7) For å sikre at en sentral motpart ikke anvender diskriminerende krav til sikkerhetsstillelse og marginsikkerhet for 

økonomisk likeverdige kontrakter som handles på en handelsplass som har fått tilgang til den sentrale motparten, bør 

enhver endring av marginberegningsmetode og operasjonelle krav med hensyn til marginberegning og avregning 

(netting) som anvendes på økonomisk likeverdige kontrakter som allerede er clearet av den sentrale motparten, være 

gjenstand for en gjennomgåelse ved den sentrale motpartens risikokomité og anses som en vesentlig endring av 

modellene og parametrene for gjennomgåelsen fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Ved en slik gjennomgåelse bør 

det kontrolleres at de nye modellene og parametrene er ikke-diskriminerende og bygger på relevante risikovurderinger. 

8) Forordning (EU) nr. 648/2012 hindrer konkurransevridning ved å kreve ikke-diskriminerende tilgang til sentrale 

motparter som tilbyr clearing av OTC-derivater til handelsplasser. Videre erkjennes i forordning (EU) nr. 600/2014 

behovet for å innføre lignende krav for regulerte markeder. Ettersom en sentral motpart kan cleare både OTC-derivater 

og børshandlede derivater, bør det ved ikke-diskriminerende behandling av økonomisk likeverdige kontrakter som 

handles på en handelsplass som anmoder om tilgang til en sentral motpart, tas hensyn til alle relevante kontrakter som 

cleares av den sentrale motparten, uansett hvor kontraktene omsettes. 

9) En melding fra en vedkommende myndighet til kollegiet av vedkommende myndigheter for den sentrale motparten og 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om godkjenning av den sentrale motpartens 

overgangsordninger i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør gis uten unødig opphold for å hjelpe 

andre berørte vedkommende myndigheter med å forstå hvilke konsekvenser dette vil få for den sentrale motparten og 

alle handelsplasser som er tilknyttet gjennom nære forbindelser til denne sentrale motparten. Meldingen bør inneholde 

alle relevante opplysninger som er nødvendige for å gjøre det mulig for kollegiet av vedkommende myndigheter for den 

sentrale motparten og ESMA å forstå beslutningen og gi bedre gjennomsiktighet. 

10) Klare krav til hvilke opplysninger som skal gis av sentrale motparter og handelsplasser når de underretter vedkommende 

myndigheter og ESMA om at de ønsker å dra fordel av overgangsordningene i samsvar med artikkel 35 og 36 i 

forordning (EU) nr. 600/2014, bør bidra til en åpen og harmonisert anvendelse av framgangsmåten for melding. 

Framgangsmåten for melding må derfor omfatte ensartede maler for meldingene, slik at konsekvent og ensartet 

tilsynspraksis er mulig. 

11) Det er viktig å unngå risikoen for at større handelsplasser bruker beregningsmetoder som reduserer deres årlige 

nominelle beløp, med sikte på å dra fordel av unntaksordningen i tilgangsbestemmelsene. Dersom det foreligger like 

velansette alternative metoder for beregning av nominelt beløp, bidrar bruk av den beregningen som gir høyest verdi, til 

å unngå slik risiko. Metodene som brukes til å beregne nominelt beløp i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014, bør 

gjøre det mulig for reelt mindre handelsplasser som ennå ikke har tilegnet seg den tekniske kapasiteten som kreves for å 

konkurrere på like vilkår med størsteparten av markedet for «etter handel»-infrastruktur, å gjøre bruk av 

unntaksordningen. Det er også viktig at metodene som foreskrives, er enkle og entydige, slik at de bidrar til konsekvent 

og ensartet tilsynspraksis. 

12) Det er viktig at handelsplasser er konsekvente i beregningen av sitt nominelle beløp i henhold til forordning (EU)  

nr. 600/2014, slik at handelsplassene kan anvende tilgangsbestemmelsene på en rettferdig måte. Dette er særlig relevant 

for visse typer børshandlede derivater som handles i enheter som fat eller tonn. 

13) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. For å sikre at 

sentrale motparter og handelsplasser kan dra fordel av overgangsordningene fastsatt i artikkel 35 nr. 5 og artikkel 36  

nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør visse bestemmelser i denne forordning få anvendelse fra forordningens 

ikrafttredelsesdato.  
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14) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre, ettersom de handler om reglene for å avslå og 

innvilge tilgang til sentrale motparter og handelsplasser, herunder sentrale motparters og handelsplassers framgangsmåte 

for å velge unntak fra tilgangskravene fastsatt i denne forordning. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, hvorav de fleste bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse 

forpliktelsene, å få samlet oversikt over og tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder som 

kreves i henhold til artikkel 35 nr. 6 og artikkel 36 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014, samles i én enkelt forordning. 

15) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

16) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra int eressentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

IKKE-DISKRIMINERENDE TILGANG TIL SENTRALE MO TPARTER O G HANDELSPLASSER 

AVSNITT 1 

Ikke-diskriminerende tilgang til sentrale motparter 

Artikkel 1 

Vilkår for at en sentral motpart skal kunne nekte tilgang 

1. En sentral motpart skal vurdere hvorvidt det å gi tilgang vil medføre noen av risikoene nevnt i artikkel 2, 3 og 4, og kan 

nekte tilgang bare dersom den etter å ha gjort alle rimelige anstrengelser for å styre risikoen, konkluderer med at det gjenstår 

vesentlige unødige risikoer som ikke kan styres. 

2. Dersom en sentral motpart nekter tilgang, skal den angi hvilke risikoer nevnt i artikkel 2, 3 og 4 som vil kunne oppstå som 

følge av at det gis tilgang, og skal forklare hvorfor disse risikoene ikke kan styres. 

Artikkel 2 

En sentral motparts avslag på tilgang på grunnlag av forventet transaksjonsvolum 

En sentral motpart kan avslå en anmodning om tilgang på grunnlag av forventet transaksjonsvolum som følge av slik tilgang 

bare dersom tilgangen ville føre til et av følgende: 

a) Den sentrale motpartens skalerbare utforming overskrides i en slik grad at den sentrale motparten ikke kan tilpasse sine 

systemer for å håndtere forventet transaksjonsvolum. 

b) Den sentrale motpartens planlagte kapasitet overskrides på en slik måte at den sentrale motparten ikke kan erverve den 

påkrevde ekstra kapasiteten som kreves for å cleare forventet transaksjonsvolum.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 3 

En sentral motparts avslag på tilgang på grunnlag av operasjonell risiko og kompleksitet 

En sentral motpart kan avslå en anmodning om tilgang på grunnlag av operasjonell risiko og kompleksitet. 

Operasjonell risiko og kompleksitet kan bestå i 

a) inkompatibilitet mellom den sentrale motpartens og handelsplassens IT-systemer som hindrer den sentrale motparten i å 

opprette forbindelse mellom systemene, 

b) mangel på menneskelige ressurser med nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring til å utføre den sentrale motpartens 

oppgaver i forbindelse med risikoen som følger av ytterligere finansielle instrumenter der disse skiller seg fra finansielle 

instrumenter som allerede er clearet av den sentrale motparten, eller manglende evne til å ta i bruk de menneskelige 

ressursene. 

Artikkel 4 

En sentral motparts avslag på tilgang på grunnlag av andre faktorer som skaper vesentlig unødig risiko 

1. En sentral motpart kan avslå en anmodning om tilgang på grunn av vesentlig unødig risiko dersom et av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Den sentrale motparten tilbyr ikke clearingtjenester for de finansielle instrumentene som det anmodes om tilgang for, og vil 

selv med en rimelig innsats ikke kunne innføre en clearingtjeneste i samsvar med kravene fastsatt i avdeling II, III og IV i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

b) Det å gi tilgang vil true den sentrale motpartens økonomiske levedyktighet eller dens evne til å oppfylle minstekravene til 

kapital i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

c) Det foreligger juridisk risiko. 

d) Det er en uforenlighet mellom den sentrale motpartens regler og handelsplassens regler som den sentrale motparten ikke 

kan avhjelpe i samarbeid med handelsplassen. 

2. En sentral motpart kan avslå en anmodning om tilgang på grunnlag av juridisk risiko som nevnt i nr. 1 bokstav c) dersom 

den sentrale motparten som følge av at tilgang gis, ikke kan håndheve sine regler for sluttavregning (close out netting) og 

framgangsmåter ved mislighold eller ikke vil være i stand til å styre risikoene som følger av samtidig bruk av ulike modeller for 

handelsaksept. 

AVSNITT 2 

Ikke-diskriminerende tilgang til handelsplasser 

Artikkel 5 

Vilkår for at en handelsplass skal kunne nekte tilgang 

1. En handelsplass skal vurdere hvorvidt det å gi tilgang vil medføre noen av risikoene nevnt i artikkel 6 og 7, og kan nekte 

tilgang bare dersom den etter å ha gjort alle rimelige anstrengelser for å styre risikoen, konkluderer med at det gjenstår 

vesentlige unødige risikoer som ikke kan styres. 

2. Dersom en handelsplass nekter tilgang, skal den angi hvilke risikoer nevnt i artikkel 6 og 7 som vil kunne oppstå som 

følge av at det gis tilgang, og skal forklare hvorfor disse risikoene ikke kan styres.  
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Artikkel 6 

En handelsplass' avslag på tilgang på grunnlag av operasjonell risiko og kompleksitet 

En handelsplass kan avslå en anmodning om tilgang på grunnlag av operasjonell risiko og kompleksitet som følge av slik 

tilgang bare dersom det foreligger en risiko for inkompatibilitet mellom den sentrale motpartens IT -systemer og 

handelsplassens IT-systemer som hindrer handelsplassen i å opprette forbindelse mellom disse systemene. 

Artikkel 7 

En handelsplass' avslag på tilgang på grunnlag av andre faktorer som skaper vesentlig unødig risiko 

En handelsplass kan avslå en anmodning om tilgang på grunn av vesentlig unødig risiko i følgende tilfeller: 

a) Ved en trussel mot handelsplassens økonomiske levedyktighet eller evne til å oppfylle minstekravene til kapital i henhold 

til artikkel 47 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). 

b) Ved uforenlighet mellom handelsplassens regler og den sentrale motpartens regler som handelsplassen ikke kan avhjelpe i 

samarbeid med den sentrale motparten. 

Artikkel 8 

På hvilke vilkår det å gi tilgang vil kunne hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller innvirke 

negativt på systemrisikoen 

I tillegg til likviditetsfragmentering, som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 45 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal det å gi tilgang 

for formålene i artikkel 35 nr. 4 bokstav b) og artikkel 36 nr. 4 bokstav b) i nevnte forordning anses å kunne hindre 

finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller innvirke negativt på systemrisikoen dersom vedkommende 

myndighet kan gi en begrunnelse for avslag, herunder dokumentasjon av at framgangsmåtene for risikostyring for en av eller 

begge parter i anmodningen om tilgang ikke er tilstrekkelig til å hindre at det å gi tilgang skaper vesentlig unødig risiko for 

tredjeparter og det ikke foreligger noe korrigerende tiltak som i tilstrekkelig grad vil redusere denne risikoen. 

KAPITTEL II 

VILKÅR FO R Å GI TILGANG 

Artikkel 9 

Vilkår for å gi tilgang 

1. Partene skal bli enige om sine respektive rettigheter og plikter som følge av tilgangen, herunder regelverk som får 

anvendelse på deres forbindelser. Vilkårene i tilgangsavtalen skal 

a) være klart definert, gjennomsiktige, gyldige og mulig å håndheve, 

b) dersom to eller flere sentrale motparter har tilgang til handelsplassen, angi hvordan transaksjoner på handelsplassen skal 

tildeles til den sentrale motparten som er part i avtalen, 

c) inneholde klare regler for tidspunktet for innlegging av overføringsordrer, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/26/EF(2), i de relevante systemene og for tidspunktet da de ikke kan tilbakekalles, 

d) inneholde regler for oppsigelse av tilgangsavtalen ved en av partene, som skal 

i) sørge for at avtalen kan heves på en ordnet måte som ikke unødig utsetter andre enheter for tilleggsrisikoer, herunder 

klare og gjennomsiktige ordninger for håndtering og ordnet avvikling av kontrakter og posisjoner som var inngått i 

henhold til tilgangsavtalen, og som var åpne på hevingstidspunktet,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014 , s. 349). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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ii) sikre at den berørte parten gis en rimelig frist til å bøte på et eventuelt brudd som ikke gir grunnlag for umiddelbar 

heving, 

iii) muliggjøre heving dersom risikoen øker på en måte som ville ha berettiget nekting av tilgang i første omgang, 

e) angi de finansielle instrumentene som er gjenstand for tilgangsavtalen, 

f) angi dekningen av de engangskostnadene og løpende kostnadene som anmodningen om tilgang gir opphav til, 

g) inneholde bestemmelser om fordringer og gjeld som følger av tilgangsavtalen. 

2. Vilkårene i tilgangsavtalen skal kreve at avtalepartene innfører egnede retningslinjer, framgangsmåter og systemer for å 

sikre følgende: 

a) Rettidig, pålitelig og sikker kommunikasjonen mellom partene. 

b) Forutgående samråd med den annen part dersom endringer i en av partenes virksomhet kan forventes å få en vesentlig 

innvirkning på tilgangsavtalen eller den risikoen som den annen part eksponeres for. 

c) Varsling i tide til den annen part før en endring gjennomføres, i tilfeller som ikke omfattes av bokstav b). 

d) Tvisteløsning. 

e) Identifikasjon, overvåking og styring av potensielle risikoer som følger av tilgangsavtalen. 

f) Handelsplassens mottak av alle opplysninger som er nødvendige for at den skal kunne oppfylle sine forpliktelser når det 

gjelder overvåking av åpne posisjoner. 

g) Den sentrale motpartens godkjenning av levering av varer som gjøres opp fysisk. 

3. De berørte partene i tilgangsavtalen skal sørge for 

a) at passende standarder for risikostyring opprettholdes når det gis tilgang, 

b) at opplysningene i anmodningen om tilgang er oppdatert i hele tilgangsavtalens løpetid, herunder opplysninger om 

vesentlige endringer, 

c) at ikke-offentlige og forretningsmessig følsomme opplysninger, herunder opplysninger framlagt i et finansielt instruments 

utviklingsfase, kan brukes bare for det bestemte formålet de stilles til rådighet for, og kan danne beslutningsgrunnlag bare i 

tilknytning til formålet som er avtalt mellom partene. 

Artikkel 10 

Sentrale motparters ikke-diskriminerende og gjennomsiktige clearingavgifter 

1. En sentral motpart skal innkreve avgifter bare for clearing av transaksjoner som gjennomføres på en handelsplass som den 

har fått tilgang til på grunnlag av objektive kriterier som gjelder for alle clearingmedlemmer og eventuelt kunder. For dette 

formål skal en sentral motpart benytte samme avgifts- og rabattsystem for alle clearingmedlemmer og eventuelt kunder, og 

avgiftene skal ikke avhenge av den handelsplassen der transaksjonen finner sted. 

2. En sentral motpart skal innkreve avgifter for en handelsplass i forbindelse med tilgang bare på grunnlag av objektive 

kriterier. For dette formål skal de samme avgiftene og rabattene få anvendelse på samtlige handelsplasser som gir tilgang til den 

sentrale motparten med hensyn til de samme eller lignende finansielle instrumenter, med mindre et annet avgiftssystem kan 

begrunnes objektivt. 

3. I samsvar med artikkel 38 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal en sentral motpart sikre at avgiftssystemene nevnt i nr. 1 og 

2 i denne artikkel er lett tilgjengelige, tilstrekkelig identifisert for hver tjeneste og tilstrekkelig detaljert til å sikre at avgiftene 

som påløper, er forutsigbare.  
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4. Nr. 1-3 får anvendelse på avgifter for å dekke engangskostnader og løpende kostnader. 

Artikkel 11 

Handelsplassers ikke-diskriminerende og gjennomsiktige avgifter 

1. En handelsplass skal innkreve avgifter i forbindelse med tilgang bare på grunnlag av objektive kriterier. For dette formål 

skal samme avgifts- og rabattsystem gjelde for alle sentrale motparter som får tilgang til handelsplassen, med hensyn til samme 

eller lignende finansielle instrumenter, med mindre et annet avgiftssystem kan begrunnes objektivt. 

2. En handelsplass skal sikre at avgiftssystemene nevnt i nr. 1 er lett tilgjengelige, tilstrekkelig identifisert for hver tjeneste 

og tilstrekkelig detaljert til å sikre at avgiftene som påløper, er forutsigbare. 

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse på alle avgifter knyttet til tilgang, herunder dem som innkreves for å dekke engangskostnader og 

løpende kostnader. 

KAPITTEL III 

VILKÅR FO R LIKEBEHANDLING AV KO NTRAKTER 

Artikkel 12 

Krav til sikkerhetsstillelse og marginsikkerhet for økonomisk likeverdige kontrakter 

1. Den sentrale motparten skal fastslå om kontrakter som handles på den handelsplassen som den har gitt tilgang til, er 

økonomisk likeverdige med kontrakter med lignende risikoegenskaper som allerede er clearet av den sentrale motparten. 

2. For denne artikkels formål skal en sentral motpart anse alle kontrakter som handles på den handelsplassen som den har 

gitt tilgang til, og som tilhører den klassen av finansielle instrumenter som omfattes av den sentrale motpartens tillatelse nevnt i 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller av en eventuell senere utvidelse av tillatelsen nevnt i artikkel 15 i nevnte 

forordning, som økonomisk likeverdige med kontraktene i den aktuelle klassen av finansielle instrumenter som allerede er 

clearet av den sentrale motparten. 

3. En sentral motpart kan anse en kontrakt som handles på en handelsplass som den har gitt tilgang til, og som har en 

vesentlig annerledes risikoprofil eller vesentlige forskjeller fra kontraktene som allerede er clearet av den sentrale motparten i 

den aktuelle klassen av finansielle instrumenter, som ikke økonomisk likeverdig dersom den sentrale motparten har fått en 

utvidelse av tillatelsen i henhold til artikkel 15 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til den aktuelle kontrakten og i 

forbindelse med handelsplassens anmodning om tilgang. 

4. En sentral motpart skal for økonomisk likeverdige kontrakter nevnt i nr. 1 benytte de samme metodene for 

marginsikkerhet og sikkerhetsstillelse uansett hvor kontraktene handles. En sentral motpart skal la clearing av en økonomisk 

likeverdig kontrakt nevnt i nr. 1 være omfattet av vedtatte endringer i den sentrale motpartens risikomodeller og -parametrer 

bare dersom det er nødvendig for å redusere risikofaktorene i forbindelse med denne handelsplassen eller kontraktene som 

handles der. Slike endringer skal anses som vesentlige endringer av den sentrale motpartens modeller og parametrer nevnt i 

artikkel 28 og 49 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 13 

Avregning (netting) av økonomisk likeverdige kontrakter 

1. En sentral motpart skal for økonomisk likeverdige kontrakter nevnt i artikkel 12 nr. 1 i denne forordning benytte samme 

framgangsmåter for avregning (netting) uansett hvor kontraktene ble handlet, forutsatt at en framgangsmåte for avregning som 

den benytter, er gyldig og kan håndheves i samsvar med direktiv 98/26/EF og gjeldende insolvensregelverk.  
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2. En sentral motpart som anser at den juridiske risikoen eller basisrisikoen knyttet til en framgangsmåte for avregning som 

den anvender på en økonomisk likeverdig kontrakt, ikke er tilstrekkelig redusert, skal la clearing av en slik kontrakt være 

betinget av at det vedtas endringer i den framgangsmåten for avregning som utelukker avregning av en slik kontrakt. Slike 

endringer skal anses som vesentlige endringer av den sentrale motpartens risikomodeller og -parametrer nevnt i artikkel 28 og 

49 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3. Ved anvendelse av nr. 2 er «basisrisiko» den risikoen som oppstår som følge av ikke fullstendig korrelerte bevegelser 

mellom to eller flere eiendeler eller kontrakter som cleares av den sentrale motparten, 

Artikkel 14 

Kryssberegning av marginer for korrelerte kontrakter clearet av samme sentrale motpart 

Dersom en sentral motpart beregner marginer i forbindelse med kryssberegning av marginer for korrelerte kontrakter clearet av 

samme sentrale motpart (beregning av porteføljemarginsikkerhet) i samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012 og 

artikkel 27 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013(1), skal den sentrale motparten anvende sin framgangsmåte for 

beregning av porteføljemarginsikkerheten på alle relevante korrelerte kontrakter, uavhengig av hvor kontraktene handles. 

Kontrakter med en vesentlig og pålitelig korrelasjon, eller en tilsvarende statistisk parameter for avhengighet, skal nyte godt av 

det samme motregninger eller reduksjoner. 

KAPITTEL IV 

O VERGANGSO RDNINGER O G SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Framgangsmåte for melding fra den sentrale motparten til vedkommende myndighet 

Dersom en sentral motpart søker om tillatelse til å benytte overgangsordningene nevnt i artikkel 35 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, skal den sende en melding til vedkommende myndighet i skriftlig form på skjema 1 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 16 

Framgangsmåte for melding fra vedkommende myndighet til ESMA og kollegiet av vedkommende myndigheter for den 

sentrale motparten 

Berørte vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold og senest en måned etter beslutningen skriftlig underrette ESMA 

og kollegiet av vedkommende myndigheter for den sentrale motparten om alle beslutninger om å godkjenne en overgangs-

ordning i samsvar med artikkel 35 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 på skjema 2 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 17 

Framgangsmåte for melding fra handelsplassen til vedkommende myndighet om første overgangsperiode  

Dersom en handelsplass ikke ønsker å være bundet av artikkel 36 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal den sende en melding til 

vedkommende myndighet og ESMA skriftlig på skjema 3.1 og 3.2 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 18 

Framgangsmåte for melding fra handelsplassen til vedkommende myndighet om en forlengelse av overgangsperioden  

Dersom en handelsplass fortsatt ønsker ikke å være bundet av artikkel 36 i forordning (EU) nr. 600/2014 i ytterligere  

30 måneder, skal den sende en melding til vedkommende myndighet og ESMA skriftlig på skjema 4.1 og 4.2 som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41).  
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Artikkel 19 

Ytterligere spesifikasjoner for beregning av nominelt beløp 

1. I samsvar med artikkel 36 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en handelsplass som ikke ønsker å være bundet av 

artikkel 36 i nevnte forordning for et tidsrom på 30 måneder fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, i sin 

beregning av sitt årlige nominelle beløp ta med alle transaksjoner med børshandlede derivater som er gjennomført i det siste 

kalenderåret før anvendelsen av forordningens regler. 

2. Med henblikk på beregning av årlig nominelt beløp i samsvar med artikkel 36 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 for året 

forut for anvendelsen av forordningen skal en handelsplass bruke faktiske tall for perioden som de er tilgjengelige for. 

Dersom en handelsplass for året forut for anvendelsen av forordning (EU) nr. 600/2014 har tilgjengelige data for mindre enn 

tolv måneder, skal den utarbeide et estimat for det aktuelle året ved hjelp av følgende tre verdier: 

a) Faktiske data for den lengste mulige perioden som starter ved begynnelsen av året forut for anvendelsen av forordning (EU) 

nr. 600/2014, herunder minst de første åtte månedene. 

b) Faktiske data for tilsvarende periode i løpet av året før året som er nevnt i bokstav a) i dette nummer. 

c) Faktiske data for hele året før året som er nevnt i bokstav a) i dette nummer. 

Estimatet for årlig nominelt beløp skal beregnes ved å multiplisere inndataverdien i annet ledd bokstav a) med inndataverdien i 

annet ledd bokstav c) og dividere med inndataverdien i annet ledd bokstav b). 

3. Dersom en handelsplass fortsatt ønsker ikke å være bundet av artikkel 36 i forordning (EU) nr. 600/2014 i ytterligere  

30 måneder ved utløpet av en første eller eventuell senere 30-månedersperiode, skal den i sin beregning av årlig nominelt beløp 

i samsvar med artikkel 36 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 ta med alle transaksjoner med børshandlede derivater som er 

gjennomført i henhold til dens regler i hver av de første to løpende tolvmånedersperiodene av den forrige 30-månedersperioden. 

4. Dersom det finnes akseptable alternativer for å beregne årlig nominelt beløp for visse typer instrumenter, men det er 

merkbare forskjeller i verdiene som slike beregningsmetoder gir, skal den beregningen som gir den høyeste verdien, benyttes. 

Særlig for derivater, for eksempel futurekontrakter eller opsjoner, herunder alle typer varederivater som angis i enheter, skal det 

årlige nominelle beløpet være hele verdien av derivatets underliggende eiendeler til relevant pris på tidspunktet da 

transaksjonen gjennomføres. 

Artikkel 20 

ESMAs godkjennings- og kontrollmetode 

1. Med henblikk på kontroll i samsvar med artikkel 36 nr. 6 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal handelsplassen 

på anmodning framlegge for ESMA alle fakta og tall som beregningen bygger på. 

2. Ved kontroll av framlagte årlige nominelle beløpstall skal ESMA også ta hensyn til relevante opplysninger etter handel og 

årlige statistikker. 

3. ESMA skal godkjenne eller forkaste unntaket innen tre måneder etter mottak av alle relevante op plysninger om meldingen 

i samsvar med artikkel 16 eller 17, herunder opplysningene angitt i artikkel 19. 
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Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 15, 16, 17, 19 og 20 får imidlertid anvendelse fra denne forordnings ikrafttredelse. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Skjema 1 

Melding nevnt i artikkel 15 

Den sentrale motpartens navn Relevante kontaktopplysninger 
Navn på handelsplass(er) med 

nære forbindelser 

Jurisdiksjon(er) for 

handelsplass(er) med nære 

forbindelser 

  1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

Skjema 2 

Melding nevnt i artikkel 16 

Den sentrale 

motpartens navn 

Relevante 

kontaktopplysninger 
Godkjenningsdato 

Start- og sluttdato for 

overgangsperiode 

Navn på 

handelsplass(er) med 

nære forbindelser 

Jurisdiksjon(er) for 

handelsplass(er) med 

nære forbindelser 

   Startdato: 

Sluttdato: 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Skjema 3.1 

Generell melding nevnt i artikkel 17 

Handelsplassens navn Relevante kontaktopplysninger 

Navn og jurisdiksjon(er) for 

handelsplasser i samme konsern 

basert i Unionen 

Navn og jurisdiksjon(er) for 

sentrale motparter med nære 

forbindelser 

  1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3 

… 

Skjema 3.2 

Melding om nominelt beløp nevnt i artikkel 17 

Handelsplass: Handlet nominelt beløp i 2016 

Eiendelsklasse X:  

Eiendelsklasse Y:  

Eiendelsklasse Z: 

… 
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Skjema 4.1 

Generell melding nevnt i artikkel 18 

Handelsplassens navn Relevante kontaktopplysninger 

Navn og jurisdiksjon(er) for 

handelsplasser i samme konsern 

basert i Unionen 

Navn og jurisdiksjon(er) for 

sentrale motparter med nære 

forbindelser 

  1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

Skjema 4.2 

Melding om nominelt beløp nevnt i artikkel 18 

Handelsplassens navn: 
Nominelt beløp for tolvmånedersperiode 

… 

Nominelt beløp for tolvmånedersperiode 

… 

Eiendelsklasse X:   

Eiendelsklasse Y:   

Eiendelsklasse Z: 

… 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/582 

av 29. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av clearingplikt for derivater som handles på regulerte  

markeder, og frister for godkjenning av clearing(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 29 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å kunne styre operasjonelle og andre risikoer når transaksjoner med clearede derivater sendes inn og godkjennes for 

clearing, og for at motparter snarest mulig skal få visshet, er det vikt ig å fastslå om en clearet derivattransaksjon vil bli 

godkjent for clearing av en sentral motpart på et tidlig tidspunkt og så langt det er mulig før transaksjonen inngås, og 

hvilke følger det kan få dersom en sentral motpart ikke godkjenner den innsendte derivattransaksjonen for clearing. 

2) For å kunne anvende skalerbare tekniske løsninger som sikrer at transaksjoner med clearede derivater kan sendes inn og 

godkjennes for clearing så snart det er teknisk mulig, bør opplysningene som en handelsplass og en sentral motpart 

trenger for å utføre sine oppgaver, være fastsatt på forhånd og klart formulert i handelsplassens og den sentrale 

motpartens dokumentasjon. 

3) For å kunne prissette derivattransaksjoner på en korrekt måte må motpartene ta hensyn til at sent ralt clearede 

transaksjoner er omfattet av en annen ordning for sikkerhetsstillelse enn kontrakter som ikke cleares sentralt, uansett om 

transaksjonen cleares fordi det er pålagt eller fordi de berørte partene på annen måte har avtalt at den skal cleares. 

Derfor bør motpartene kunne dra nytte av at samme framgangsmåte og samme krav kan anvendes på derivattrans-

aksjoner enten clearingen er pålagt eller utføres frivillig, for dermed å sikre at clearede derivattransaksjoner sendes inn 

og godkjennes for clearing så snart det er teknisk mulig. 

4) Dersom clearede derivattransaksjoner gjennomføres på en handelsplass, bør handelsplassen og den sentrale motparten 

ha regler for å sikre at en transaksjon kan cleares automatisk, slik at det allerede før transaksjonen inngås kan fastslås 

om den vil bli clearet av en sentral motpart. I andre tilfeller bør handelsplassen gi den sentrale motpartens 

clearingmedlemmer mulighet til å kontrollere ordrer mot de grensene de har fastsatt for sine kunder. 

5) En handelsplass bør få en kortere frist til å behandle clearede derivattransaksjoner som handles elektronisk, enn til å 

behandle clearede derivattransaksjoner som ikke handles elektronisk, ettersom behandlingen i førstnevnte tilfelle må 

antas å være mer automatisert. 

6) En handelsplass bør sende opplysninger om clearede derivattransaksjoner til en sentral motpart ved bruk av et 

forhåndsavtalt elektronisk format, uansett om de clearede derivattransaksjonene handles elektronisk eller ikke-

elektronisk. Fristen som gis til en sentral motpart for å avgjøre om en clearet derivattransaksjon kan godkjennes for 

clearing, bør være den samme enten de clearede derivattransaksjonene handles elektronisk eller ikke-elektronisk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 224, er omhan dlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

2022/EØS/13/119 
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7) Behandlingen av clearede derivattransaksjoner som inngås bilateralt, er vanligvis mindre automatisert enn behandlingen 

av clearede derivattransaksjoner som gjennomføres på en handelsplass. Derfor bør motpartene få en lengre frist til å 

sende inn en clearet derivattransaksjon som inngås bilateralt, til en sentral motpart, enn til å sende inn en clearet 

derivattransaksjon som gjennomføres på en handelsplass. 

8) For å styre kredittrisikoene forbundet med clearede derivattransaksjoner som inngås bilateralt, bør en sentral motpart 

tillate at clearingmedlemmer gjennomgår sine kunders transaksjonsopplysninger og avgjør om transaksjonene skal 

godkjennes. Ettersom prosessen mellom en sentral motpart og et clearingmedlem vanligvis er automatisert, bør ikke 

denne prosessen ta lang tid. 

9) Både sentrale motparter og clearingmedlemmer styrer kredittrisiko i forbindelse med oppbygging av aktuelle 

eksponeringer som følge av clearingen av clearede derivater. Normalt vil dette innebære at den sentrale motparten eller 

clearingmedlemmet fastsetter grenser for hver motpart for å begrense den tilknyttede eksponeringsrisikoen, noe som kan 

føre til at nye anmodninger om å cleare visse clearede derivattransaksjoner ikke blir godkjent av clearingmedlemmet 

eller av den sentrale motparten. Det å sikre at clearede derivattransaksjoner sendes inn for clearing så snart som det er 

teknisk mulig, vil derfor ikke innebære at alle clearede derivattransaksjoner under alle omstendigheter vil bli godkjent 

for clearing. Dersom clearede derivattransaksjoner ikke godkjennes for clearing, bør det gjøres klart for motpartene 

hvordan disse transaksjonene behandles, slik at de kan sikre sin risiko. 

10) Ettersom det ikke tar lang tid å behandle en clearet derivattransaksjon som gjennomføres elektronisk på en handelsplass 

og sendes inn til en sentral motpart for clearing, vil det også være svært begrenset hvor lang tid markedet har til å 

bevege seg og hvor mye verdien av og risikoen knyttet til den clearede derivattransaksjonen kan endre seg i tidsrommet 

fra ordren gis og til den avvises. Ettersom den skaden motpartene kan bli påført dersom deres transaksjoner ikke 

godkjennes for clearing av den sentrale motparten er ubetydelig, og for å gi motpartene visshet, bør clearede 

derivattransaksjoner som gjennomføres elektronisk på en handelsplass, og som ikke godkjennes for clearing av en 

sentral motpart, anses som ugyldige. 

11) Ettersom det vanligvis tar lengre tid å behandle andre clearede derivattransaksjoner enn dem som gjennomføres 

elektronisk på en handelsplass, kan både markedet og verdien av og risikoen for de clearede derivattransaksjonene ha 

beveget seg vesentlig i mellomtiden. Derfor er det usikkert om det vil være hensiktsmessig å erklære en transaksjon som 

ugyldig dersom den ikke er godkjent av den sentrale motparten. For å gi visshet om behandlingen av andre clearede 

derivattransaksjoner enn dem som inngås elektronisk på en handelsplass og ikke er godkjent for clearing av en sentral 

motpart, bør det framgå av handelsplassens regler og eventuelt av de kontraktsregulerte ordningene mellom motpartene 

hvordan disse transaksjonene skal behandles. 

12) Når en clearet derivattransaksjon ikke godkjennes for clearing av andre grunner enn dem som er knyttet til kredittrisiko, 

for eksempel tekniske eller administrative problemer som følge av at uriktige eller ufullstendige opply sninger er 

overført, kan motpartene fortsatt ha ønske om å cleare den aktuelle derivattransaksjonen. Dersom begge motpartene 

avtaler å sende inn transaksjonen på nytt, forutsatt at transaksjonen da sendes inn innen relativt kort tid etter første 

innsending, og forutsatt at det ved ny innsending gis mulighet til å undersøke hvorfor transaksjonen ikke ble godkjent 

for clearing, kan ny innsending i form av en ny clearet derivattransaksjon med samme økonomiske vilkår tillates, 

ettersom dette fortsatt sikrer en korrekt styring av operasjonell eller annen risiko som ikke er knyttet til kreditt. 

13) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

14) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

15) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tiltak for å lette overføringen av opplysninger 

1. En handelsplass skal i sine regler redegjøre i detalj for hvilke opplysninger den trenger fra motpartene i en clearet 

derivattransaksjon for å kunne sende inn transaksjonen til en sentral motpart for clearing, og i hvilket format opplysningene skal 

gis. 

2. En sentral motpart skal i sitt regelverk redegjøre i detalj for hvilke opplysninger den trenger fra motpartene i en clearet 

derivattransaksjon og fra handelsplasser for å kunne cleare transaksjonen, og i hvilket format opplysningene skal gis. 

Artikkel 2 

Kontroller før handel av clearede derivattransaksjoner som gjennomføres på en handelsplass  

1. Handelsplasser og clearingmedlemmer skal behandle ordrer for inngåelse av clearede derivattransaksjoner på en 

handelsplass i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, unntatt dersom alle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og c) i dette 

nummer er oppfylt: 

a) Handelsplassens regler krever at hvert medlem av eller hver deltaker på handelsplassen som ikke er clearingmedlem hos en 

sentral motpart som har clearet den clearede derivattransaksjonen, har en kontraktsregulert ordning med et clearingmedlem 

hos den sentrale motparten som gjør at clearingmedlemmet automatisk blir den clearede derivattransaksjonens motpart. 

b) Den sentrale motpartens regler fastsetter at den clearede derivattransaksjonen som gjennomføres på en handelsplass, blir 

clearet automatisk og umiddelbart, og clearingmedlemmet nevnt i bokstav a) blir den sentrale motpartens motpart. 

c) Handelsplassens regler fastsetter at medlemmet av eller deltakeren på handelsplassen eller dens kunde blir motpart til den 

clearede derivattransaksjonen etter at den clearede derivattransaksjonen er clearet, i henhold til direkte eller indirekte 

clearingordninger inngått med clearingmedlemmet. 

2. En handelsplass skal stille til rådighet verktøy for å sikre at et clearingmedlem på forhånd og for hver enkelt ordre kan 

kontrollere de grensene som clearingmedlemmet fastsetter og opprettholder for sin kunde i henhold til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/589(1). 

3. En handelsplass skal før ordren gjennomføres sikre at kundens ordre befinner seg innenfor de grensene som gjelder for 

denne kunden i samsvar med nr. 2, dvs. 

a) innen 60 sekunder etter at ordren mottas når ordren utføres elektronisk, 

b) innen ti minutter etter at ordren mottas når ordren ikke utføres elektronisk. 

4. Når ordren ikke befinner seg innenfor de grensene som gjelder for kunden i samsvar med nr. 2, skal handelsplassen 

opplyse kunden og clearingmedlemmet om at ordren ikke kan gjennomføres i samsvar med følgende frister: 

a) Dersom ordren utføres elektronisk, i sanntid. 

b) Dersom ordren ikke utføres elektronisk, innen fem minutter regnet fra tidspunkt da ordren ble kontrollert mot de gjeldende 

grensene.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som utfører algoritmehandel (EUT L 87 av 

31.3.2017, s. 417). 
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Artikkel 3 

Frister for overføring av opplysninger om clearede derivattransaksjoner som gjennomføres på en handelsplass  

1. Handelsplassen, den sentrale motparten og clearingmedlemmet skal være underlagt kravene fastsatt i nr. 2–5 i denne 

artikkel, unntatt dersom alle vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), b) og c) er oppfylt. 

2. For clearede derivattransaksjoner som gjennomføres elektronisk på en handelsplass, skal handelsplassen sende 

opplysningene om hver transaksjon til den sentrale motparten innen ti sekunder etter at transaksjonen er gjennomført. 

3. For clearede derivattransaksjoner som gjennomføres ikke-elektronisk på en handelsplass, skal handelsplassen sende 

opplysningene om hver transaksjon til den sentrale motparten innen ti minutter etter at transaksjonen er gjennomført. 

4. En sentral motpart skal godkjenne eller ikke godkjenne for clearing en clearet derivattransaksjon som gjennomføres på en 

handelsplass, innen ti sekunder etter å ha mottatt opplysningene fra handelsplassen, og i sanntid underrette clearingmedlemmet 

og handelsplassen om enhver avvisning. 

5. Clearingmedlemmet og handelsplassen skal underrette den motparten som har gjennomført den clearede derivattrans-

aksjonen på handelsplassen, om avvisningen så snart den sentrale motparten har underrettet dem om at transaksjonen ikke er 

godkjent. 

Artikkel 4 

Frister for overføring av opplysninger om clearede derivattransaksjoner som gjennomføres bilateralt 

1. For clearede derivattransaksjoner som gjennomføres av motparter bilateralt, skal clearingmedlemmet  

a) innhente dokumentasjon fra sin kunde om fristen for gjennomføringen av transaksjonen som er sendt inn til clearing, 

b) sikre at motpartene oversender opplysningene nevnt i artikkel 1 nr. 2 til den sentrale motparten innen 30 minutter etter at 

transaksjonen er gjennomført. 

2. Den sentrale motparten skal oversende clearingmedlemmet opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav b) i forbindelse med 

transaksjonen innen 60 sekunder etter å ha mottatt disse opplysningene fra motpartene. Clearingmedlemmet skal godkjenne 

eller ikke godkjenne transaksjonen innen 60 sekunder etter å ha mottatt opplysningene fra den sentrale motparten. 

3. Den sentrale motparten skal godkjenne eller ikke godkjenne clearing av en clearet derivattransaksjon som gjennomføres 

bilateralt, innen ti sekunder etter at clearingmedlemmet har godkjent eller avvist transaksjonen. 

4. Nr. 2 og 3 i denne artikkel får imidlertid ikke anvendelse dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den sentrale motpartens regler sikrer at clearingmedlemmet regelmessig fastsetter og overholder grenser for sin kunde i 

henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589. 

b) Den sentrale motpartens regler fastsetter at en clearet derivattransaksjon som ligger innenfor grensene i samsvar med 

bokstav a) i dette nummer, cleares automatisk av den sentrale motparten innen 60 sekunder etter at den har mottatt 

opplysningene om den clearede derivattransaksjonen fra motpartene. 

5. En sentral motpart som ikke godkjenner for clearing en clearet derivattransaksjon som er gjennomført bilateralt, skal i 

sanntid underrette clearingmedlemmet om at transaksjonen ikke er godkjent. Clearingmedlemmet skal underrette den motparten 

som har gjennomført transaksjonen, om avvisningen så snart medlemmet er blitt underrettet av den sentrale motparten. 

Artikkel 5 

Behandling av clearede derivattransaksjoner som ikke godkjennes for clearing 

1. Dersom en clearet derivattransaksjon som gjennomføres elektronisk på en handelsplass, ikke godkjennes av den sentrale 

motparten, skal handelsplassen erklære kontrakten som ugyldig. 
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2. Dersom en clearet derivattransaksjon som ikke gjennomføres elektronisk på en handelsplass, ikke godkjennes av den 

sentrale motparten, skal transaksjonen behandles i henhold til 

a) handelsplassens regler, dersom avtalen er innsendt for clearing i samsvar med handelsplassens regler, 

b) avtalen mellom motpartene i alle andre tilfeller. 

3. Dersom avvisningen skyldes et teknisk eller administrativt problem, kan den clearede derivattransaksjonen sendes inn til 

clearing på nytt innen en time fra forrige innsending, i form av en ny transaksjon, men med samme økonomiske vilkår, forutsat t 

at begge motpartene er blitt enige om ny innsending. Handelsplassen der den clearede derivattransaksjonen opprinnelig ble 

gjennomført, er ikke underlagt kravene i artikkel 8 i forordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder innsending av den clearede 

derivattransaksjonen for ny clearing. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/583 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for 

handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle  

produkter, utslippskvoter og derivater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 1 nr. 8, artikkel 9 nr. 5, artikkel 11 nr. 4, 

artikkel 21 nr. 5 og artikkel 22 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En høy grad av gjennomsiktighet er avgjørende for å sikre at investorer blir tilstrekkelig informert om det virkelige 

nivået av faktiske og potensielle transaksjoner med obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og 

derivater, uavhengig av om disse transaksjonene finner sted på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter 

(MHF), organiserte handelsfasiliteter, systematiske internaliserere eller utenfor disse fasilitetene. Denne høye graden av 

gjennomsiktighet bør også sikre like vilkår for handelsplassene, slik at prisdannelsesprosessen for bestemte finansielle 

instrumenter ikke svekkes av fragmentert likviditet, og at investorene dermed ikke blir skadelidende. 

2) Samtidig er det viktig å erkjenne at det kan forekomme omstendigheter der det bør gis unntak fra kravet om 

gjennomsiktighet før handel eller utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel for å unngå å svekke likviditeten 

som en utilsiktet følge av plikten til å offentliggjøre transaksjoner og dermed også risikoposisjoner. Det er derfor 

hensiktsmessig å angi de nøyaktige omstendighetene der unntak fra kravet om gjennomsiktighet før handel og 

utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel kan gis. 

3) Bestemmelsene i denne forordning er nær forbundet med hverandre, ettersom de omhandler angivelsen av de kravene 

om gjennomsiktighet før og etter handel som får anvendelse på handel med andre finansielle instrumenter enn 

egenkapitalinstrumenter. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å 

gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få full oversikt er det nødvendig å 

innlemme disse tekniske reguleringsstandardene i én enkelt forordning. 

4) Dersom vedkommende myndigheter gir unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel eller godkjenner en utsettelse 

av krav om gjennomsiktighet etter handel, bør de behandle alle regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter, 

organiserte handelsfasiliteter og verdipapirforetak som handler utenfor handelsplasser, likt og på en ikke-diskrimi-

nerende måte. 

5) Et begrenset antall tekniske begreper bør presiseres. De tekniske definisjonene er nødvendige for å sikre ensartet 

anvendelse i Unionen av bestemmelsene i denne forordning og dermed bidra til opprettelsen av et felles regelverk for 

finansmarkedene i Unionen. Disse definisjonene har utelukkende til formål å fastsette krav om gjennomsiktighet for 

andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, og bør bare tjene til å forstå denne forordningen. 

6) Børshandlede varer (exchange-traded commodities – ETC) og børshandlede fordringer (exchange-traded notes – ETN) 

som omfattes av denne forordning, bør anses som gjeldsinstrumenter på grunn av sin juridiske struktur. Ettersom de 

handles på en tilsvarende måte som børshandlede fond, bør imidlertid en lignende gjennomsiktighetsordning som for 

børshandlede fond anvendes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 229, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 
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7) I samsvar med forordning (EU) nr. 600/2014 bør en rekke instrumenter anses å være kvalifisert til unntak fra krav om 

gjennomsiktighet før handel for instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for. Dette kravet bør også gjelde for 

derivater som omfattes av clearingplikten, og som ikke omfattes av handelsplikten, samt obligasjoner, derivater, 

strukturerte finansielle produkter og utslippskvoter som ikke er likvide. 

8) En handelsplass som driver et prisforespørselssystem (RFQ), bør offentliggjøre bindende kjøps- og salgspriser eller 

bindende interessemarkeringer samt dybden knyttet til disse prisene senest  på det tidspunktet da den anmodende parten 

er i stand til å gjennomføre en transaksjon i henhold til systemets regler. Dette skal sikre at medlemmer eller deltakere 

som først gir pristilbud til den anmodende parten, ikke lider ulempe. 

9) De fleste likvide obligasjonene med fortrinnsrett er panteobligasjoner som utstedes for å gi lån til finansiering av 

privatpersoners boligkjøp, og gjennomsnittsverdien er direkte knyttet til verdien av lånet. I markedet for obligasjoner 

med fortrinnsrett sørger likviditetstilbydere for at profesjonelle investorer som handler i store størrelser, matches med 

boligeiere som handler i små størrelser. For å unngå avbrudd i denne funksjonen og derav følgende skadevirkninger for 

boligeiere bør størrelsen som er spesifikk for dette instrumentet, over hvilken likviditetstilbydere kan nyte godt av 

unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel, fastsettes til en handelsstørrelse som 40 prosent av transaksjonene 

ligger under, ettersom denne transaksjonsstørrelsen anses å gjenspeile gjennomsnittsprisen for en bolig. 

10) Opplysninger som kreves gjort tilgjengelige så nær sanntid som mulig, bør gjøres tilgjengelige så raskt som det er 

teknisk mulig, noe som forutsetter at den berørte markedsoperatøren, den berørte godkjente offentliggjøringsordningen 

eller det berørte verdipapirforetaket har et rimelig effektivitetsnivå og bevilger rimelige midler til sine systemer. 

Opplysningene bør bare offentliggjøres like før den øvre tidsgrensen i unntakstilfeller der de tilgjengelige systemene 

ikke gjør det mulig å offentliggjøre dem innenfor et kortere tidsrom. 

11) Verdipapirforetak bør offentliggjøre opplysninger om transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, 

gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. Denne forordning bør fastsette hvordan verdipapirforetak skal rapportere 

om sine transaksjoner til godkjente offentliggjøringsordninger, og bør få anvendelse i forbindelse med delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/571(1). 

12) Muligheten for å spesifisere anvendelsen av plikten til offent liggjøring etter handel av transaksjoner mellom to 

verdipapirforetak, herunder systematiske internaliserere, i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter 

og derivater som bestemmes av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi, for eksempel overføring av finansielle 

instrumenter som sikkerhet, er fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014. Slike transaksjoner bidrar ikke til prisdannelses-

prosessen eller til risiko for at bildet tilsløres for investorer, eller til at beste utførelse hindres, og i denne forordning 

spesifiseres derfor de transaksjonene som bestemmes av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi, og ikke bør 

offentliggjøres. 

13) Verdipapirforetak utfører ofte for egen regning eller på vegne av kunder transaksjoner med derivater og andre 

finansielle instrumenter eller eiendeler som omfatter en rekke innbyrdes forbundne, betingede handler. Slike 

pakketransaksjoner gjør det mulig for verdipapirforetak og deres kunder å styre sine risikoer på en bedre måte, ettersom 

prisen på hver enkelt komponent i pakketransaksjonen gjenspeiler pakkens samlede risikoprofil snarere enn den 

gjeldende markedsprisen for hver komponent. Pakketransaksjoner kan anta forskjellige former, for eksempel bytte mot 

fysiske eiendeler («exchange for physicals»), handelsstrategier som gjennomføres på handelsplasser, eller 

skreddersydde pakketransaksjoner, og det er viktig å ta hensyn til disse særtrekkene ved kalibrering av gjennom-

siktighetsordningen. Med henblikk på denne forordning bør derfor vilkårene for å anvende utsettelser av gjennom-

siktighet etter handel for pakketransaksjoner presiseres. Slike ordninger bør ikke være tilgjengelige for transaksjoner til 

sikring av finansielle instrumenter som gjennomføres under normal forretningsvirksomhet. 

14) Bytte mot fysiske eiendeler er en integrert del av finansmarkedene som gjør at markedsdeltakere kan organisere og 

gjennomføre transaksjoner med børshandlede derivater som er direkte knyttet til en transaksjon i det underliggende 

fysiske markedet. De er i utstrakt bruk og omfatter mange aktører, for eksempel gårdbrukere, framstillere, produsenter 

og bearbeidingsvirksomheter for varer. En transaksjon med bytte av fysiske eiendeler finner gjerne sted når selgeren av 

den fysiske eiendelen forsøker å avvikle sin tilsvarende sikringsposisjon i en derivatkontrakt med kjøperen av den 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).  
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fysiske eiendelen, idet sistnevnte også holder en tilsvarende sikring i samme derivatkontrakt. De gjør det derfor lettere å 

stenge sikringsposisjoner effektivt når disse ikke lenger er nødvendige. 

15) For transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, må det klargjøres hvilket verdipapirforetak som 

skal offentliggjøre en transaksjon i tilfeller der begge parter i transaksjonen er verdipapirforetak etablert i Unionen, for å 

sikre at transaksjoner ikke offentliggjøres to ganger. Ansvaret for å offentliggjøre en transaksjon bør derfor alltid falle 

på verdipapirforetaket som selger, med mindre bare én av motpartene er en systematisk internaliserer, og det er dette 

foretaket som kjøper. 

16) Dersom bare én av motpartene er en systematisk internaliserer i et gitt finansielt instrument, og vedkommende også er 

det kjøpende foretaket for det finansielle instrumentet, bør dette foretaket ha ansvar for å offentliggjøre transaksjonen 

ettersom dets kunder ville forvente at det gjør dette, og ettersom foretaket har bedre forutsetninger for å fylle ut 

rapporteringsfeltet som viser dets status som systematisk internaliserer. For å sikre at en transaksjon offentliggjøres bare 

én gang, bør den systematiske internalisereren underrette den andre parten om at den offentliggjør transaksjonen. 

17) Det er viktig å opprettholde gjeldende standarder for offentliggjøring av transaksjoner utført som rygg-mot-rygg-handel 

(«back-to-back trades») for å unngå offentliggjøring av én enkelt transaksjon som flere handler og for å gi rettssikkerhet 

omkring hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre en transaksjon. To tilsvarende handler som 

inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, skal derfor offentliggjøres som én enkelt transaksjon. 

18) Forordning (EU) nr. 600/2014 gjør det mulig for vedkommende myndigheter å kreve offentliggjøring av utfyllende 

opplysninger når informasjon som nyter godt av en utsettelse, offentliggjøres, eller å t illate en lengre utsettelsesperiode. 

For å bidra til ensartet anvendelse av disse bestemmelsene i hele Unionen er det nødvendig å fastsette vilkårene og 

kriteriene for når vedkommende myndigheter kan tillate ytterligere utsettelser. 

19) Handelen med mange andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, særlig derivater, er sporadisk, 

variabel og gjenstand for regelmessige endringer i handelsmønstre. Statisk bestemmelse av finansielle instrumenter som 

ikke har et likvid marked, og statisk bestemmelse av ulike terskelverdier for å kalibrere krav om gjennomsiktighet før og 

etter handel uten å gi mulighet til å tilpasse likviditetsstatus og terskelverdier på grunnlag av endringer i handelsmønstre 

vil derfor være uhensiktsmessig. Den metoden og de parametrene som er nødvendige for med jevne mellomrom å utføre 

likviditetsvurdering og beregne terskelverdier for anvendelsen av unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel og 

utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel, bør derfor fastsettes. 

20) For å sikre ensartet anvendelse av unntakene fra krav om gjennomsiktighet før handel og utsettelser av krav om 

gjennomsiktighet etter handel må det for gjennomsiktighetsformål utarbeides enhetlige regler for innhold og hvor ofte 

vedkommende myndigheter kan anmode om data fra handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer. Det er også nødvendig å angi metoden for beregning av de 

respektive terskelverdiene og å utarbeide enhetlige regler med hensyn til offentliggjøring av opplysninger i hele 

Unionen. Regler for de særlige metodene og dataene som er nødvendige for å utføre beregningene for å bestemme 

gjennomsiktighetsordningen som får anvendelse på andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, bør 

anvendes sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577(1), som fastsetter felles elementer med hensyn til 

innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger som rettes til handelsplasser, godkjente offentliggjørings -

ordninger og konsoliderte offentliggjøringssystemer med henblikk på gjennomsiktighet og andre beregninger mer 

generelt. 

21) For andre obligasjoner enn ETC-er og ETN-er bør transaksjoner under 100 000 euro utelukkes fra beregninger av 

terskelverdier for gjennomsiktighet før og etter handel, ettersom disse anses å være av en størrelse for ikke-profesjonelle 

kunder. Disse transaksjonene av en størrelse for ikke-profesjonelle kunder bør i alle tilfeller dra nytte av den nye 

gjennomsiktighetsordningen, og en eventuell terskel som fører til et unntak fra eller utsettelse av gjennomsiktighetskrav, 

bør fastsettes over dette nivået. 

22) Formålet med unntaket fra gjennomsiktighetskrav som er fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014, er å sikre at 

effektiviteten av transaksjoner som gjennomføres av Eurosystemet ved utførelsen av primæroppgavene som 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og framlegging 

av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet samt andre beregninger (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 174).  
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fastsatt i vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank, som er vedlagt traktaten 

om Den europeiske union («vedtektene»), og etter tilsvarende nasjonale bestemmelser for medlemmene av Det 

europeiske system av sentralbanker (ESSB) i medlemsstater som ikke har euro som valuta, som bygger på rettidige og 

fortrolige transaksjoner, ikke blir skadelidende ved offentliggjøring av opplysninger om slike transaksjoner. Det er 

avgjørende for sentralbankene å kunne kontrollere hvorvidt, når og hvordan opplysninger om deres tiltak blir formidlet, 

slik at den tiltenkte virkningen blir størst mulig og eventuelle utilsiktede virkninger på markedet reduseres. Det bør 

derfor sørges for rettssikkerhet for medlemmene av ESSB og deres respektive motparter med hensyn til virkeområdet 

for unntaket fra gjennomsiktighetskravene. 

23) Et av ESSBs hovedansvarsområder i henhold til traktaten og vedtektene og i henhold til tilsvarende nasjonale 

bestemmelser for ESSB-medlemmene i medlemsstater som ikke har euro som valuta, er utøvelsen av valutapolitikk, 

som innebærer å besitte og forvalte valutabeholdninger for å sikre at systemet til enhver tid har tilstrekkelige likvide 

midler til sine valutapolitikkoperasjoner. Anvendelsen av gjennomsiktighetskravene på forvaltning av valutabehold-

ningen kan føre til utilsiktede signaler til markedet, noe som kan forstyrre valutapolitikken til Eurosystemet og til 

medlemmene av ESSB i medlemsstater som ikke har euro som valuta. Lignende hensyn kan i enkelttilfeller også gjelde 

for valutaforvaltningsoperasjoner ved utøvelsen av pengepolitikk og politikk for finansiell stabilitet. 

24) Unntaket fra gjennomsiktighetskrav for transaksjoner der motparten er medlem av ESSB, bør ikke få anvendelse på 

transaksjoner som foretas av et medlem av ESSB innenfor rammen av vedkommendes investeringsvirksomhet. Dette 

bør omfatte operasjoner som utføres av administrative årsaker eller for personalet til ESSB-medlemmet, herunder 

transaksjoner gjennomført i egenskap av forvalter av en pensjonsordning i samsvar med artikkel 24 i vedtektene. 

25) Den midlertidige suspensjonen av gjennomsiktighetskrav bør pålegges bare i ekstraordinære situasjoner som utgjør en 

betydelig nedgang i likviditeten i en bestemt klasse av finansielle instrumenter, på grunnlag av objektive og målbare 

faktorer. Det er nødvendig å skille mellom klasser som i utgangspunktet er fastslått å ha eller ikke ha et likvid marked, 

ettersom en ytterligere betydelig nedgang relativt sett for en klasse som allerede er fastslått å være illikvid, lettere vil 

kunne inntreffe. Derfor bør en suspensjon av gjennomsiktighetskrav for instrumenter som er fastslått ikke å ha et likvid 

marked, pålegges bare dersom en reduksjon ved en høyere relativ terskelverdi har funnet sted. 

26) Ordningen for gjennomsiktighet før og etter handel fastsatt ved forordning (EU) nr. 600/2014 bør kalibreres passende til 

markedet og anvendes på en ensartet måte i hele Unionen. Det er derfor viktig å fastsette de nødvendige beregningene 

som skal gjennomføres, herunder beregningsperioder og -metoder. For å unngå markedsvridning i den forbindelse bør 

beregningsperiodene som angis i denne forordning, sikre at de relevante terskelverdiene i ordningen ajourføres med 

passende mellomrom for å gjenspeile markedsforholdene. Det bør også sørges for sentralisert offentliggjøring av 

resultatene av beregningene, slik at de er tilgjengelige for alle finansmarkedsdeltakere og vedkommende myndigheter i 

Unionen på ett sted og på en brukervennlig måte. For dette formål bør vedkommende myndigheter underrette ESMA om 

resultatene av sine beregninger, og ESMA bør offentliggjøre disse beregningene på sitt nettsted. 

27) For å sikre en smidig gjennomføring av de nye gjennomsiktighetskravene bør bestemmelser om gjennomsiktighet fases 

inn. Likviditetsterskelen «gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner», som brukes til å bestemme hvilke obligasjoner 

det finnes et likvid marked for, bør tilpasses gradvis. 

28) Innen 30. juli året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 bør ESMA årlig framlegge for 

Kommisjonen en vurdering av likviditetsterskelen for å bestemme krav om gjennomsiktighet før handel i henhold til 

artikkel 8 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014 og eventuelt framlegge en revidert teknisk reguleringsstandard for å 

tilpasse likviditetsterskelen. 

29) På samme måte bør handelsprosentilene som brukes til å bestemme størrelsen som er spesifikk for instrumentet, som 

gjør det mulig å gi unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel for andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, 

tilpasses gradvis. 

30) For dette formål bør ESMA årlig framlegge for Kommisjonen en vurdering av terskelverdiene for unntak og eventuelt 

framlegge en revidert teknisk reguleringsstandard for å tilpasse unntakstersklene som gjelder for andre instrumenter enn 

egenkapitalinstrumenter.  
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31) Med henblikk på gjennomsiktighetsberegninger er referansedata nødvendige for å bestemme undereiendelsklassen som 

det enkelte finansielle instrumentet tilhører. Det er derfor nødvendig å kreve at handelsplassene framlegger ytterligere 

referansedata ut over det som angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585(1). 

32) Ved bestemmelsen av finansielle instrumenter som ikke har et likvid marked, ble det i forbindelse med valutaderivater 

krevd en kvalitativ vurdering på grunn av mangel på opplysninger som er nødvendige for en omfattende kvantitativ 

analyse av hele markedet. Følgelig bør valutaderivater inntil data av bedre kvalitet foreligger, anses ikke å ha et likvid 

marked i forbindelse med denne forordning. 

33) Med sikte på en effektiv gjennomføring av de nye gjennomsiktighetsreglene bør markedsdeltakerne i tilstrekkelig tid før 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 framlegge opplysninger for beregning og offentliggjøring av 

finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for, og størrelsen på ordrer som er av stort omfang eller 

over størrelsen som er spesifikk for instrumentet. 

34) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må denne forordning og 

bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. For å sikre at det nye regelverket 

for gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør imidlertid visse bestemmelser i denne forordning få anvendelse fra 

forordningens ikrafttredelsesdato. 

35) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

36) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «pakketransaksjon» enten 

a) en transaksjon i en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument som forutsetter samtidig utførelse av en 

transaksjon med en tilsvarende mengde av en underliggende fysisk eiendel («Exchange for Physicals» eller EFP), 

b) en transaksjon som innebærer utførelse av to eller flere transaksjoner med finansielle instrumenter, eller 

i) som utføres mellom to eller flere motparter, 

ii) der hver bestanddel av transaksjonen bærer meningsfull økonomisk eller finansiell risiko forbundet med alle de 

andre bestanddelene, 

iii) der utførelsen av hver komponent skjer samtidig og forutsetter utførelsen av alle de andre bestanddelene, 

2. «prisforespørselssystem» et handelssystem der følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ett eller flere pristilbud gis av et medlem eller en deltaker som svar på en prisforespørsel fra ett eller flere andre 

medlemmer eller én eller flere andre deltakere.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter o g tekniske 

tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og vedkommende 

myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 368).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk  tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b) Pristilbudet er gjennomførbart utelukkende for medlemmet eller deltakeren som har bedt om tilbudet. 

c) Anmodende medlem eller markedsdeltaker kan gjennomføre en transaksjon ved å godta det eller de pristilbudene som 

vedkommende har mottatt etter anmodning, 

3. «talebasert handelssystem» et handelssystem der transaksjoner mellom medlemmer arrangeres gjennom muntlige 

forhandlinger. 

KAPITTEL II 

KRAV O M GJENNO MSIKTIGHET FØR HANDEL FO R REGULERTE MARKEDER, MULTILATERALE 

HANDELSFASILITETER O G O RGANISERTE HANDELSFASILITETER 

Artikkel 2 

Krav om gjennomsiktighet før handel 

(Artikkel 8 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre intervallet av kjøps- og salgspriser samt 

ordredybden ved disse prisene i samsvar med den typen handelssystem de driver, og opplysningskravene fastsatt i vedlegg I.  

Artikkel 3 

Ordrer av stort omfang 

(Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En ordre er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse dersom den, på tidspunktet for ordreinnlegging eller 

etter en eventuell endring av ordren, er lik eller større enn den minstestørrelsen på ordrer som skal bestemmes i samsvar med 

metoden fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 4 

Type og minstestørrelse for ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem 

(Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Typen ordre som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan gis 

unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel for, er ordrer som 

a) er beregnet på å bli vist i ordreboken som handelsplassen driver, og er betinget av objektive vilkår som er forhåndsdefinert 

av systemets protokoll, 

b) ikke kan samvirke med andre handelsinteresser før offentliggjøringen i ordreboken som handelsplassen driver, 

c) når de er offentliggjort i ordreboken, samvirker med andre ordrer i samsvar med reglene som gjelder for ordrer av denne 

typen på tidspunktet for offentliggjøring. 

2. Ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan gis unntak 

fra krav om gjennomsiktighet før handel for, skal på tidspunktet for innlegging og etter eventuelle endringer minst ha en av 

følgende størrelser: 

a) For en reserveordre, større enn eller lik 10 000 euro. 

b) For alle andre ordrer, større enn eller lik den minste omsettelige mengden som er fastsatt på forhånd av systemoperatøren i 

henhold til dennes regler og protokoller. 

3. En reserveordre som nevnt i nr. 2 bokstav a) skal anses som en ordre med prisbegrensning som består av en offentliggjort 

ordre knyttet til en del av en mengde og en ikke-offentliggjort ordre knyttet til resten av mengden, der den ikke-offentliggjorte 

mengden kan gjennomføres først etter at den er sluppet i ordreboken som en ny offentliggjort ordre.  
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Artikkel 5 

Størrelse som er spesifikk for det finansielle instrumentet 

(Artikkel 8 nr. 4 og artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. En bindende interessemarkering overstiger størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet, dersom den på 

innleggingstidspunktet eller etter en endring er lik eller større enn den minstestørrelsen for en bindende interessemarkering som 

skal bestemmes etter metoden angitt i artikkel 13. 

2. Veiledende førhandelspriser for bindende interessemarkeringer som overstiger størrelsen som er spesifikk for det 

finansielle instrumentet, bestemt i samsvar med nr. 1, og er mindre enn den relevante størrelsen for stort omfang bestemt i 

samsvar med artikkel 3, skal anses å ligge nær prisen for handelsinteresser dersom handelsplassen offentliggjør 

a) beste tilgjengelige pris, 

b) et aritmetisk gjennomsnitt av priser, 

c) en gjennomsnittspris vektet på grunnlag av volum, pris, tid eller antall bindende interessemarkeringer. 

3. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre metoden for beregning av 

førhandelspriser og tidspunktet for offentliggjøring når de registrerer og ajourfører veiledende førhandelspriser. 

Artikkel 6 

Klasser av finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for 

(Artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Et finansielt instrument eller en klasse av finansielle instrumenter skal anses ikke å ha et likvid marked dersom dette er fastslått 

etter metoden fastsatt i artikkel 13. 

KAPITTEL III 

GJENNO MSIKTIGHET ETTER HANDEL FO R HANDELSPLASSER O G VERDIPAPIRFO RETAK SO M HANDLER UTENFO R 

EN HANDELSPLASS 

Artikkel 7 

Krav om gjennomsiktighet etter handel 

(Artikkel 10 nr. 1 og artikkel 21 nr. 1 og 5 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Verdipapirforetak som handler utenfor reglene til en handelsplass, og markedsoperatører og verdipapirforetak som driver 

en handelsplass, skal ved henvisning til hver transaksjon offentliggjøre opplysningene angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II og 

benytte hvert relevante merke som er oppført i tabell 3 i vedlegg II. 

2. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport annulleres, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, 

og markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, offentliggjøre en ny handelsrapport som inneholder alle 

opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket angitt i tabell 3 i vedlegg II. 

3. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport endres, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, og 

markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, offentliggjøre følgende opplysninger: 

a) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket 

angitt i tabell 3 i vedlegg II. 

b) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten, og der alle nødvendige 

opplysninger er korrigert, samt endringsmerket angitt i tabell 3 i vedlegg II.  
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4. Etterhandelsopplysninger skal gjøres tilgjengelige så nær sanntid som teknisk mulig, og uansett  

a) i de første tre årene med anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, innen 15 minutter etter gjennomføringen av den 

relevante transaksjonen, 

b) deretter innen fem minutter etter utførelsen av den relevante transaksjonen. 

5. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, enten for egen regning 

eller på vegne av kunder, skal bare det verdipapirforetaket som selger det aktuelle finansielle instrumentet, offentliggjøre 

transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. 

6. Som unntak fra nr. 5 gjelder at dersom bare ett av verdipapirforetakene som er part i transaksjonen, er en systematisk 

internaliserer i det aktuelle finansielle instrumentet, og vedkommende opptrer som det kjøpende foretaket, skal bare dette 

foretaket offentliggjøre transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning og underrette selgeren om tiltaket som er 

truffet. 

7. Verdipapirforetak skal treffe alle rimelig tiltak for å påse at transaksjonen blir offentliggjort som én enkelt transaksjon. 

For dette formål skal to tilsvarende handler som inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, anses som én 

enkelt transaksjon. 

8. Opplysninger om en pakketransaksjon skal for hver bestanddel gjøres tilgjengelige så nær sanntid som teknisk mulig, idet 

det tas hensyn til behovet for å tildele priser til bestemte finansielle instrumenter, og skal omfatte pakketransaksjonsmerket eller 

merket for bytte mot fysiske eiendeler som angitt i tabell 3 i vedlegg II. Dersom pakketransaksjonen kvalifiserer til utsatt 

offentliggjøring i henhold til artikkel 8, skal opplysninger om alle bestanddeler gjøres tilgjengelige etter at utsettelsesperioden 

for transaksjonen er utløpt. 

Artikkel 8 

Utsatt offentliggjøring av transaksjoner 

(Artikkel 11 nr. 1 og 3 og artikkel 21 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Dersom en vedkommende myndighet tillater utsatt offentliggjøring av opplysningene om transaksjoner i henhold til 

artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, og 

markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, offentliggjøre hver transaksjon senest kl. 19.00 lokal tid 

andre virkedag etter datoen for transaksjonen, forutsatt at et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Transaksjonen er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse som angitt i artikkel 9. 

b) Transaksjonen er i et finansielt instrument eller en klasse av finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked 

for, som angitt i samsvar med metoden i artikkel 13. 

c) Transaksjonen gjennomføres mellom et verdipapirforetak som handler for egen regning, unntatt ved prinsipalmatch-

ingshandel i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 38) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1), og en annen motpart 

og overskrider en størrelse som er spesifikk for instrumentet i henhold til artikkel 10. 

d) Transaksjonen er en pakketransaksjon som oppfyller et av følgende kriterier: 

i) En eller flere av komponentene er transaksjoner i finansielle instrumenter som ikke har et likvid marked. 

ii) En eller flere av komponentene er transaksjoner i finansielle instrumenter som er av stort omfang sammenlignet med 

normal markedsstørrelse som fastsatt i artikkel 9. 

iii) Transaksjonen gjennomføres mellom et verdipapirforetak som handler for egen regning, unntatt ved prinsipalmatch-

ingshandel i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 38) i direktiv 2014/65/EU, og en annen motpart, og en eller flere av 

komponentene er transaksjoner i finansielle instrumenter som er større enn størrelsen som er spesifikk for instrumentet 

i henhold til artikkel 10.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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2. Når utsettelsesfristen fastsatt i nr. 1 er utløpt, skal alle opplysninger om transaksjonen offentliggjøres, med mindre det er 

innvilget en lengre eller ubestemt utsettelsesperiode i samsvar med artikkel 11. 

3. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak, enten for egen regning eller på vegne av kunder, gjennomføres 

utenfor en handelsplass' regler, er relevant vedkommende myndighet for fastsettelse av aktuell utsettelsesordning den 

vedkommende myndigheten for det verdipapirforetaket som har ansvaret for å offentliggjøre handelen gjennom en godkjent 

offentliggjøringsordning i samsvar med artikkel 7 nr. 5, 6 og 7. 

Artikkel 9 

Transaksjoner av stort omfang 

(Artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En transaksjon skal anses å være av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse dersom den er lik eller større enn 

minstestørrelsen for transaksjoner, som skal beregnes etter metoden fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 10 

Størrelse som er spesifikk for det finansielle instrumentet 

(Artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En transaksjon skal anses å overskride størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet, når den er lik eller større enn 

minstestørrelsen for transaksjoner, som skal beregnes etter metoden fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 11 

Gjennomsiktighetskrav i forbindelse med utsatt offentliggjøring etter vedkommende myndigheters skjønn  

(Artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Dersom vedkommende myndigheter utøver sin myndighet i forbindelse med en tillat else til utsatt offentliggjøring i 

henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, gjelder følgende: 

a) Dersom artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse, skal vedkommende myndigheter 

anmode om offentliggjøring av en av følgende opplysninger gjennom hele utsettelsesperioden som fastsatt i artikkel 8: 

i) Alle opplysninger om en transaksjon fastsatt i tabell 1 og 2 i vedlegg II, med unntak av opplysninger knyttet til volum. 

ii) Transaksjoner i daglig aggregert form for et minsteantall på fem transaksjoner utført på samme dag, som skal 

offentliggjøres følgende virkedag før kl. 9.00 lokal tid. 

b) Dersom artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse, skal vedkommende myndigheter tillate 

utelatelse av offentliggjøring av volumet for én enkelt transaksjon for en utvidet periode på fire uker. 

c) For andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter som ikke er statspapirer, og dersom artikkel 11 nr. 3 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse, skal vedkommende myndigheter for en utvidet utsettelsesperiode på fire uker 

tillate at flere transaksjoner gjennomført i løpet av en kalenderuke offentliggjøres i aggregert form påfølgende tirsdag før kl. 

9.00 lokal tid. 

d) For statspapirer, og dersom artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse, skal vedkommende 

myndigheter i en ubegrenset periode tillate at flere transaksjoner gjennomført i løpet av en kalenderuke offentliggjøres i 

aggregert form påfølgende tirsdag før kl. 9.00 lokal tid.  
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2. Dersom den utvidede utsettelsesperioden fastsatt i nr. 1 bokstav b) har utløpt, gjelder følgende krav: 

a) For alle instrumenter som ikke er statspapirer, offentliggjøres fullstendige opplysninger om alle enkelttransaksjoner neste 

virkedag før kl. 9.00 lokal tid. 

b) For statspapirer, dersom vedkommende myndigheter beslutter ikke å benytte de mulighetene som er fastsatt i artikkel 11  

nr. 3 bokstav b) og d) i forordning (EU) nr. 600/2014, etter hverandre, offentliggjøres i samsvar med artikkel 11 nr. 3 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 600/2014 fullstendige opplysninger om alle enkelttransaksjoner neste virkedag før kl. 9.00 lokal 

tid. 

c) For statspapirer, dersom vedkommende myndigheter benytter seg av de mulighetene som er fastsatt i artikkel 11 nr. 3 

bokstav b) og d) i forordning (EU) nr. 600/2014, etter hverandre, i samsvar med artikkel 11 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 600/2014, offentliggjøres flere transaksjoner utført i samme kalenderuke i aggregert form tirsdag etter utløpet av 

den forlengede utsettelsesperioden på fire uker regnet fra den siste dagen i denne kalenderuken før kl. 9.00 lokal tid. 

3. For alle instrumenter som ikke er statspapirer, offentliggjøres alle opplysninger om de enkelte transaksjonene fire uker 

etter offentliggjøring av de aggregerte opplysningene i samsvar med nr. 1 bokstav c) før kl. 9.00 lokal tid. 

4. De aggregerte daglige eller ukentlige opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal inneholde følgende opplysninger for 

obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, derivater og utslippskvoter for hver dag eller uke i den aktuelle 

kalenderperioden: 

a) Vektet gjennomsnittspris. 

b) Samlet handelsvolum som nevnt i tabell 4 i vedlegg II. 

c) Samlet antall transaksjoner. 

5. Transaksjonene skal aggregeres etter ISIN-kode. Dersom ISIN-koden ikke er tilgjengelig, skal transaksjonene aggregeres 

på nivået for klassen av finansielle instrumenter som likviditetstesten angitt i artikkel 13 får anvendelse på. 

6. Dersom ukedagen fastsatt for offentliggjøring i henhold til nr. 1 bokstav c) og d) og nr. 2 og 3 ikke er en virkedag, skal 

offentliggjøring skje påfølgende virkedag før kl. 9.00 lokal tid. 

Artikkel 12 

Krav om gjennomsiktighet etter handel for visse transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass  

(Artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Plikten til å offentliggjøre volum og pris for transaksjonene samt tidspunktet da de ble gjennomført som fastsatt i artikkel 21  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, får ikke anvendelse på 

a) transaksjoner oppført i artikkel 2 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1), 

b) transaksjoner gjennomført av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(2) eller av en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(3) som overfører det reelle eierskapet til finansielle instrumenter fra en 

innretning for kollektiv investering til en annen, og der ingen verdipapirforetak er part i transaksjonen,  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 449). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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c) en «give up-transaksjon» eller «give in-transaksjon», som er en transaksjon der et verdipapirforetak overlater en 

kundehandel til eller mottar en kundehandel fra et annet verdipapirforetak med henblikk på etterhandelsbehandling, 

d) overføringer av finansielle instrumenter slik som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor rammen av en sentral 

motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som en del av en sentral motparts misligholdshåndteringsprosess. 

KAPITTEL IV 

BESTEMMELSER SO M ER FELLES FO R GJENNO MSIKTIGHET FØR O G ETTER HANDEL 

Artikkel 13 

Metode for å utføre gjennomsiktighetsberegninger 

(Artikkel 9 nr. 1 og 2, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. For å bestemme finansielle instrumenter eller klasser av finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for, 

i henhold til artikkel 6 og artikkel 8 nr. 1 bokstav b), får følgende metoder anvendelse på eiendelsklassene: 

a) Statisk bestemmelse av likviditet for 

i) eiendelsklassen verdipapiriserte derivater som definert i tabell 4.1 i vedlegg III, 

ii) følgende undereiendelsklasser av aksjederivater: aksjeindeksopsjoner, aksjeindeksfuturekontrakter/-forwardkontrakter, 

aksjeopsjoner, aksjefuturekontrakter/-forwardkontrakter, opsjoner på aksjeutbytte, futurekontrakter/forwardkontrakter 

på aksjeutbytte, utbytteindeksopsjoner, utbytteindeksfuturekontrakter/-forwardkontrakter, volatilitetsindeksopsjoner, 

volatilitetsindeksfuturekontrakter/-forwardkontrakter, ETF-opsjoner, ETF-futurekontrakter/-forwardkontrakter og 

andre aksjederivater som definert i tabell 6.1 i vedlegg III, 

iii) eiendelsklassen for valutaderivater som definert i tabell 8.1 i vedlegg III, 

iv) de undereiendelsklassene av andre rentederivater, andre varederivater, andre kredittderivater, andre C10-derivater, 

andre differansekontrakter (CFD), andre utslippskvoter og andre utslippskvotederivater som definert i tabell 5.1, 7.1, 

9.1, 10.1, 11.1, 12.1 og 13.1 i vedlegg III, 

b) Periodisk vurdering basert på kvantitative og eventuelt kvalitative likviditetskriterier for 

i) alle typer obligasjoner unntatt ETC-er og ETN-er som definert i tabell 2.1 i vedlegg III og nærmere angitt i artikkel 

17 nr. 1, 

ii) obligasjoner av typene ETC og ETN som definert i tabell 2.4 i vedlegg III, 

iii) eiendelsklassen rentederivater unntatt undereiendelsklassen andre rentederivater som definert i tabell 5.1 i vedlegg 

III, 

iv) følgende undereiendelsklasser av aksjederivater: bytteavtaler (swaps) og porteføljebytteavtaler (port folio swaps) som 

definert i tabell 6.1 i vedlegg III, 

v) eiendelsklassen varederivater unntatt undereiendelsklassen andre varederivater som definert i tabell 7.1 i vedlegg III, 

vi) følgende undereiendelsklasser av kredittderivater: indekskredittapsbytteavtaler og «single name»-kredittapsbytte-

avtaler som definert i tabell 9.1 i vedlegg III, 

vii) eiendelsklassen C10-derivater unntatt undereiendelsklassen andre C10-derivater som definert i tabell 10.1 i vedlegg 

III, 

viii) følgende undereiendelsklasser av differansekontrakter (CFD): valutadifferansekontrakter og varedifferansekontrakter 

som definert i tabell 11.1 i vedlegg III,  
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ix) eiendelsklassen utslippskvoter unntatt undereiendelsklassen andre utslippskvoter som definert i tabell 12.1 i vedlegg 

III, 

x) eiendelsklassen utslippskvotederivater unntatt undereiendelsklassen andre utslippskvotederivater som definert i tabell 

13.1 i vedlegg III. 

c) Periodisk vurdering basert på kvalitative likviditetskriterier for: 

i) Følgende undereiendelsklasser av kredittderivater: CDS-indeksopsjoner og «single name» CDS-opsjoner knyttet til én 

forpliktelse som definert i tabell 9.1 i vedlegg III. 

ii) Følgende undereiendelsklasser av differansekontrakter (CFD): aksjedifferansekontrakter, obligasjonsdiffe-

ransekontrakter, differansekontrakter for en aksjefuture/-forward og differansekontrakter for en aksjeopsjon som 

definert i tabell 11.1 i vedlegg III. 

d) Periodisk vurdering basert på en metode med to tester for strukturerte finansielle produkter som definert i tabell 3.1 i 

vedlegg III. 

2. Ved bestemmelse av størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 5 og ordrer som er av stort 

omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i artikkel 3, anvendes følgende metoder: 

a) Terskelverdien for 

i) obligasjoner av typene ETC og ETN som definert i tabell 2.5 i vedlegg III, 

ii) eiendelsklassen verdipapiriserte derivater som definert i tabell 4.2 i vedlegg III, 

iii) hver underklasse av aksjederivater som definert i tabell 6.2 og 6.3 i vedlegg III, 

iv) hver underklasse av valutaderivater som definert i tabell 8.2 i vedlegg III, 

v) hver underklasse som anses ikke å ha et likvid marked for eiendelsklassene rentederivater, varederivater, 

kredittderivater, C10-derivater og differansekontrakter (CFD) som definert i tabell 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 og 11.3 i vedlegg 

III, 

vi) hver undereiendelsklasse som anses ikke å ha et likvid marked for eiendelsklassene utslippskvoter og 

utslippskvotederivater som definert i tabell 12.3 og 13.3 i vedlegg III, 

vii) hvert strukturerte finansielle produkt der test 1 i henhold til nr. 1 bokstav d) ikke er bestått som definert i tabell 3.2 i 

vedlegg III, 

viii) hvert strukturerte finansielle produkt som anses ikke å ha et likvid marked, der bare test 1 i henhold til nr. 1 bokstav d) 

er bestått som definert i tabell 3.3 i vedlegg III. 

b) Den største verdien av handelsstørrelsen som den prosentandelen av transaksjonene som tilsvarer handelsprosentilet som 

nærmere angitt i artikkel 17 nr. 3, ligger under, og terskelverdien for 

i) hver enkelt obligasjonstype, unntatt ETC-er og ETN-er, som definert i tabell 2.3 i vedlegg III, 

ii) hver underklasse som har et likvid marked for eiendelsklasser av rentederivater, varederivater, kredittderivater,  

C10-derivater og differansekontrakter CFD) som definert i tabell 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 og 11.2 i vedlegg III, 

iii) hver undereiendelsklasse som har et likvid marked for eiendelsklasser av utslippskvoter og utslippskvotederivater som 

definert i tabell 12.2 og 13.2 i vedlegg III, 

iv) hvert strukturerte finansielle produkt som anses å ha et likvid marked, dersom test 1 og test 2 i henhold til nr. 1 bokstav 

d) er bestått som definert i tabell 3.3 i vedlegg III. 

3. Ved bestemmelse av størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav c) og 

transaksjoner som er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a), anvendes 

følgende metoder: 

a) Terskelverdien for 

i) obligasjoner av typene ETC og ETN som definert i tabell 2.5 i vedlegg III, 

ii) eiendelsklassen verdipapiriserte derivater som definert i tabell 4.2 i vedlegg III,  
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iii) hver underklasse av aksjederivater som definert i tabell 6.2 og 6.3 i vedlegg III, 

iv) hver underklasse av valutaderivater som definert i tabell 8.2 i vedlegg III, 

v) hver underklasse som anses ikke å ha et likvid marked for eiendelsklassene rentederivater, varederivater, 

kredittderivater, C10-derivater og differansekontrakter (CFD) som definert i tabell 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 og 11.3 i  

vedlegg III, 

vi) hver undereiendelsklasse som anses ikke å ha et likvid marked for eiendelsklassene utslippskvoter og 

utslippskvotederivater som definert i tabell 12.3 og 13.3 i vedlegg III, 

vii) hvert strukturerte finansielle produkt der test 1 i henhold til nr. 1 bokstav d) ikke er bestått som definert i tabell 3.2 i 

vedlegg III, 

viii) hvert strukturerte finansielle produkt som anses ikke å ha et likvid marked, der bare test 1 i henhold til nr. 1 bokstav d) 

er bestått som definert i tabell 3.3 i vedlegg III. 

b) Den handelsstørrelsen som den prosentandelen av transaksjoner som tilsvarer handelsprosentilet for hver obligasjonstype, 

unntatt ETC-er og ETN-er, ligger under, som definert i tabell 2.3 i vedlegg III. 

c) Den største verdien av handelsstørrelsen som den prosentandelen av transaksjoner som tilsvarer handelsprosentilet, ligger 

under, handelsstørrelsen som den prosentandelen av volumet som tilsvarer volumprosentilet, ligger under, og terskelverdien 

for hver underklasse som anses å ha et likvid marked for eiendelsklassene rentederivater, varederivater, kredittderivater, 

C10-derivater og differansekontrakter (CFD) som angitt i tabell 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 og 11.2 i vedlegg III. 

d) Den største verdien av handelsstørrelsen som den prosentandelen av transaksjoner som tilsvarer handelsprosentilet, ligger 

under og terskelverdien for 

i) hver undereiendelsklasse som anses å ha et likvid marked for eiendelsklassene utslippskvoter og utslippskvotederivater 

som definert i tabell 12.2 og 13.2 i vedlegg III, 

ii) hvert strukturerte finansielle produkt som anses å ha et likvid marked, dersom test 1 og test 2 i henhold til nr. 1 bokstav 

d) er bestått som definert i tabell 3.3 i vedlegg III. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav c) gjelder at dersom handelsstørrelsen som tilsvarer volumprosentilet for bestemmelse av 

transaksjonen som er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse, er høyere enn 97,5-handelsprosentilet, skal 

handelsvolumet ikke tas i betraktning, og størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 8 nr. 1 

bokstav c), og størrelsen på transaksjoner av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i artikkel 8 nr. 1 

bokstav a) skal bestemmes som den største verdien av handelsstørrelsen som den prosentandelen av transaksjonene som 

tilsvarer handelsprosentilet, ligger under, og den laveste terskelverdien. 

5. I samsvar med delegert forordning (EU) 2017/590 og (EU) 2017/577 skal vedkommende myndigheter daglig samle inn de 

dataene fra handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer som 

er nødvendige for å utføre beregningene for å bestemme 

a) de finansielle instrumentene og klassene av finansielle instrumenter som ikke har et likvid marked som fastsatt i nr. 1, 

b) de størrelsene som er av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse, og den størrelsen som er spesifikk for 

instrumentet som fastsatt i nr. 2 og 3. 

6. Vedkommende myndigheter som utfører beregningene for en klasse av finansielle instrumenter, skal etablere 

samarbeidsordninger med hverandre for å sikre den aggregeringen av data i hele Unionen som er nødvendig for beregningene. 

7. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) og d), nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) skal vedkommende myndigheter ta 

i betraktning transaksjoner utført i Unionen mellom 1. januar og 31. desember i det foregående året.  
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8. Handelsstørrelsen med henblikk på nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) skal bestemmes i samsvar med 

volummålet som definert i tabell 4 i vedlegg II. Dersom handelsstørrelsen definert i nr. 2 og 3 uttrykkes i pengeverdi, og det 

finansielle instrumentet ikke er uttrykt i euro, skal handelsstørrelsen omregnes til den valutaen som det finansielle instrumentet 

er uttrykt i, ved å anvende Den europeiske sentralbanks referansevekslingskurs for euro per 31. desember i det foregående året. 

9. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, kan omregne handelsstørrelsene bestemt i samsvar 

med nr. 2 og 3 til tilsvarende antall poster («lots») som definert på forhånd av denne handelsplassen for den respektive 

underklassen eller undereiendelsklassen. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, kan opprettholde 

slike handelsstørrelser inntil anvendelsen av resultatene av de neste beregningene som utføres i samsvar med nr. 17. 

10. Beregningene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og nr. 3 bokstav b) skal utelukke transaksjoner med en størrelse som er lik eller 

mindre enn 100 000 euro. 

11. I forbindelse med beregningene nevnt i nr. 2 og 3 får ikke nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) anvendelse dersom 

antallet transaksjoner som tas i betraktning for beregningene, er mindre enn 1 000; i så fall anvendes følgende terskelverdier: 

a) 100 000 euro for alle typer obligasjoner unntatt ETC-er og ETN-er. 

b) Terskelverdiene definert i nr. 2 bokstav a) og nr. 3 bokstav a) for alle finansielle instrumenter som ikke omfattes av bokstav 

a) i dette nummer. 

12. Med mindre de viser til utslippskvoter eller derivater på slike, skal beregningene nevnt i nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav 

b), c) og d) avrundes oppover til nærmeste 

a) 100 000 dersom terskelverdien er mindre enn 1 million, 

b) 500 000 dersom terskelverdien er lik eller større enn 1 million, men mindre enn 10 millioner, 

c) 5 millioner dersom terskelverdien er lik eller større enn 10 millioner, men mindre enn 100 millioner, 

d) 25 millioner dersom terskelverdien er lik eller større enn 100 millioner. 

13. Ved anvendelse av nr. 1 skal de kvantitative likviditetskriteriene som angis for hver eiendelsklasse i vedlegg III, 

bestemmes i samsvar med avsnitt 1 i vedlegg III. 

14. For aksjederivater som er opptatt til handel eller handles for første gang på en handelsplass, og som ikke tilhører en 

underklasse der størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 5 og artikkel 8 nr. 1 bokstav c), og 

størrelsen på ordrer og transaksjoner av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i artikkel 3 og artikkel 

8 nr. 1 bokstav a) er offentliggjort, og som tilhører en av undereiendelsklassene angitt i nr. 1 bokstav a) ii), skal størrelsen som 

er spesifikk for det finansielle instrumentet, og størrelsen på ordrer og transaksjoner av stort omfang sammenlignet med normal 

markedsstørrelse være de størrelsene som gjelder for det laveste intervallet for gjennomsnittlig daglig nominelt beløp (ADNA) i 

undereiendelsklassen som aksjederivatet tilhører. 

15. Finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles for første gang på en handelsplass, og som ikke tilhører en 

underklasse der størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 5 og artikkel 8 nr. 1 bokstav c), og 

størrelsen på ordrer og transaksjoner av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i artikkel 3 og artikkel 

8 nr. 1 bokstav a) er offentliggjort, skal anses ikke å ha et likvid marked før anvendelsen av resultatene av beregninger som 

utføres i samsvar med nr. 17. Gjeldende størrelse som er spesifikk for det finansielle instrumentet nevnt i artikkel 5 og art ikkel 

8 nr. 1 bokstav c), og størrelsen på ordrer og transaksjoner av stort omfang sammenlignet med normal markedsstørrelse nevnt i 

artikkel 3 og artikkel 8 nr. 1 bokstav a) skal være de størrelsene som gjelder for de underklassene som anses ikke å ha et likvid 

marked, og som tilhører samme undereiendelsklasse. 

16. Etter avslutning av handelsdagen, men før utløpet av dagen,, skal handelsplasser framlegge for vedkommende 

myndigheter opplysningene angitt i vedlegg IV for gjennomføring av beregningene nevnt i nr. 5 når det finansielle instrumentet 

er opptatt til handel eller handles for første gang på handelsplassen, eller når de tidligere oversendte opplysningene er endret.  
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17. Vedkommende myndigheter skal sørge for offentliggjøring av resultatene av beregningene nevnt i nr. 5 for hvert finansielt 

instrument og hver klasse av finansielle instrumenter innen 30. april året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 600/2014, og deretter innen 30. april hvert år. Resultatene av beregningene får anvendelse fra 1. juni hvert år etter 

offentliggjøringen. 

18. Ved anvendelse av beregningene i nr. 1 bokstav b) i) og som unntak fra nr. 7, 15 og 17 skal vedkommende myndigheter 

når det gjelder obligasjoner, unntatt ETC-er og ETN-er, sørge for offentliggjøring av beregningene nevnt i nr. 5 bokstav a) 

kvartalsvis på den første dagen i februar, mai, august og november etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, 

og deretter hvert år på den første dagen i februar, mai, august og november. Beregningene skal omfatte transaksjoner 

gjennomført i Unionen i det foregående kalenderkvartalet og får anvendelse for tremånedersperioden regnet fra den sekstende 

dagen i februar, mai, august og november hvert år. 

19. Obligasjoner, unntatt ETC-er og ETN-er, som er opptatt til handel eller handles for første gang på en handelsplass i de 

første to månedene i et kvartal, skal anses å ha et likvid marked som angitt i tabell 2.2 i vedlegg III inntil resultatene av 

beregningen for kalenderkvartalet anvendes. 

20. Obligasjoner, unntatt ETC-er og ETN-er, som er opptatt til handel eller handles for første gang på en handelsplass i løpet 

av siste måned i et kvartal, skal anses å ha et likvid marked som angitt i tabell 2.2 i vedlegg III inntil resultatene av beregningen 

for etterfølgende kalenderkvartal anvendes. 

Artikkel 14 

Transaksjoner som omfattes av unntaket i artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014 

(Artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En transaksjon skal anses å være inngått av et medlem av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) som ledd i utøvelsen 

av penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiell stabilitet dersom transaksjonen oppfyller noen av følgende krav: 

a) Transaksjonen gjennomføres for pengepolitiske formål, herunder en operasjon som utføres i samsvar med artikkel 18 og 20 

i vedtektene til Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank, som er vedlagt traktaten om Den 

europeiske union, eller en operasjon som utføres under tilsvarende nasjonale bestemmelser for ESSB-medlemmene i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta. 

b) Transaksjonen er en valutaoperasjon, herunder operasjoner som gjennomføres for å besitte eller forvalte medlemsstatenes 

offisielle valutabeholdninger, eller tjenesten for forvaltning av reserver som ytes av et medlem av ESSB overfor 

sentralbanker i andre stater som unntaket er utvidet til i samsvar med artikkel 1 nr. 9 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

c) Transaksjonen gjennomføres som et ledd i politikken for finansiell stabilitet. 

Artikkel 15 

Transaksjoner som ikke omfattes av unntaket i artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014 

(Artikkel 1 nr. 7 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014 får ikke anvendelse på følgende typer transaksjoner som inngås av et medlem av 

ESSB som ledd i en investering som ikke har noen forbindelse med medlemmets utførelse av en av oppgavene nevnt i  

artikkel 14: 

a) Transaksjoner inngått for forvaltning av egne midler. 

b) Transaksjoner inngått for administrative formål eller for ESSB-medlemmets personale, bl.a. transaksjoner gjennomført i 

egenskap av forvalter av en pensjonsordning for personalet. 

c) Transaksjoner inngått for medlemmets investeringsportefølje i henhold til forpliktelser i nasjonal rett.  
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Artikkel 16 

Midlertidig suspensjon av gjennomsiktighetskrav 

(Artikkel 9 nr. 5 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. For finansielle instrumenter som det finnes et likvid marked for etter metoden i artikkel 13, kan en vedkommende 

myndighet midlertidig suspendere forpliktelsene fastsatt i artikkel 8 og 10 i forordning (EU) nr. 600/2014 når det samlede 

volumet for en klasse av obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater, som definert i tabell 4 i 

vedlegg II, beregnet for de siste 30 kalenderdagene, utgjør mindre enn 40 % av gjennomsnittlig månedlig volum beregnet for de 

tolv fulle kalendermånedene før disse 30 kalenderdagene. 

2. For finansielle instrumenter som det ikke finnes et likvid marked for etter metoden i artikkel 13, kan en vedkommende 

myndighet midlertidig suspendere forpliktelsene nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EU) nr. 600/2014 når det samlede 

volumet for en klasse av obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater, som definert i tabell 4 i 

vedlegg II, beregnet for de siste 30 kalenderdagene, utgjør mindre enn 20 % av gjennomsnittlig månedlig volum beregnet for de 

tolv fulle kalendermånedene før disse 30 kalenderdagene. 

3. Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til transaksjonene som utføres på alle handelsplasser i Unionen for den berørte 

klassen av obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater når de utfører beregningene nevnt  i  

nr. 1 og 2. Beregningene skal utføres på nivået for klassen av finansielle instrumenter som likviditetstesten angitt i artikkel  

13 anvendes på. 

4. Før vedkommende myndigheter beslutter å suspendere gjennomsiktighetskrav, skal de forsikre seg om at den betydelige 

nedgangen i likviditeten på alle handelsplasser ikke skyldes sesongsvingninger i likviditeten for den relevante klassen av 

finansielle instrumenter. 

Artikkel 17 

Bestemmelser om likviditetsvurdering for obligasjoner og om bestemmelse av terskelverdiene for førhandelsstørrelsen 

som er spesifikk for instrumentet, basert på handelsprosentiler 

1. For å bestemme obligasjoner som det ikke finnes et likvid marked for, i henhold til artikkel 6, og i samsvar med metoden 

angitt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b), anvendes framgangsmåten for likviditetskriteriet «gjennomsnittlig antall daglige handler» i 

betydningen «gjennomsnittlig antall daglige handler» tilsvarende trinn S1 (15 daglige handler). 

2. Foretaksobligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett som er opptatt til handel eller handles for første gang på en 

handelsplass, skal anses å ha et likvid marked inntil resultatene fra den første kvartalsvise likviditetsbestemmelsen som fastsatt i 

artikkel 13 nr. 18 anvendes, dersom 

a) emisjonsstørrelsen overstiger 1 000 000 000 euro i løpet av trinn S1 og S2, som bestemt i samsvar med nr. 6, 

b) emisjonsstørrelsen overstiger 500 000 000 euro i løpet av trinn S3 og S4, som bestemt i samsvar med nr. 6. 

3. For å bestemme størrelsen som er spesifikk for det finansielle instrumentet, ved anvendelse av artikkel 5 og i samsvar med 

metoden angitt i artikkel 13 nr. 2 bokstav b), anvendes framgangsmåten for handelsprosentil med det handelsprosentilet som 

tilsvarer trinn S1 (30-prosentilet). 

4. ESMA skal innen 30. juli året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, og deretter innen 30. juli hvert 

år, framlegge for Kommisjonen en vurdering av anvendelsen av terskelverdiene for likviditetskriteriet «gjennomsnittlig antall 

daglige handler» for obligasjoner samt handelsprosentilene som bestemmer størrelsen som er spesifikk for de finansielle 

instrumentene som omfattes av nr. 8. Forpliktelsen til å framlegge en vurdering av anvendelsen av terskelverdiene for 

likviditetskriteriet for obligasjoner opphører når S4 i sekvensen i nr. 6 er nådd. Forpliktelsen til å framlegge en vurdering av 

handelsprosentilene opphører når S4 i sekvensen i nr. 8 er nådd.  
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5. Vurderingen nevnt i nr. 4 skal ta hensyn til 

a) utviklingen i handelsvolumer i andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter som omfattes av gjennomsiktighetskrav før 

handel i henhold til artikkel 8 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) innvirkningen på likviditetstilbydere av prosentiltersklene som benyttes for å bestemme størrelsen som er spesifikk for det 

finansielle instrumentet, og 

c) eventuelle andre relevante faktorer. 

6. ESMA skal på bakgrunn av vurderingen foretatt i samsvar med nr. 4 og 5 framlegge for Kommisjonen en endret versjon 

av den tekniske reguleringsstandarden som justerer terskelverdien for likviditetskriteriet «gjennomsnittlig antall daglige 

handler» for obligasjoner i tråd med følgende sekvens: 

a) S2 (10 daglige handler) innen 30. juli året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) S3 (7 daglige handler) innen 30. juli det påfølgende året, og 

c) S4 (2 daglige handler) innen 30. juli det påfølgende året. 

7. Dersom ESMA ikke framlegger en endret teknisk reguleringsstandard som justerer terskelverdien til neste trinn i samsvar 

med sekvensen nevnt i nr. 6, skal ESMAs vurdering, som foretas i samsvar med nr. 4 og 5, forklare hvorfor justering av 

terskelverdien til det relevante neste trinnet ikke er berettiget. I så fall utsettes overgangen til neste trinn med ett år. 

8. ESMA skal på bakgrunn av vurderingen foretatt i samsvar med nr. 4 og 5 framlegge for Kommisjonen en endret versjon 

av den tekniske reguleringsstandarden som justerer terskelverdien for handelsprosentilene i tråd med følgende sekvens: 

a) S2 (40. prosentil) innen 30. juli året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) S3 (50. prosentil) innen 30. juli det påfølgende året. 

c) S4 (60. prosentil) innen 30. juli det påfølgende året. 

9. Dersom ESMA ikke framlegger en endret teknisk reguleringsstandard som justerer terskelverdien til neste trinn i samsvar 

med sekvensen nevnt i nr. 8, skal ESMAs vurdering, som foretas i samsvar med nr. 4 og 5, forklare hvorfor justering av 

terskelverdien til det relevante neste trinnet ikke er berettiget. I så fall utsettes overgangen til neste trinn med ett år.  

Artikkel 18 

Overgangsbestemmelser 

1. Vedkommende myndigheter skal senest seks måneder før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 samle inn 

nødvendige data, foreta beregninger og sørge for offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 13 nr. 5. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 

a) skal beregningene bygge på en seksmåneders referanseperiode som begynner 18 måneder før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, 

b) skal resultatene av beregningene i den første offentliggjøringen brukes inntil resultatene av de første regelmessige 

beregningene angitt i artikkel 13 nr. 17 får anvendelse. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal vedkommende myndigheter for alle obligasjoner, unntatt ETC-er og ETN-er, gjøre sitt ytterste 

for å sikre offentliggjøring av resultatene av gjennomsiktighetsberegningene i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav b) i) senest 

på den første dagen i måneden før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, basert på en referanseperiode på tre 

måneder fra den første dagen i den femte måneden før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 
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4. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 3, inntil resultatene av den første regelmessige 

beregningen angitt i artikkel 13 nr. 18 får anvendelse. 

5. Obligasjoner, unntatt ETC-er og ETN-er, som er opptatt til handel eller handles for første gang på en handelsplass i 

tremånedersperioden før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, skal anses ikke å ha et likvid marked som fastsat t 

i tabell 2.2 i vedlegg III inntil resultatene av første regelmessige beregning som angitt i artikkel 13 nr. 18 får anvendelse. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. Artikkel 18 får imidlertid anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 247-349] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/584 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til handelsplasser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 48 nr. 12 bokstav a) c), og g), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å sikre at handelsplasser som muliggjør algoritmehandel, har tilstrekkelige systemer og kontroller. 

2) Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse ikke bare på regulerte markeder, men også på multilaterale 

handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter, som fastsatt i artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

3) Virkningen av den teknologiske utviklingen og særlig algoritmehandel er en av de viktigste grunnene til å fastsette 

kapasitet og ordninger for å drive handelsplasser. De risikoene som oppstår ved algoritmehandel, kan forekomme i alle 

typer handelssystemer som støttes elektronisk. Det bør derfor fastsettes særlige organisatoriske krav for regulerte 

markeder, multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter som tillater eller muliggjør algoritmehandel 

gjennom sine systemer. Slike handelssystemer er systemer der algoritmehandel kan finne sted, i motsetning til 

handelssystemer der algoritmehandel ikke er tillatt, herunder handelssystemer der transaksjoner avtales gjennom 

talebasert forhandling. 

4) Styringsordninger, rollen til etterlevelsesfunksjonen, bemanning og utkontraktering bør reguleres som en del av de 

organisatoriske kravene for å sikre robuste elektroniske handelssystemer. 

5) Det bør fastsettes krav til systemene på handelsplasser som tillater eller muliggjør algoritmehandel. Hvordan kravene 

spesifikt skal få anvendelse bør imidlertid fastsettes etter en egenvurdering som skal utføres av den enkelte 

handelsplassen, ettersom ikke alle handelsmodeller innebærer de samme risikoene. Visse organisatoriske krav kan 

derfor være uegnet for noen handelsmodeller selv om handelssystemene til en viss grad kan støttes elektronisk. De 

særlige kravene som skal fastsettes for prisforespørselssystemer eller hybridsystemer, bør vurderes i forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten av den algoritmehandelen som utføres. Likeledes bør handelsplassene fastsette strengere 

krav der dette er hensiktsmessig. 

6) Risikoene som kan oppstå som følge av algoritmehandel, bør vurderes nøye, idet det legges særlig vekt på de risikoene 

som kan påvirke de grunnleggende elementene i et handelssystem, herunder maskinvare, programvare og tilhørende 

kommunikasjonskanaler som handelsplassene og deres medlemmer, deltakere eller kunder (heretter kalt «medlemmer») 

bruker i utøvelsen av sin virksomhet, og alle typer systemer for utførelse eller håndtering av ordrer som drives av 

handelsplasser, herunder matchingsalgoritmer. 

7) De særlige organisatoriske kravene til handelsplasser skal fastsettes ved hjelp av en grundig egenvurdering der en rekke 

parametrer skal vurderes. Denne egenvurderingen bør omfatte eventuelle andre forhold som ikke er uttrykkelig fastsatt, 

men som kan ha innvirkning på organiseringen av handelsplassene. 

8) Minsteperioden for oppbevaring av medlemmenes egenvurderinger og aktsomhetsvurderinger skal ved anvendelse av 

denne forordning være den samme som for den generelle dokumentasjonsplikten fastsatt i direktiv 2014/65/EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 350, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/121 
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9) Dersom handelsplassene er pålagt å utføre overvåking i sanntid, må genereringen av varsler under overvåkingen skje så 

øyeblikkelig som teknisk mulig og derfor innen høyst fem sekunder for å være effektiv. Av samme grunn skal 

eventuelle tiltak som følger av overvåkingen, iverksettes så snart som mulig, idet det forutsettes at berørte personer har 

oppnådd et rimelig effektivitetsnivå og satt av tilstrekkelige midler til sine systemer. 

10) Testordninger som handelsplassene tilbyr, bør ikke utgjøre en risiko for ordnet handel. For dette formål bør 

handelsplassene pålegges å utarbeide hensiktsmessige retningslinjer for rettferdig bruk, sikre et klart skille mellom 

testmiljøet og produksjonsmiljøet eller tillate testing bare utenfor åpningstid. 

11) Samsvarstesting bør sikre at de mest grunnleggende elementene i systemet eller de algoritmene som medlemmene 

bruker, fungerer korrekt og i samsvar med handelsplassens krav, herunder at de kan samhandle som forventet med 

handelsplassens matchingslogikk og behandle datastrømmene til og fra handelsplassen p å en tilfredsstillende måte. 

Tester som skal forebygge uordnede handelsforhold, bør utformes med sikte på særskilt å teste hvordan algoritmen eller 

strategien reagerer på forhold som kan skape uro på markedet. 

12) Dersom handelsplasser tilbyr ordninger for testing av algoritmer ved å tilby testsymboler, skal deres plikt til å tilby 

mulighet til å teste for uordnede handelsforhold anses for å være oppfylt. For å gjøre det mulig for medlemmene å bruke 

slike testsymboler på en effektiv måte, bør handelsplassene offentliggjøre testsymbolenes spesifikasjoner og egenskaper 

på samme detaljnivå som gjøres offentlig tilgjengelig for virkelige kontrakter i produksjonsmiljøet. 

13) Handelsplassene bør være forpliktet til å stille til rådighet midler for å lette testing for å påvise uordnede handelsforhold. 

Handelsplassenes medlemmer bør imidlertid ikke være pålagt å bruke disse midlene. Det bør anses som en tilstrekkelig 

garanti dersom handelsplassene mottar en erklæring fra sine medlemmer som bekrefter at slik testing har funnet sted, og 

som angir hvilke midler som er brukt i testingen, men handelsplassene bør ikke være forpliktet til å godkjenne midlenes 

egnethet eller utfallet av testingen. 

14) Handelsplassene og deres medlemmer bør pålegges å være tilstrekkelig utstyrt til å annullere ikke-utførte ordrer som et 

nødtiltak dersom uventede omstendigheter oppstår. 

15) Tilbud om direkte elektronisk tilgang til et ubestemt antall personer kan utgjøre en risiko for tilbyderen av tjenesten 

samt for robustheten og kapasiteten til den handelsplassen ordrene sendes til. For å håndtere slike risikoer i de tilfellene 

der handelsplassene tillater underkontraktering av tilgang, bør tilbyderen av direkte elektronisk tilgang kunne 

identifisere de ulike ordrestrømmene fra mottakerne av slike underkontrakteringer. 

16) Dersom en handelsplass tillater sponset tilgang, bør den la potensielle kunder som kan få sponset tilgang, gjennomgå en 

godkjenningsprosess. Handelsplassen bør også kunne beslutte at de av dens medlemmer som tilbyr direkte markeds-

tilgangstjenester, skal være gjenstand for godkjenning. 

17) I aktsomhetsvurderingen («due diligence») bør handelsplassene angi hvilke krav deres medlemmer må oppfylle for å 

kunne tilby direkte elektronisk tilgang, og fastsette minstestandarder som skal oppfylles av potensielle kunder som kan 

tilbys direkte elektronisk tilgang. Nevnte krav og standarder bør tilpasses risikoene forbundet med arten, omfanget og 

kompleksiteten av deres forventede handel samt den tjenesten som ytes. De bør særlig inneholde en vurdering av nivået 

på forventet handel, ordrevolum og type tilkopling som tilbys. 

18) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

19) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

20) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE O RGANISATO RISKE KRAV TIL HANDELSPLASSER SO M MULIGGJØR ELLER TILLATER 

ALGO RITMEHANDEL GJENNO M SINE SYSTEMER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

(Artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for organisatoriske krav til systemene på handelsplasser som tillater eller 

muliggjør algoritmehandel, med hensyn til deres robusthet og kapasitet, krav til handelsplasser om å sikre tilstrekkelig testing 

av algoritmer og krav til kontroller som gjelder direkte elektronisk tilgang i henhold til artikkel 48 nr. 12 bokstav a), b) og g) i 

direktiv 2014/65/EU. 

2. Ved anvendelsen av denne forordning anses en handelsplass å tillate eller muliggjøre algoritmehandel dersom inngivelse 

og matching av ordrer skjer elektronisk. 

3. Ved anvendelsen av denne forordning skal alle ordninger eller systemer som tillater eller muliggjør algoritmehandel, 

anses som «algoritmebaserte handelssystemer». 

Artikkel 2 

Egenvurdering av etterlevelsen av artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU. 

(Artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Før innføring av et handelssystem, og minst en gang i året skal handelsplassene foreta en egenvurdering av sin etterlevelse 

av artikkel 48 i direktiv 2014/65/EU, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av handelsplassens virksomhet . 

Egenvurderingen skal omfatte en analyse av parametrene fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2. Handelsplassene skal oppbevare dokumentasjon på egenvurderingene i minst fem år. 

Artikkel 3 

Virksomhetsstyring på handelsplasser 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Som en del av sin overordnede ramme for virksomhetsstyring og beslutningstaking skal handelsplassene opprette og 

overvåke sine handelssystemer gjennom en klar og formalisert styringsordning som fastsetter 

a) handelsplassens analyse av spørsmål som gjelder teknikk, risiko og etterlevelse, når den treffer beslutninger av avgjørende 

betydning, 

b) klare ansvarslinjer, herunder framgangsmåter for å godkjenne utvikling, innføring og påfølgende oppdatering av 

handelssystemer og for å løse problemer som ble påvist under overvåkingen av handelssystemene, 

c) effektive framgangsmåter for formidling av opplysninger slik at instrukser kan innhentes og gjennomføres effektivt og til 

rett tid, 

d) atskillelse av oppgaver og ansvarsområder for å sikre effektivt tilsyn med handelsplassens etterlevelse.  
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2. Handelsplassens ledelsesorgan eller øverste ledelse skal godkjenne 

a) egenvurderingen av etterlevelsen foretatt i henhold til artikkel 2, 

b) tiltak for å utvide handelsplassens kapasitet når det er nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 11, 

c) tiltak som treffes for å rette vesentlige mangler som oppdages under overvåkingen i henhold til artikkel 12 og 13, og etter 

den regelmessige gjennomgåelsen av handelssystemenes ytelse og kapasitet i henhold til artikkel 14. 

Artikkel 4 

Etterlevelsesfunksjonen i styringsordningene 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres etterlevelsesfunksjon har ansvaret for 

a) at alt personale som deltar i algoritmehandel, er klar over handelsplassens rettslige forpliktelser med hensyn til slik handel, 

b) å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer og framgangsmåter som sikrer at algoritmebaserte handelssystemer drives i 

samsvar med disse forpliktelsene. 

2. Handelsplassene skal sikre at deres etterlevelsespersonale i det minste har en generell forståelse av hvordan algoritmeba-

serte handelssystemer og algoritmer virker. 

Etterlevelsespersonalet skal være i løpende kontakt med personer på handelsplassen som har inngående teknisk kunnskap om 

handelsplassens algoritmebaserte handelssystemer og algoritmer. 

Handelsplassene skal også sikre at etterlevelsespersonalet til enhver tid har direkte kontakt med personer som har tilgang til 

funksjonaliteten omhandlet i artikkel 18 nr. 2 bokstav c) («nødstoppfunksjonalitet»), eller selv har tilgang til nevnte 

nødstoppfunksjonalitet og til dem som har ansvar for det algoritmebaserte handelssystemet. 

3. Dersom etterlevelsesfunksjonen eller deler av den er utkontraktert til en tredjepart, skal handelsplassen gi denne 

tredjeparten samme tilgang til opplysninger som den ville gitt til sitt eget etterlevelsespersonale. Handelsplassene skal inngå en 

avtale med slike etterlevelseskonsulenter for å sikre at  

a) datasikkerheten er garantert, 

b) interne og eksterne revisorers eller vedkommende myndighets revisjon av etterlevelsesfunksjonen ikke hindres. 

Artikkel 5 

Personale 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha et tilstrekkelig stort personale med de nødvendige ferdighetene til å håndtere handelsplassens 

algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer og med tilstrekkelig kunnskap om 

a) de relevante handelssystemene og handelsalgoritmene, 

b) overvåking og testing av slike systemer og algoritmer,  
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c) de typene handel som utføres av handelsplassens medlemmer, deltakere eller kunder (heretter kalt «medlemmer»), 

d) handelsplassens juridiske forpliktelser. 

2. Handelsplassene skal spesifisere de nødvendige ferdighetene nevnt i nr. 1. Personalet omhandlet i nr. 1 skal ha de 

nødvendige ferdighetene på ansettelsestidspunktet eller skal tilegne seg dem gjennom opplæring etter ansettelsen. 

Handelsplassene skal sikre at de ansattes ferdigheter holdes oppdatert, og skal evaluere deres ferdigheter regelmessig. 

3. Personalets opplæring nevnt i nr. 2 skal tilpasses deres erfaring og ansvarsområder, idet det tas hensyn til arten, omfanget 

og kompleksiteten av deres virksomhet. 

4. Personalet nevnt i nr. 1 skal omfatte personale med tilstrekkelig ansiennitet til å utføre sine oppgaver effektivt på 

handelsplassen. 

Artikkel 6 

Utkontraktering og innkjøp 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplasser som utkontrakterer hele eller deler av sine driftsfunksjoner knyttet til systemer som tillater eller muliggjør 

algoritmehandel, skal sikre at 

a) utkontrakteringsavtalen utelukkende gjelder driftsfunksjonene og ikke endrer den øverste ledelsens og ledelsesorganets 

ansvarsområder, 

b) handelsplassens forbindelser til og forpliktelser overfor sine medlemmer, vedkommende myndigheter eller eventuelle 

tredjeparter, for eksempel kunder som mottar dataflyttjenester, ikke endres, 

c) de oppfyller kravene som må oppfylles for å få tillatelse i samsvar med avdeling III i direktiv 2014/65/EU. 

2. Ved anvendelsen av denne artikkel skal driftsfunksjoner omfatte all direkte virksomhet knyttet til ytelsen til og 

overvåkingen av handelssystemer som støtter følgende elementer: 

a) Oppstrøms tilkopling, ordreinngivelseskapasitet, reguleringskapasitet og evne til å balansere mottatte kundeordrer gjennom 

ulike porter. 

b) Handelsmotor til å matche ordrer. 

c) Nedstrøms oppkopling, endring av ordrer og transaksjoner og enhver annen type markedsdatastrømmer. 

d) Infrastruktur for overvåking av ytelsen til elementene nevnt i bokstav a), b) og c). 

3. Handelsplassene skal dokumentere prosessen for valg av tjenesteyter som driftsfunksjonene skal utkontrakteres til 

(«tjenesteyteren»). Før utkontrakteringsavtalen inngås og i løpet av hele dens varighet skal de treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tjenesteyteren er i stand til å utføre de utkontrakterte funksjonene på en pålitelig og profesjonell måte og har eventuelle 

tillatelser som er lovpålagt for disse formålene. 

b) Tjenesteyteren fører behørig tilsyn med hvordan de utkontrakterte funksjonene blir utført, og styrer på egnet måte risiko 

forbundet med utkontrakteringsavtalen. 

c) De utkontrakterte tjenestene ytes i samsvar med spesifikasjonene i utkontrakteringsavtalen som bygger på forhåndsfastsatte 

metoder for vurdering av kvaliteten på tjenesteyterens utførelse av tjenestene, herunder for måling av den tjenesten som 

ytes, og angivelse av de kravene som skal være oppfylt. 

d) Handelsplassen har den nødvendige sakkunnskapen til å føre effektivt tilsyn med de utkontrakterte funksjonene og styre 

risiko forbundet med utkontrakteringsavtalen.  
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e) Handelsplassen har evne til raskt å treffe egnede tiltak dersom tjenesteyteren ikke utfører funksjonene på en effektiv måte 

og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav. 

f) Tjenesteyteren opplyser handelsplassen om ethvert forhold som på en vesentlig måte kan virke inn på tjenesteyterens evne 

til å utføre de utkontrakterte funksjonene effektivt og i samsvar med sine rettslige forpliktelser. 

g) Handelsplassen kan om nødvendig si opp utkontrakteringsavtalen uten at dette er til skade for kontinuiteten i og kvaliteten 

på tjenestene som ytes til kundene. 

h) Tjenesteyteren samarbeider med handelsplassens vedkommende myndigheter i forbindelse med de utkontrakterte 

funksjonene. 

i) Handelsplassen har effektiv tilgang til opplysninger om den utkontrakterte virksomheten samt til tjenesteyterens 

forretningslokaler, og handelsplassens revisorer og vedkommende myndigheter har effektiv tilgang til opplysninger om 

den utkontrakterte virksomheten. 

j) Handelsplassen fastsetter krav som tjenesteyterne skal oppfylle for å verne fortrolige opplysninger om handelsplassen og 

dens medlemmer, og om handelsplassens forretningshemmeligheter og programvare. 

k) Tjenesteyteren overholder kravene nevnt i bokstav j). 

l) Handelsplassen og tjenesteyteren utarbeider, gjennomfører og opp rettholder en beredskapsplan for gjenoppretting av 

virksomheten ved uforutsette hendelser og regelmessig kontroll av systemer for sikkerhetskopiering, der dette er 

nødvendig med hensyn til den utkontrakterte driftsfunksjonen. 

m) Utkontrakteringsavtalen angir tjenesteyterens plikter i tilfelle den ikke kan yte sine tjenester, herunder at tjenesten ytes av 

et annet foretak. 

n) Handelsplassen har tilgang til opplysninger om tjenesteyterens ordninger for kontinuerlig virksomhet nevnt i artikkel 16. 

4. Utkontrakteringsavtalene skal inngås skriftlig og skal fastsette 

a) overdragelse av rettigheter og plikter mellom tjenesteyteren og handelsplassen, 

b) en tydelig beskrivelse av 

i) driftsfunksjonene som er utkontraktert, 

ii) handelsplassens tilgang til tjenesteyterens regnskaper og registre, 

iii) framgangsmåten for å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter, 

iv) hver av partenes ansvarsområder, 

v) framgangsmåten for endring og oppsigelse av avtalen, 

c) virkemidlene for å sikre at både handelsplassen og tjenesteyteren på alle nødvendige måter har tilrettelagt for at 

vedkommende myndighet skal kunne utøve sin tilsynsmyndighet. 

5. Handelsplassene skal rapportere til vedkommende myndigheter at de har til hensikt å utkontraktere driftsfunksjoner i 

følgende tilfeller: 

a) Dersom tjenesteyteren yter samme tjenester til andre handelsplasser. 

b) Dersom kritiske driftsfunksjoner som er nødvendige for fortsatt drift, skal utkontrakteres, og i slike tilfeller skal 

handelsplassen be om forhåndstillatelse fra vedkommende myndighet. 

6. Ved anvendelsen av nr. 5 bokstav b) skal kritiske driftsfunksjoner inkludere de funksjonene som er nødvendige for å 

oppfylle forpliktelsene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b), c) og e) i direktiv 2014/65/EU.  
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7. Handelsplassene skal underrette vedkommende myndigheter om alle utkontrakteringsavtaler som ikke er underlagt kravet 

om forhåndstillatelse, umiddelbart etter at avtalen er undertegnet. 

KAPITTEL II 

HANDELSPLASSENES KAPASITET O G RO BUSTHET 

Artikkel 7 

Aktsomhetsvurdering av medlemmer av handelsplasser 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal fastsette vilkår for medlemmenes bruk av deres elektroniske ordreinngivelsessystemer. Disse 

vilkårene skal fastsettes idet det tas hensyn til handelsplassens handelsmodell og skal minst omfatte følgende: 

a) Kontroll før handel av ordrenes pris, volum og verdi og bruk av systemet, og kontroll etter handel av medlemmenes 

handelsvirksomhet. 

b) Kvalifikasjonene som kreves av personale i sentrale stillinger hos medlemmene. 

c) Teknisk og funksjonell samsvarstesting. 

d) Retningslinjer for bruk av nødstoppfunksjonaliteten. 

e) Bestemmelser om hvorvidt et medlem kan gi sine egne kunder direkte elektronisk tilgang til systemet, og dersom dette er 

tilfellet, vilkårene som gjelder for disse kundene. 

2. Handelsplassene skal foreta en aktsomhetsvurdering av sine potensielle medlemmer i lys av vilkårene nevnt i nr. 1 og 

fastsette framgangsmåtene for en slik vurdering. 

3. Handelsplassene skal én gang i året foreta en risikobasert  vurdering av medlemmenes etterlevelse av vilkårene nevnt i  

nr. 1 og kontrollere om medlemmene fortsatt er registrert som verdipapirforetak. Den risikobaserte vurderingen skal ta hensyn 

til omfanget og den potensielle virkningen av den handelen som gjennomføres av hvert enkelt medlem, og hvor lang tid det har 

gått siden det sist ble foretatt en risikobasert vurdering av medlemmet. 

4. Handelsplassene skal om nødvendig foreta ytterligere vurderinger av om deres medlemmer overholder vilkårene nevnt i 

nr. 1 etter den årlige risikobaserte vurderingen som er fastsatt i nr. 3. 

5. Handelsplassene skal fastsette kriteriene og framgangsmåtene for å ilegge et medlem som ikke oppfyller vilkårene, 

sanksjoner. Disse sanksjonene skal omfatte suspensjon av tilgang til handelsplassen og opphør av medlemskap. 

6. Handelsplassene skal i minst fem år oppbevare dokumentasjon om 

a) vilkårene og framgangsmåtene for aktsomhetsvurdering, 

b) kriteriene og framgangsmåtene for å ilegge sanksjoner, 

c) den opprinnelige aktsomhetsvurderingen av sine medlemmer, 

d) den årlige risikobaserte vurderingen av sine medlemmer, 

e) medlemmer som ikke besto den årlige risikobaserte vurderingen, og eventuelle sanksjoner som disse medlemmene er ilagt.  
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Artikkel 8 

Testing av handelssystemene 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Før et handelssystem innføres eller oppdateres, skal handelsplassen anvende klart definerte utviklings- og testmetoder som 

minst sikrer at 

a) handelssystemet ikke fungerer på en utilsiktet måte, 

b) systemenes innebygde kontroller av etterlevelse og risikostyring fungerer etter hensikten, herunder den automatiske 

genereringen av feilmeldinger, 

c) handelssystemet kan fortsette å fungere effektivt ved en betydelig økning i antall meldinger som håndteres av systemet. 

2. Handelsplassene skal til enhver tid kunne godtgjøre at de har truffet alle rimelige tiltak for å unngå at deres 

handelssystemer bidrar til uordnede handelsforhold. 

Artikkel 9 

Samsvarstesting 

(Artikkel 48 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal kreve at deres medlemmer utfører samsvarstesting før innføring eller en vesentlig oppdatering av 

a) tilgangen til handelsplassens system, 

b) medlemmets handelssystem, handelsalgoritme eller handelsstrategi. 

2. Samsvarstesten skal sikre at de grunnleggende funksjonene i medlemmets handelssystem, algoritme og strategi er i 

samsvar med handelsplassens vilkår. 

3. Samsvarstesten skal verifisere at følgende fungerer: 

a) Algoritmens eller systemets evne til å samvirke som forventet med handelsplassens matchingslogikk og t ilfredsstillende 

behandling av datastrømmer fra og til handelsplassen. 

b) Grunnleggende funksjoner, for eksempel inngivelse, endring eller annullering av en ordre eller en interessemarkering, 

nedlasting av statiske data og markedsdata og alle forretningsdatastrømmer. 

c) Oppkopling, herunder kommandoen annullering ved avbrudd, tap og regulering av markedsdatastrømmer, samt 

gjenoppretting, herunder gjenopptakelse av handel samme dag og håndtering av suspenderte instrumenter eller ikke 

oppdaterte markedsdata. 

4. Handelsplassene skal stille et testmiljø for samsvarstester til rådighet for sine faktiske og potensielle medlemmer som 

a) er tilgjengelig på vilkår som tilsvarer dem som gjelder for handelsplassens andre testtjenester, 

b) inneholder en liste over finansielle instrumenter som kan testes og som er representative for hver instrumentklasse som er 

tilgjengelig i produksjonsmiljøet, 

c) er tilgjengelig i markedets vanlige åpningstider eller, dersom testmiljøet bare er tilgjengelig utenfor markedets åpningstider, 

med jevne mellomrom etter en forutbestemt tidsplan, 

d) støttes av personale med tilstrekkelig kunnskap.  
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5. Handelsplassene skal avgi en rapport om resultatene av samsvarstestene bare til faktiske eller potensielle medlemmer. 

6. Handelsplassene skal pålegge sine faktiske og potensielle medlemmer å bruke handelsplassens ordninger for sam-

svarstesting. 

7. For samsvarstestingen nevnt i nr. 1-3 skal handelsplassene sikre et effektivt skille mellom testmiljøet og produksjons-

miljøet. 

Artikkel 10 

Testing av medlemmenes algoritmer for å unngå uordnede handelsforhold 

(Artikkel 48 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal pålegge sine medlemmer å bekrefte at algoritmer de innfører, er testet for å unngå at de bidrar til 

eller skaper uordnede handelsforhold før innføring eller vesentlig oppdatering av en handelsalgoritme eller handelsstrategi, og å 

forklare hvordan testen er gjort. 

2. Handelsplassene skal gi sine medlemmer tilgang til et testmiljø som skal bestå av ett av følgende: 

a) Simuleringsmuligheter som reproduserer produksjonsmiljøet så realistisk som mulig, herunder uordnede handelsforhold, og 

som inneholder funksjoner, protokoller og struktur som gjør det mulig for medlemmene å teste en rekke scenarioer som de 

anser som relevante for sin virksomhet. 

b) Testsymboler som er definert og vedlikeholdes av handelsplassen. 

3. For testene nevnt i nr. 1 skal handelsplassene sikre et effektivt skille mellom testmiljøet og produksjonsmiljøet. 

Artikkel 11 

Handelsplassers kapasitet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres handelssystemer har tilstrekkelig kapasitet til å utføre sine funksjoner uten systemfeil,  

avbrudd eller feil i matchingen av transaksjoner ved minst det høyeste antall meldinger per sekund som er regis trert i dette 

systemet i de foregående fem årene, multiplisert med to. 

Ved fastsettelse av det høyeste antall meldinger skal følgende meldinger tas i betraktning: 

a) Alle inndata, herunder ordrer og endringer eller annulleringer av ordrer. 

b) Alle utdata, herunder systemets svar på inndata, visning av ordrebokdata og spredning av strømmer etter handel som 

innebærer uavhengig bruk av handelssystemets kapasitet. 

2. De elementene av et handelssystem som skal tas i betraktning ved anvendelsen av nr. 1, skal være de som støtter følgende 

aktiviteter: 

a) Oppstrøms tilkopling, ordreinngivelseskapasitet, reguleringskapasitet og evne til å balansere mottatte kundeordrer gjennom 

ulike porter. 

b) Handelsmotor som gjør det mulig for handelsplassen å matche ordrer med en tilfredsstillende latenstid. 

c) Nedstrøms oppkopling, endring av ordrer og transaksjoner og enhver annen type markedsdatastrømmer. 

d) Infrastruktur til å overvåke ovennevnte elementers ytelse.  
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3. Handelsplassene skal vurdere om kapasiteten til deres handelssystemer fortsatt er tilstrekkelig når antallet meldinger 

overskrider høyeste antall meldinger per sekund som er registrert i dette systemet i de foregående fem årene. Etter vurderingen 

skal handelsplassen underrette vedkommende myndighet om eventuelle p lanlagte tiltak for å utvide kapasiteten og om 

tidspunktet for gjennomføringen av slike tiltak. 

4. Handelsplassene skal sikre at deres systemer er i stand til å håndtere økende antall meldinger uten vesentlig forringelse av 

systemenes ytelse. Utformingen av handelssystemet skal være slik at det er mulig ved behov å øke kapasiteten innen rimelig tid. 

5. Handelsplassene skal umiddelbart offentliggjøre og rapportere til vedkommende myndighet og sine medlemmer alle 

alvorlige avbrudd i handelen som ikke skyldes markedsvolatilitet, og andre vesentlige forstyrrelser i oppkoplingen. 

Artikkel 12 

Generell overvåkingsplikt 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at deres algoritmebaserte handelssystemer til enhver tid er tilpasset den virksomheten som 

utøves gjennom dem, og er robuste nok til å sikre kontinuitet og regelmessighet i ytelsen på de markedene der de opererer, 

uavhengig av hvilke handelsmodeller som brukes. 

2. Handelsplassene skal gjennomføre sanntidsovervåking av sine algoritmebaserte handelssystemer med hensyn til følgende: 

a) Ytelse og kapasitet som nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

b) Ordrer sendt av medlemmene, individuelt og samlet sett. 

Handelsplassene skal særlig bruke reguleringsgrenser og overvåke konsentrasjonen av ordrestrømmen for å oppdage mulige 

trusler mot markedets ordnede virkemåte. 

3. Sanntidsvarsler skal genereres innen fem sekunder etter den relevante hendelsen. 

Artikkel 13 

Løpende overvåking 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal til enhver tid kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de i sanntid overvåker ytelsen til 

og bruken av de elementene i handelssystemene som er nevnt i artikkel 11 nr. 2, med hensyn til følgende parametrer: 

a) Prosentandel av den høyeste meldingskapasiteten som utnyttes per sekund. 

b) Samlet antall meldinger som håndteres av handelssystemet fordelt på hvert element i handelssystemet, herunder 

i) antall mottatte meldinger per sekund, 

ii) antall sendte meldinger per sekund, 

iii) antall meldinger som avvises av systemet per sekund. 

c) Tidsrommet mellom mottak av en melding i enhver ytre port av handelssystemet og sending av en tilhørende melding fra 

samme port etter at matchingsmotoren har behandlet den opprinnelige meldingen. 

d) Matchingsmotorens ytelse.  
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2. Handelsplassene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse med problemstillinger påvist i handelssystemet under 

den løpende overvåkingen så snart som praktisk mulig og i prioritert rekkefølge, og skal om nødvendig kunne tilpasse, trappe 

ned eller stenge handelssystemet. 

Artikkel 14 

Regelmessig gjennomgåelse av algoritmebaserte handelssystemers ytelse og kapasitet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor rammen av egenvurderingen som skal foretas i henhold til artikkel 2, vurdere ytelsen og 

kapasiteten til sine algoritmebaserte handelssystemer og tilknyttede prosesser for virksomhetsstyring, ansvarlighet, godkjenning 

og ordninger for kontinuerlig virksomhet. 

2. Som del av vurderingen nevnt i nr. 1 skal handelsplassene foreta stresstester der de simulerer negative scenarioer for å 

kunne verifisere ytelsen til maskinvare, programvare og kommunikasjonskanaler, og identifisere de scenarioene der 

handelssystemet eller deler av handelssystemet utfører sine funksjoner med systemfeil, avbrudd eller feil i matchingen av 

transaksjoner. 

3. Stresstestingen skal omfatte alle faser og segmenter av handelen og alle typer finansielle instrumenter som handles på 

handelsplassen, og den skal simulere medlemmenes virksomhet med eksisterende oppkoplingsstruktur. 

4. De negative scenarioene nevnt i nr. 2 skal være basert på følgende: 

a) En økning i antall mottatte meldinger med utgangspunkt i det høyeste antall meldinger som handelsplassens system har 

håndtert i løpet av de foregående fem årene. 

b) Uventet atferd i handelsplassens driftsfunksjoner. 

c) Tilfeldig kombinasjon av stressede og normale markedsforhold og uventet atferd i handelsplassens driftsfunksjoner. 

5. Vurderingen av handelsplassens ytelse og kapasitet beskrevet i nr. 1-4 skal foretas av en uavhengig sakkyndig eller av en 

annen avdeling på handelsplassen enn den som har ansvaret for den funksjonen som blir gjennomgått. 

6. Handelsplassene skal treffe tiltak for raskt og effektivt å utbedre manglene som ble påvist ved vurderingen av 

handelsplassens ytelse og kapasitet nevnt i nr. 1-4, og skal oppbevare dokumentasjon på gjennomgåelsen og eventuelle 

avhjelpende tiltak som treffes, i minst fem år. 

Artikkel 15 

Ordninger for kontinuerlig virksomhet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal til enhver tid kunne dokumentere at deres systemer er tilstrekkelig stabile ved å ha effektive 

ordninger for kontinuerlig virksomhet som gjør dem i stand til å håndtere forstyrrende hendelser. 

2. Ordningene for kontinuerlig virksomhet skal sikre at handelen kan gjenopptas innen eller nær to timer etter en 

forstyrrende hendelse, og at den største mengden data som kan gå tapt fra noen av handelsplassens IT -tjenester etter en 

forstyrrende hendelse, er nær null.  
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Artikkel 16 

Kontinuitetsplan 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor sin ramme for virksomhetsstyring og beslutningstaking i henhold til artikkel 3, fastsette en 

kontinuitetsplan for å gjennomføre effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet som fastsatt i artikkel 15. I kontinuitets-

planen skal det fastsettes framgangsmåter og ordninger for å håndtere forstyrrende hendelser. 

2. Kontinuitetsplanen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) En rekke mulige negative scenarioer som er knyttet til driften av algoritmebaserte handelssystemer, herunder manglende 

tilgang til systemer, personale, lokaler, eksterne leverandører eller datasentre, eller tap eller endring av kritiske data og 

dokumenter. 

b) Framgangsmåtene som skal følges dersom en forstyrrende hendelse inntreffer. 

c) Den lengste tiden det kan ta å gjenoppta handelen, og den største mengden data som kan gå tapt i IT -systemet. 

d) Framgangsmåter for flytting av handelssystemet til et reservested og drift av handelssystemet fra dette stedet. 

e) Sikkerhetskopier av kritiske forretningsdata, herunder oppdaterte kontaktopplysninger som er nødvendige for å sikre 

kommunikasjonen på handelsplassen, mellom handelsplassen og dens medlemmer og mellom handelsplassen og clearing- 

og oppgjørsinfrastrukturer. 

f) Opplæring av personalet i hvordan ordningene for kontinuerlig virksomhet fungerer. 

g) Tildeling av oppgaver og opprettelse av en særskilt sikkerhetsgruppe som skal være klar til å reagere umiddelbart etter en 

forstyrrende hendelse. 

h) Et løpende program for testing, vurdering og gjennomgåelse av ordningene, herunder framgangsmåter for endring av 

ordninger i lys av resultatene av programmet. 

3. Synkronisering av klokker etter en forstyrrende hendelse skal inngå i kontinuitetsplanen. 

4. Handelsplassene skal sikre at det gjennomføres en konsekvensanalyse som identifiserer risikoer og konsekvenser av 

forstyrrelser, og at den gjennomgås regelmessig. Enhver beslutning handelsplassen treffer om at det i kontinuitetsplanen ikke 

skal tas hensyn til en identifisert risiko for at handelssystemet blir utilgjengelig, skal derfor dokumenteres og uttrykkelig 

godkjennes av handelsplassens ledelsesorgan. 

5. Handelsplassen skal sikre at dens øverste ledelse 

a) fastsetter klare mål og strategier med hensyn til kontinuitet i virksomheten, 

b) setter av tilstrekkelige menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser til å nå målene og strategiene nevnt i bokstav a), 

c) godkjenner kontinuitetsplanen og eventuelle endringer av den som er nødvendige som følge av organisatoriske, 

teknologiske og juridiske endringer, 

d) underrettes, minst hvert år, om resultatet av konsekvensanalysen eller en eventuell gjennomgåelse av denne, og eventuelle 

funn som gjelder kontinuitetsplanens egnethet, 

e) oppretter en funksjon for kontinuerlig virksomhet i organisasjonen. 

6. Kontinuitetsplanen skal fastsette framgangsmåter for å håndtere eventuelle forstyrrelser i utkontrakterte kritiske 

driftsfunksjoner, også når de kritiske driftsfunksjonene blir utilgjengelige.  
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Artikkel 17 

Regelmessig gjennomgåelse av ordningene for kontinuerlig virksomhet 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal, innenfor rammen av egenvurderingen i henhold til artikkel 2, teste hvordan kontinuitetsplanen for 

virksomheten fungerer på grunnlag av realistiske scenarioer, og kontrollere at handelsplassen kan gjenopprette driften etter 

forstyrrende hendelser og gjenoppta handelen som angitt i artikkel 15 nr. 2. 

2. Når det anses som nødvendig, skal handelsplassene, i betraktning av resultatene av den regelmessige gjennomgåelsen i 

henhold til nr. 1, sikre at en gjennomgåelse av deres kontinuitetsplan og ordninger for kontinuerlig virksomhet utføres enten av 

en uavhengig sakkyndig eller en annen avdeling på handelsplassen enn den som er ansvarlig for den funksjonen 

gjennomgåelsen gjelder. Resultatene av testene skal være skriftlig dokumentert, lagret og framlegges for handelsplassens 

øverste ledelse samt for driftsenhetene som kontinuitetsplanen gjelder. 

3. Handelsplassene skal sikre at testingen av kontinuitetsplanen for virksomheten ikke griper forstyrrende inn i den normale 

handelsvirksomheten. 

Artikkel 18 

Forebygging av uordnede handelsforhold 

(Artikkel 48 nr. 4), 5) og 6) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha minst følgende ordninger for å hindre uordnet handel og overtredelser av kapasitetsbe-

grensninger: 

a) Begrensninger på antall ordrer et medlem kan sende per sekund. 

b) Mekanismer for volatilitetshåndtering. 

c) Kontroller før handel. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal handelsplassene kunne 

a) anmode om opplysninger fra alle medlemmer eller brukere av sponset tilgang om deres organisatoriske krav og 

handelskontroller, 

b) suspendere et medlems eller en aktørs tilgang til handelssystemet på initiativ fra handelsplassen eller på anmodning fra 

vedkommende medlem, et clearingmedlem, den sentrale motparten når dette er fastsatt i den sentrale motpartens regler, 

eller fra vedkommende myndighet, 

c) utløse en nødstoppfunksjonalitet for å annullere ikke-utførte ordrer som er inngitt av et medlem eller av en kunde med 

sponset tilgang under følgende omstendigheter: 

i) på anmodning fra medlemmet eller kunden med sponset tilgang dersom medlemmet eller kunden ikke har teknisk 

mulighet til å slette egne ordrer, 

ii) dersom ordreboken inneholder feilaktig dobbeltførte ordrer, 

iii) etter en suspensjon som en markedsoperatør eller vedkommende myndighet har tatt initiativ til, 

d) annullere eller tilbakekalle transaksjoner i tilfelle av funksjonssvikt i handelsplassens mekanismer for volatilitetshåndtering 

eller i handelssystemets driftsfunksjoner, 

e) balansere ordreinngangen mellom ulike porter dersom handelsplassen benytter flere porter, for å unngå sammenbrudd.  
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3. Handelsplassene skal fastsette retningslinjer og ordninger med hensy n til 

a) mekanismer for volatilitetshåndtering i samsvar med artikkel 19, 

b) kontroller før og etter handel som handelsplassen bruker, og kontroller før og etter handel som er nødvendige for at 

medlemmene skal få tilgang til markedet, 

c) medlemmenes plikt til å ha sin egen nødstoppfunksjonalitet, 

d) opplysningskrav for medlemmer, 

e) suspensjon av tilgang, 

f) retningslinjer for annullering av ordrer og transaksjoner, herunder 

i) tidspunkter, 

ii) framgangsmåter, 

iii) rapporterings- og gjennomsiktighetsforpliktelser, 

iv) framgangsmåter for tvisteløsning, 

v) tiltak for å minimere feilaktige transaksjoner, 

g) ordninger for ordreregulering, herunder 

i) antall ordrer per sekund i forhåndsdefinerte tidsintervaller, 

ii) retningslinjer for likebehandling av medlemmer med mindre reguleringen er rettet mot enkelte medlemmer, 

iii) tiltak som skal treffes etter en reguleringshendelse. 

4. Handelsplassene skal offentliggjøre de retningslinjene og ordningene som er fastsatt i nr. 2 og 3. Denne plikten gjelder 

ikke for det spesifikke antallet ordrer per sekund i forhåndsdefinerte tidsintervaller og de spesifikke parametrene i 

handelsplassens mekanismer for volatilitetshåndtering. 

5. Handelsplassene skal oppbevare fullstendig dokumentasjon på sine retningslinjer og ordninger i henhold til nr. 3 i en 

periode på minst fem år. 

Artikkel 19 

Mekanismer for volatilitetshåndtering 

(Artikkel 48 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal sikre at hensiktsmessige mekanismer for automatisk å stanse eller begrense handelen er operative i 

hele åpningstiden. 

2. Handelsplassene skal sikre at 

a) mekanismene for å stanse eller begrense handelen testes før de innføres og deretter periodisk når handelsplassens kapasitet 

og ytelse gjennomgås, 

b) det settes av IT-ressurser og menneskelige ressurser til å håndtere utforming, vedlikehold og overvåking av de 

mekanismene som er innført for å stanse eller begrense handelen, 

c) mekanismene for markedsvolatilitetshåndtering blir løpende overvåket.  
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3. Handelsplassene skal ha dokumentasjon på regler og parametrer for mekanismene for volatilitetshåndtering og eventuelle 

endringer av disse, samt dokumentasjon på drift, vedlikehold og oppgradering av disse mekanismene. 

4. Handelsplassene skal sikre at deres regler for mekanismene for volatilitetshåndtering omfatter framgangsmåter for å 

håndtere situasjoner der parametrer må overstyres manuelt for å sikre ordnet handel. 

Artikkel 20 

Kontroller før og etter handel 

(Artikkel 48 nr. 4 og 6 i direktiv 2014/65/EF) 

1. Før handel skal handelsplassene utføre følgende kontroller som er tilpasset hvert finansielle instrument som handles på 

handelsplassen: 

a) Prisbånd, som automatisk blokkerer ordrer som ikke oppfyller forhåndsfastsatte prisparametrer for hver ordre. 

b) Største ordreverdi, som automatisk forhindrer at ordrer med unormalt stor ordreverdi føres i ordreboken, etter nominell 

verdi per finansielt instrument. 

c) Største ordrevolum, som automatisk forhindrer at unormalt store ordrer føres i ordreboken. 

2. Kontrollene før handel fastsatt i nr. 1 skal utformes slik at det sikres at 

a) de ved automatisk bruk kan justere en grense i løpet av handelsperioden og i alle dens faser, 

b) overvåkingen av dem har en forsinkelse på høyst fem sekunder, 

c) en ordre blir avvist når en grense er overskredet, 

d) det er innført framgangsmåter og ordninger som tillater at ordrer kan overskride grensene på anmodning fra det berørte 

medlemmet. Disse framgangsmåtene og ordningene skal gjelde for en bestemt ordre eller et bestemt sett av ordrer på 

midlertidig grunnlag og under ekstraordinære omstendigheter. 

3. Handelsplassene kan fastsette de kontrollene etter handel som de anser hensiktsmessig på grunnlag av en risikovurdering 

av medlemmenes virksomhet. 

Artikkel 21 

Forhåndsfastsettelse av vilkårene for å tilby direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 48 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

Handelsplasser som tillater direkte elektronisk tilgang via sine systemer, skal fastsette og offentliggjøre hvilke regler og vilkår 

som gjelder for at deres medlemmer skal kunne tilby direkte elektronisk tilgang til egne kunder. Disse reglene og vilkårene skal 

minst omfatte de særlige kravene fastsatt i artikkel 22 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589(1).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som utfører algoritmehandel (EUT L 87 av 

31.3.2017, s. 417). 
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Artikkel 22 

Særlige krav til handelsplasser som tillater sponset tilgang 

(Artikkel 48 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal gjøre tilbudet om sponset tilgang betinget av deres godkjenning og skal kreve at foretak som er gitt 

sponset tilgang, er underlagt minst de samme kontrollene som de som er nevnt i artikkel 18 nr. 3 bokstav b). 

2. Handelsplassene skal sikre at tilbydere av sponset tilgang til enhver tid har enerett til å fastsette eller endre de parametrene 

som gjelder for kontrollene nevnt i nr. 1 for ordrestrømmene fra deres kunder med sponset tilgang. 

3. Handelsplassene skal kunne suspendere eller tilbakekalle sponset tilgang til kunder som har overtrådt direktiv 

2014/65/EU, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) og (EU) nr. 596/2014(2) eller handelsplassens interne 

regler. 

Artikkel 23 

Sikkerhet og begrensning av tilgang 

(Artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Handelsplassene skal ha innført framgangsmåter og ordninger for fysisk og elektroniske sikring mot misbruk av eller 

ulovlig tilgang til deres systemer og for å sikre integriteten til dataene som inngår i eller utveksles gjennom deres systemer, 

herunder ordninger som tillater forebygging eller reduksjon av risiko for angrep mot informasjonssystemene som definert i 

artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU(3). 

2. Særlig skal handelsplassene opprette og opprettholde tiltak og ordninger for fysisk og elektronisk sikring for raskt å kunne 

identifisere og forhindre eller redusere risiko knyttet til 

a) ulovlig tilgang til deres handelssystem eller deler av dette, herunder ulovlig tilgang til arbeidsplassen og datasentre, 

b) systemforstyrrelser som i alvorlig grad hindrer eller forstyrrer et informasjonssystems funksjon ved å mate inn, sende, 

skade, slette, forringe, endre eller tilbakeholde data, eller ved å gjøre dataene utilgjengelige, 

c) dataforstyrrelser som sletter, skader, forringer, endrer eller tilbakeholder data i informasjonssystemet, eller gjør dataene 

utilgjengelige, 

d) oppfanging med tekniske midler av ikke-offentlige overføringer av data til, fra eller innenfor et informasjonssystem, 

herunder elektromagnetisk stråling fra et informasjonssystem som overfører slike data. 

3. Handelsplassene skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om tilfeller av misbruk eller ulovlig tilgang ved 

umiddelbart å avgi en hendelsesrapport som angir hendelsens art, tiltakene som er truffet som følge av hendelsen, og de 

initiativene som tas for å unngå at lignende hendelser inntreffer i framtiden. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/40/EU av 12. august 2013 om angrep mot informasjonssystemer og om erstatning av Rådets 

rammebeslutning 2005/222/JIS (EUT L 218 av 14.8.2013, s. 8).  
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Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 367.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/585 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og 

tekniske tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet og vedkommende myndigheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 27 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med henblikk på at vedkommende myndigheter skal kunne utføre effektiv markedsovervåking, bør referansedata for 

finansielle instrumenter rapporteres i et enhetlig format og i samsvar med ensartede standarder. 

2) Rapportering og offentliggjøring av referansedata i elektroniske, maskinleselige og nedlastbare former og formater gjør 

det enklere å bruke og utveksle slike data på en effektiv måte. 

3) Raskt mottak av referansedata for alle finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass 

eller gjennom en systematisk internaliserer, gjør det mulig for vedkommende myndigheter og Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) å sikre dataenes kvalitet og en effektiv markedsovervåking, og bidrar 

dermed til å opprettholde markedets integritet. 

4) For å sikre at handelsplasser og systematiske internaliserere framlegger fullstendige og nøyaktige referansedata, og for 

at vedkommende myndigheter er i stand til effektivt å motta og bruke slike opplysninger til rett tid, bør det fastsettes 

hensiktsmessige frister. Det bør fastsettes tilstrekkelig tid til at unøyaktigheter eller ufullstendige opplysninger skal 

kunne identifiseres før offentliggjøring finner sted. For å sikre at framlagte referansedata stemmer overens med 

tilsvarende opplysninger som er rapportert i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014, bør vedkommende 

myndigheter anvende referansedata for en bestemt dag, slik at de kan validere og utveksle rapporter for transaksjoner 

som er gjennomført på denne dagen. 

5) I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014 må avsendere og mottakere av referansedata sikre at 

dataene mottas og utveksles på en effektiv måte og har høy kvalitet, og at de stemmer overens med tilsvarende 

transaksjonsrapporter som fastsatt i artikkel 26 i nevnte forordning. Handelsplasser og systematiske internaliserere bør 

derfor gi fullstendige og nøyaktige referansedata og umiddelbart underrette vedkommende myndigheter om ufull-

stendige opplysninger eller unøyaktigheter i data som allerede er framlagt. De bør også opprettholde egnede systemer og 

kontroller for å sikre at nøyaktige og fullstendige referansedata framlegges til rett tid. 

6) Med henblikk på effektiv bruk og utveksling av referansedata, og for å sikre at referansedata stemmer overens med 

tilsvarende data i transaksjonsrapporter, må handelsplasser og systematiske internaliserere basere sin identifikasjon av 

finansielle instrumenter og av juridiske personer som skal inngå i referansedataene, på ensartede anerkjente standarder. 

For å sikre at referansedata stemmer overens med tilsvarende transaksjonsrapporter bør handelsplasser og systematiske 

internaliserere særlig sørge for å innhente de ISIN-kodene i samsvar med ISO 6166 som gjelder for de finansielle 

instrumentene som rapporteres, og sikre at kodene tas med i de rapporterte dataene. 

7) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 368, er omhandlet i  EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/122 
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8) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

9) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Innhold, standarder, form og format for referansedata 

Handelsplasser og systematiske internaliserere skal framlegge for vedkommende myndigheter alle opplysninger om 

referansedata for finansielle instrumenter («referansedata») nevnt i tabell 3 i det vedlegget som omhandler det berørte 

finansielle instrumentet. Alle opplysningene som framlegges, skal oversendes i samsvar med standardene og formatene angitt i 

tabell 3 i vedlegget, i elektronisk og maskinleselig form og i en felles XML-mal i samsvar med metoden i ISO 20022. 

Artikkel 2 

Frister for framlegging av referansedata for vedkommende myndigheter 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal innen kl. 21.00 mellomeuropeisk tid hver dag de har åpent for handel, 

framlegge for sine vedkommende myndigheter referansedata for alle finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller 

handles, også når ordrer eller pristilbud er lagt inn gjennom deres system før kl. 18.00 mellomeuropeisk tid den samme dagen. 

2. Dersom et finansielt instrument er opptatt til handel eller handles, også når en ordre eller et  pristilbud er lagt inn for første 

gang etter kl. 18.00 mellomeuropeisk tid på en dag da en handelsplass eller en systematisk internaliserer er åpen for handel, skal 

referansedataene for det berørte finansielle instrumentet framlegges innen kl. 21.00 mellomeuropeisk tid den neste dagen da 

handelsplassen eller den systematiske internalisereren er åpen for handel. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av finansielle instrumenter og juridiske personer 

1. Før handelen med et finansielt instrument påbegynnes på en handelsplass eller hos en systematisk internaliserer, skal den 

berørte handelsplassen eller den berørte internalisereren innhente den ISIN-koden som i henhold til ISO 6166 gjelder for det 

finansielle instrumentet. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal sikre at de framlagte referansedataene inneholder globale identifika-

torer for juridisk person (LEI-koder) i henhold til standarden ISO 17442:2012, som gjelder den berørte utstederen, og som er 

oppført i den globale LEI-databasen som administreres av en sentral enhet utpekt av Tilsynskomiteen for identifikatorer for 

juridisk person (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee). 

Artikkel 4 

Ordninger for å sikre effektivt mottak av referansedata 

1. Vedkommende myndigheter skal overvåke at og vurdere om referansedataene de mottar fra en handelsplass eller en 

systematisk internaliserer, er fullstendige og oppfyller kravene i de standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i 

vedlegget.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2. Etter å ha mottatt referansedata for hver dag da handelsplasser og systematiske internaliserere er åpne for handel, skal 

vedkommende myndigheter underrette handelsplassene og de systematiske internalisererne om eventuelle ufullstendige 

opplysninger i dataene og om eventuell manglende overholdelse av fristen fastsatt i artikkel 2 for framlegging av dataene. 

3. ESMA skal overvåke at og vurdere om referansedataene de mottar fra vedkommende myndigheter, er fullstendige og 

oppfyller kravene i de standardene og formatene som er angitt i tabell 3 i vedlegget. 

4. Etter å ha mottatt referansedata fra vedkommende myndigheter skal ESMA underrette dem om eventuelle ufullstendige 

opplysninger i disse dataene og om eventuell manglende overholdelse av fristen fastsatt i artikkel 7 nr. 1 for framlegging av 

dataene. 

Artikkel 5 

Ordninger for å sikre referansedataenes kvalitet 

Vedkommende myndigheter skal minst én gang hvert kvartal foreta vurderinger av de mottatte referansedataenes innhold og 

nøyaktighet i henhold til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 6 

Metoder og ordninger for framlegging av referansedata 

1. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal sikre at de framlegger fullstendige og nøyaktige referansedata for 

vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 1 og 3. 

2. Handelsplasser og systematiske internaliserere skal innføre metoder og ordninger som gjør det mulig for dem å 

identifisere ufullstendige eller unøyaktige referansedata som er framlagt tidligere. En handelsplass eller en systematisk 

internaliserer som avdekker at framlagte referansedata er ufullstendige eller unøyaktige, skal umiddelbart underrette sin 

vedkommende myndighet og oversende til vedkommende myndighet fullstendige og korrekte relevante referansedata uten 

unødig opphold. 

Artikkel 7 

Ordninger for effektiv utveksling og offentliggjøring av referansedata 

1. Vedkommende myndigheter skal oversende fullstendige og nøyaktige referansedata til ESMA hver dag senest kl.  

23.59 mellomeuropeisk tid ved hjelp av den sikre elektroniske kommunikasjonskanalen mellom vedkommende myndigheter og 

ESMA som er opprettet for dette formålet. 

2. Dagen etter at referansedata er mottatt i samsvar med nr. 1, skal ESMA konsolidere dataene som er mottatt fra hver 

vedkommende myndighet. 

3. ESMA skal, ved hjelp av sikre elektroniske kommunikasjonskanaler nevnt i nr. 1, gjøre de konsoliderte dataene 

tilgjengelig for alle vedkommende myndigheter innen kl. 8.00 mellomeuropeisk tid dagen etter at dataene er mottatt. 

4. Vedkommende myndigheter skal anvende de konsoliderte dataene for en bestemt dag til å validere transaksjonsrapportene 

for transaksjoner som er utført den samme dagen og rapportert i henhold til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5. Hver vedkommende myndighet skal benytte de konsoliderte dataene for en bestemt dag til å utveksle transaksjons-

rapporter framlagt den samme dagen i samsvar med artikkel 26 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

6. ESMA skal offentliggjøre referansedataene i elektronisk, nedlastbar og maskinleselig form. 
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Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 372-381.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/586 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter  

når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 80 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Opplysningene som skal utveksles i samsvar med direktiv 2014/65/EU, bør være tilstrekkelig omfattende og av en slik 

art at vedkommende myndigheter kan utføre sine tilsynsoppgaver og -funksjoner på en effektiv måte. Vedkommende 

myndigheter må derfor kunne utveksle opplysninger som gjør dem i stand til å føre tilsyn med fysiske og juridiske 

personers atferd i deres respektive jurisdiksjoner. 

2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å overvåke verdipapirforetak, markedsoperatører og leverandører 

av datatjenester på en effektiv måte, er det viktig at de kan utveksle relevant informasjon om generelle bakgrunns-

opplysninger og etableringsdokumenter (herunder nasjonale stiftelsesdokumenter eller andre dokumenter som gir innsyn 

i en enhets struktur og virksomhet), opplysninger om prosessen for tildeling av tillatelser, opplysninger om 

ledelsesorganene i verdipapirforetak, herunder for eksempel opplysninger som kan verifisere egnetheten til 

medlemmene av ledelsesorganet, for eksempel deres arbeidserfaring (herunder curriculum vitae med opplysninger om 

relevant utdanning og opplæring, tidligere y rkeserfaring og yrkesvirksomhet eller andre relaterte funksjoner som nå 

kreves for formålene i direktiv 2014/65/EU), opplysninger om deres omdømme, opplysninger om aksjeeiere og 

deltakere med kvalifiserende eierandeler, for eksempel bakgrunnsinformasjon om foretaket og dets omdømme, 

opplysninger om et foretaks tillatelser, herunder opplysninger om hvilke foretak som er tildelt eller nektet tillatelse, 

opplysninger om krav til organiseringen av regulerte markeder, opplysninger om godkjenning av leverandører av 

datatjenester, opplysninger om det er gitt fritak for å klassifisere kunder som «profesjonelle» eller ikke, opplysninger om 

sanksjoner og håndhevingstiltak, opplysninger om virksomhet og relevant historikk over atferd og overholdelse. 

3) Det er viktig å sette vedkommende myndigheter i stand til også å utveksle relevante opplysninger som muliggjør en 

effektiv overvåking av kredittinstitusjoner i de tilfellene der disse yter investeringstjenester eller utøver investerings-

virksomhet. 

4) For at de skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver på en fyllestgjørende måte, er det også viktig at vedkommende 

myndigheter kan utveksle relevant informasjon de måtte ha, herunder opplysninger om verdipapirforetak, markeds-

operatører, leverandører av datarapporteringstjenester, kredittinstitusjoner, finansielle motparter, medlemmer av eller 

deltakere på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller personer som er unntatt i henhold til artikkel 2 eller 

3 i direktiv 2014/65/EU. I tillegg bør vedkommende myndigheter kunne utveksle relevante bakgrunnsopplysninger om 

personer som yter investeringstjenester uten nødvendig tillatelse i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må best emmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv (EU) nr. 65/2014 i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 382, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 
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7) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

8) ESMA har ikke holdt offentlige høringer om dette utkastet til tekniske reguleringsstandarder ettersom disse gjelder 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter når de samarbeider om tilsynvirksomhet, stedlig tilsyn 

og granskinger, og dette ble betraktet som uforholdsmessig med hensyn til omfang og virkning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Opplysningene som skal utveksles mellom vedkommende myndighet som har mottatt en anmodning om samarbeid (anmodet 

myndighet), og vedkommende myndighet som fremmer en anmodning om samarbeid (anmodende myndighet), i henhold til 

artikkel 80 i direktiv 2014/65/EU kan gjelde følgende enheter: 

a) Et verdipapirforetak, en markedsoperatør eller en leverandør av datarapporteringstjenester som har tillatelse i samsvar med 

direktiv 2014/65/EU. 

b) En kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) som yter investerings-

tjenester eller utøver investeringsvirksomhet. 

c) Enhver annen fysisk eller juridisk person eller eventuelle enheter eller sammenslutninger som ikke er registrert som 

selskap, som ikke er angitt i bokstav a) og b). 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal utveksles om verdipapirforetak, markedsoperatører eller leverandører av 

datarapporteringstjenester 

1. Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid, kan den anmode om følgende opplysninger om 

enheter nevnt i artikkel 1 bokstav a): 

a) Generelle opplysninger og dokumenter som gjelder stiftelsen av enhetene. 

i) Opplysninger om navnet på enhetene, adressen til deres hoved- og/eller forretningskontor, kontaktopplysninger, 

enhetens nasjonale identifikasjonsnummer og utdrag fra nasjonale registre. 

ii) Opplysninger om stiftelsesdokumenter som enhetene pålegges å ha i henhold til relevant nasjonal lovgivning. 

b) Opplysninger som gjelder prosessen for tildeling av tillatelse til en enhet, som angitt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, 

der slike opplysninger ikke finnes i ESMAs offentlige register, som er opprettet i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav k) i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

c) Opplysninger om medlemmene av enhetens ledelsesorganer, eller personer som faktisk leder enhetens virksomhet, som er 

framlagt som ledd i prosessen for tildeling av tillatelser, herunder 

i) navn, personlig identifikasjonsnummer (der dette er tilgjengelig i nevnte medlemsstat), adresse og kontaktopplys -

ninger, 

ii) opplysninger om hvilken stilling vedkommende har i enheten,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1653 

 

 

iii) organisasjonskart over enhetens ledelsesstruktur og angivelse av personer med ansvar for den virksomheten enheten 

utøver i henhold til direktiv 2014/65/EU. 

d) Opplysninger som er nødvendige for å vurdere egnetheten til medlemmene av enhetens ledelsesorgan eller personer som 

faktisk leder enhetens virksomhet, herunder 

i) opplysninger om arbeidserfaring, 

ii) opplysninger om et medlems eller en persons omdømme, herunder 

— opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker og disiplinære tiltak (herunder frakjennelse av retten til å opptre som styremedlem eller 

opplysninger om konkurs, insolvens eller lignende), i form av en offisiell attest der slik er tilgjengelig, eller i form 

av et annet tilsvarende dokument, 

— opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre tvangstiltak mot en person, 

— avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrek-

king, tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens eller utestenging fra et 

reguleringsorgan eller et offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning, 

— oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, tillitsforhold eller tilsvarende. 

e) Opplysninger om aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, herunder 

i) en liste over personer som har en kvalifiserende eierandel, 

ii) for aksjeeiere som er medlemmer av et konsern, et organisasjonskart over konsernet som angir hvilken virksomhet som 

utøves av hvert foretak i konsernet, og identifiserer eventuelle foretak eller personer i konsernet som driver virksomhet 

som faller inn under bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU, 

 iii) opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å bedømme deres egnethet. 

f) Opplysninger om organisasjonsstruktur, driftsforhold og overholdelse av kravene fastsatt i direktiv 2014/65/EU, herunder 

i) opplysninger om retningslinjer for overholdelse og risikostyring samt de framgangsmåtene som kreves i henhold til 

direktiv 2014/65/EU med hensyn til enheter og deres tilknyttede agenter, 

ii) rapporter om enhetenes etterlevelse («compliance-rapporter»), herunder opplysninger som innehas av vedkommende 

myndigheter, 

iii) opplysninger om organisatoriske og administrative ordninger for å hindre interessekonflikter som definert i artikkel  

23 i direktiv 2014/65/EU, 

iv) når det gjelder verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter med henblikk på salg til kunder, opplysninger 

om prosessen for godkjenning av hvert finansielle instrument, herunder opplysninger om målgruppene og distribu-

sjonsstrategien samt opplysninger om retningslinjene for gjennomgåelse av dem, 

v) når det gjelder verdipapirforetak, opplysninger om deres forpliktelser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/9/EF(1), 

vi) opplysninger som kan innhentes fra verdipapirforetak i samsvar med den virksomheten og de kravene som er angitt i 

artikkel 16 i direktiv 2014/65/EU. 

g) Opplysninger om tillatelser som er gitt til verdipapirforetak i samsvar med artikkel 5-10 i direktiv 2014/65/EU. 

h) Opplysninger om tillatelser til regulerte markeder og leverandører av datarapporteringstjenester gitt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 44, 45 og 46 samt artikkel 59-63 i direktiv 2014/65/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).  
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i) Opplysninger om unntak som er gitt eller nektet med hensyn til hvilke kunder som på anmodning kan behandles som 

profesjonelle, som fastsatt i vedlegg II til direktiv 2014/65/EU. 

j) Opplysninger om sanksjoner og håndhevingstiltak som er iverksatt mot enheter, herunder 

i) opplysninger om sanksjoner som er iverksatt mot en enhet, eller mot det medlemmet av ledelsesorganet eller de 

personene som faktisk leder enhetens virksomhet, 

ii) opplysninger om overtredelser som enheter eller personer i enhetenes ledelse har begått, 

iii) opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig eller administrativ etterforskning eller rettergang, relevante 

sivilrettslige og administrative saker og disiplinære tiltak, i form av en offisiell attest der slik er tilgjengelig, eller et 

annet tilsvarende dokument. 

k) Opplysninger om virksomheten til og relevant historikk over atferd og overholdelse for den enheten anmodningen gjelder, 

herunder 

i) opplysninger om en enhets forretningsvirksomhet, i samsvar med direktiv 2014/65/EU, 

ii) interne referater eller fortegnelser som foretak og filialer oppbevarer med henblikk på den relevante vedkommende 

myndighetens tilsyn. 

l) Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig t ilsyn eller 

gransking som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU. 

2. Dersom en medlemsstat krever at et tredjestatsforetak oppretter en filial i henhold til artikkel 39 nr. 1 og 2 i direktiv 

2014/65/EU, skal vedkommende myndighet i en annen medlemsstat kunne anmode om at den vedkommende myndigheten som 

har ansvar for tilsynet med filialen, oversender opplysninger innhentet fra hjemstatens nasjonale myndighet om tillatelsen til å 

åpne filialen, herunder 

a) opplysninger som er relevante for å overvåke overholdelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) 

eller bestemmelsene og tiltakene vedtatt i forbindelse med innarbeiding av direktiv 2014/65/EU, 

b) svar fra ledelsesorganet i et verdipapirforetak i en tredjestat eller fra personer som faktisk leder enhetens virksomhet, på 

spørsmål fra vedkommende myndighet. 

Artikkel 3 

Opplysninger som skal utveksles om kredittinstitusjoner 

Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid, kan den anmode om følgende informasjon om 

enhetene nevnt i artikkel 1 bokstav b): 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), f), i) og j). 

b) Eventuelle ytterligere opplysninger som er relevante for å overvåke kredittinstitusjonenes overholdelse av forordning (EU) 

nr. 600/2014 eller bestemmelsene og tiltakene vedtatt i forbindelse med innarbeiding av direktiv 2014/65/EU. 

c) Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller 

gransking som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal utveksles om personer nevnt i artikkel 1 bokstav c) 

1. Dersom en vedkommende myndighet beslutter å anmode om samarbeid med hensyn til fysiske personer nevnt i artikkel  

1 bokstav c), kan den minst anmode om personens navn, fødselsdato og fødested, personlig nasjonalt identifikasjonsnummer, 

adresse og kontaktopplysninger. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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2. Når det gjelder juridiske personer eller eventuelle enheter eller sammenslutninger som ikke er registrert som selskaper, 

nevnt i artikkel 1 bokstav c), kan en vedkommende myndighet også minst be om dokumentasjon som bekrefter hovedkontorets 

firma og registrerte adresse samt postadresse dersom den ikke er den samme, kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjons -

nummer, registrering av juridisk form i samsvar med nasjonal lovgivning, en fullstendig liste over personer som faktisk leder 

forretningsvirksomheten, med navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger, samt deres nasjonale identifika-

sjonsnummer. 

3. Dessuten skal vedkommende myndigheter kunne anmode om utveksling av følgende opplysninger om personer som yter 

investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse eller registrering i samsvar med direktiv 

2014/65/EU: 

a) Nærmere opplysninger om de investeringstjenestene som ytes og den investeringsvirksomheten som utøves. 

b) Nærmere opplysninger om personer som har vært kontaktet av den fysiske eller juridiske personen i forbindelse med yting 

av investeringstjenester eller utøvelse av investeringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse eller registrering. 

4. I alle tilfeller kan vedkommende myndigheter anmode om opplysninger om personene nevnt i artikkel 1 bokstav c) som er 

innhentet i samsvar med, og er relevante for å kunne overvåke overholdelsen av forordning (EU) nr. 600/2014 eller 

bestemmelser vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2014/65/EU, eller be om andre opplysninger som er 

nødvendige for å samarbeide om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking som omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 

2014/65/EU. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/587  

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser 

og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter og om plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller 

gjennom en systematisk internaliserer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 4 nr. 6, artikkel 7 nr. 2, artikkel 14 nr. 7, 

artikkel 20 nr. 3, artikkel 22 nr. 4 og artikkel 23 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En høy grad av gjennomsiktighet er avgjørende for å sikre at investorer blir tilstrekkelig informert om det virkelige 

nivået av faktiske og potensielle transaksjoner med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter, uavhengig av om disse transaksjonene finner sted på regulerte markeder, på multilaterale 

handelsfasiliteter (MHF) eller ved systematiske internaliserere, eller utenfor disse fasilitetene. Denne høye graden av 

gjennomsiktighet bør også sikre at prisdannelsesprosessen for bestemte finansielle instrumenter som handles på ulike 

handelsplasser, ikke svekkes av fragmentert likviditet, og at investorene dermed ikke blir skadelidende. 

2) Samtidig er det viktig å erkjenne at det kan forekomme omstendigheter der det bør gis unntak fra kravet om 

gjennomsiktighet før handel eller utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel for å unngå å svekke likviditeten 

som en utilsiktet følge av plikten til å offentliggjøre ordrer og transaksjoner og dermed også risikoposisjoner. Det er 

derfor hensiktsmessig å angi de nøyaktige omstendighetene der unntak fra kravet om gjennomsiktighet før handel og 

utsettelser av krav om gjennomsiktighet etter handel kan gis. 

3) Bestemmelsene i denne forordning henger nøye sammen, ettersom de omhandler gjennomsiktighetskrav til handels-

plasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende 

finansielle instrumenter. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å 

gjøre det lettere for berørte parter, særlig de som omfattes av forpliktelsene, å få full oversikt over og effektiv tilgang til 

dem bør disse bestemmelsene samles i én enkelt forordning. 

4) Dersom vedkommende myndigheter gir unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel eller godkjenner en utsettelse 

av krav om gjennomsiktighet etter handel, bør de behandle alle regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter og 

verdipapirforetak som handler utenfor handelsplasser, likt og på en ikke-diskriminerende måte. 

5) Et begrenset antall tekniske begreper bør presiseres. De tekniske definisjonene er nødvendige for å sikre ensartet 

anvendelse i Unionen av bestemmelsene i denne forordning og dermed bidra til opprettelsen av et felles regelverk for 

finansmarkedene i Unionen. Disse definisjonene har utelukkende det praktiske formål å fastsette krav om gjennom-

siktighet for egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende finansielle instrumenter, og bør bare tjene til å forstå denne 

forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 
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6) Forordning (EU) nr. 600/2014 bringer egenkapitallignende instrumenter som depotbevis, børshandlede fond og 

sertifikater samt aksjer og andre egenkapitallignende instrumenter som bare handles på en MHF, inn under gjennom-

siktighetsordningens virkeområde. For å etablere en omfattende og ensartet gjennomsiktighetsordning er det nødvendig 

å kalibrere innholdet i de opplysningene før handel som skal offentliggjøres av handelsplasser. 

7) En handelsplass som driver et prisforespørselssystem, bør minst offentliggjøre bindende kjøps- og salgspriser eller 

bindende interessemarkeringer samt dybden knyttet til disse prisene senest på det tidspunkt da anmoderen er i stand til å 

gjennomføre en transaksjon i henhold til systemets regler. Dette skal sikre at medlemmer eller deltakere som først gir 

pristilbud til anmoderen, ikke stilles ugunstig. 

8) De særlige metodene og dataene som er nødvendige for å utføre beregningene for å bestemme gjennom-

siktighetsordningen som får anvendelse på egenkapitalinstrumenter og egenkapitallignende finansielle instrumenter, bør 

anvendes sammen med felles elementer med hensyn til innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger 

som rettes til handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer med henblikk på gjennomsiktighet og andre beregninger som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/577(1). 

9) Ordningen for gjennomsiktighet før og etter handel fastsatt ved forordning (EU) nr. 600/2014 bør kalibreres passende til 

markedet og anvendes på en ensartet måte i hele Unionen. Særlig vil statisk bestemmelse av de mest relevante 

markedene med hensyn til likviditet, størrelsen på ordrer som er av stort omfang, og standard markedsstørrelse ikke i 

tilstrekkelig grad fange opp regelmessige endringer av handelsmønstre som påvirker egenkapitalinstrumenter og 

egenkapitallignende instrumenter. Det er derfor viktig å fastsette de nødvendige beregningene som skal gjennomføres, 

herunder periodene som skal tas i betraktning ved beregninger, og periodene da resultatene av disse beregningene får 

anvendelse, beregningsmetodene samt identifikasjon av vedkommende myndighet med ansvar for å utføre beregningene 

i samsvar med fastsettelsen av den relevante vedkommende myndighet for formålene i artikkel 26 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 som angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(2). For å unngå markedsvridning bør 

beregningsperiodene sikre at de relevante tersklene i ordningen ajourføres med passende mellomrom for å gjenspeile 

markedsforholdene. Det bør også sørges for sentralisert offentliggjøring av resultatene av beregningene, slik at de er 

tilgjengelige for alle finansmarkedsdeltakere og vedkommende myndigheter i Unionen på ett sted og på en 

brukervennlig måte. For dette formål bør vedkommende myndigheter underrette ESMA om resultatene av sine deres 

beregninger, og ESMA bør offentliggjøre disse beregningene på sitt nettsted. 

10) For å foreta beregningene for å fastsette kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i samsvar med artikkel 22  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 bør innholdet i og hyppigheten av anmodninger om opplysninger og de formatene 

og fristene som handelsplasser, godkjente offentliggjøringsordninger og leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer må overholde når de svarer på slike anmodninger i samsvar med artikkel 22 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, utarbeides. Resultatene av beregninger gjort på grunnlag av opplysninger innsamlet i samsvar med 

artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 må offentliggjøres for å informere markedsdeltakere om disse 

resultatene og oppnå gjennomsiktighet før og etter handel i praksis. Det bør også sørges for sentralisert offentliggjøring 

av resultatene av beregningene, slik at de er tilgjengelige for alle finansmarkedsdeltakere og vedkommende myndigheter 

i Unionen på ett sted og på en brukervennlig måte. For dette formål bør vedkommende myndigheter underrette Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om resultatene av sine beregninger, og ESMA bør deretter 

offentliggjøre disse beregningene på sitt nettsted. 

11) For børshandlede fond, og i motsetning til aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter, 

framstår ikke gjennomsnittlig daglig omsetning som en egnet erstatning for kalibrering av tersklene for stort omfang. 

For disse instrumentene fanges ikke omfanget av faktisk likviditet i tilstrekkelig grad opp av gjennomsnittlig daglig 

omsetning, ettersom de ordningene for utstedelse og innløsning som er knyttet til børshandlede fond, åpner for tilgang 

til ytterligere og ikke-framvist likviditet. For å redusere risikoen for omgåelse er det også viktig at to børshandlede fond 

med samme underliggende eiendeler har samme terskler for stort omfang uansett om de har lignende gjennomsnittlig 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og framlegging 

av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet samt andre beregninger (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 174).  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126). 
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daglig omsetning eller ikke. Én enkelt terskel for stort omfang bør derfor fastsettes for alle børshandlede fond og få 

anvendelse uansett deres underliggende eiendeler eller likviditet. 

12) Opplysninger som kreves gjort tilgjengelige så nær sanntid som mulig, bør gjøres tilgjengelige så raskt som det er 

teknisk mulig, idet det forutsettes at den berørte personen har et rimelig effektivitetsnivå og bevilger tilstrekkelige 

midler til sine systemer. Opplysningene bør bare i unntakstilfeller offentliggjøres like før den øvre tidsgrensen dersom 

de tilgjengelige systemene ikke gjør det mulig å offentliggjøre dem innenfor et kortere tidsrom. 

13) Verdipapirforetak bør offentliggjøre opplysninger om transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, 

gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. Derfor bør måten verdipapirforetak rapporterer opplysninger om 

transaksjoner til godkjente offentliggjøringsordninger på, fastsettes, og disse bestemmelsene bør anvendes sammen med 

kravene til godkjente offentliggjøringsordninger angitt i delegert forordning (EU) 2017/571. 

14) Investorer har behov for pålitelige og rettidige opplysninger om graden av interesse for handel i finansielle instrumenter. 

Opplysninger om visse typer transaksjoner som for eksempel overføring av finansielle instrumenter som sikkerhet vil 

ikke gi nyttige opplysninger til investorer med hensyn til nivået av reell interesse for handel i et finansielt instrument. 

Krav om at verdipapirforetak offentliggjør disse transaksjonene, ville medføre betydelige driftsmessige utfordringer og 

kostnader uten å forbedre prisdannelsesprosessen. Derfor bør krav om gjennomsiktighet etter handel med hensyn til 

transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, gjelde bare for kjøp eller salg av en aksje, et depotbevis, et 

børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument. Det er avgjørende at visse transaksjoner, slik 

som dem som innebærer bruk av slike instrumenter til sikkerhetsstillelse, utlån eller andre formål der ombyttingen 

bestemmes av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi, ikke offentliggjøres, ettersom de ikke bidrar til 

prisdannelsesprosessen og vil kunne føre til forvirring blant investorer og hindre beste utførelse. 

15) For transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, må det klargjøres hvilket verdipap irforetak som 

skal offentliggjøre en transaksjon i tilfeller der begge parter i transaksjonen er verdipapirforetak etablert i Unionen, for å 

sikre offentliggjøring av transaksjoner uten dublering. Ansvaret for å offentliggjøre en transaksjon bør derfor alltid falle 

på verdipapirforetaket som selger, med mindre bare én av motpartene er en systematisk internaliserer, og det er dette 

foretaket som kjøper. 

16) Dersom bare én av motpartene er systematisk internaliserer i et gitt finansielt instrument, og vedkommende også er 

kjøpende foretak for det finansielle instrumentet, bør dette foretaket ha ansvar for å offentliggjøre transaksjonen, 

ettersom kundene ville forvente at det gjør dette og foretaket har bedre forutsetninger for å fylle ut rapporteringsfeltet 

som viser dets status som systematisk internaliserer. For å sikre at en transaksjon offentliggjøres bare én gang, bør den 

systematiske internalisereren underrette den andre parten om at den offentliggjør transaksjonen. 

17) Det er viktig å opprettholde gjeldende standarder for offentliggjøring av transaksjoner utført som rygg-mot-rygg-handel 

(«back-to-back trades») for å unngå offentliggjøring av én enkelt transaksjon som flere handler og for å gi rettssikkerhet 

omkring hvilket verdipapirforetak som er ansvarlig for å offentliggjøre en transaksjon. To tilsvarende handler som 

inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, skal derfor offentliggjøres som én enkelt transaksjon. 

18) For å sikre at det nye regelverket for gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør det sørges for innsamling av visse data 

og for tidlig offentliggjøring av de mest relevante markedene med hensyn til likviditet, størrelsen på ordrer som er av 

stort omfang, terskler for utsatt offentliggjøring samt standard markedsstørrelser. 

19) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. For å sikre at det 

nye regelverket for gjennomsiktighet kan fungere effektivt, bør imidlertid visse bestemmelser i denne forordning få 

anvendelse fra forordningens ikrafttredelsesdato.  
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20) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipap ir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

21) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «porteføljehandel» transaksjoner i fem eller flere ulike finansielle instrumenter der disse transaksjonene handles samtidig av 

samme kunde og som én enhet mot en bestemt referansepris, 

2) «give up-transaksjon» eller «give in-transaksjon» en transaksjon der et verdipapirforetak overlater en kundehandel til eller 

mottar en kundehandel fra et annet verdipapirforetak med henblikk på etterhandelsbehandling, 

3) «verdipapirfinansieringstransaksjon» en verdipapirfinansieringstransaksjon som definert  i artikkel 3 nr. 6 i delegert 

forordning (EU) 2017/577, 

4) «systematisk internaliserer» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65(2). 

Artikkel 2 

Transaksjoner som ikke bidrar til prisdannelsesprosessen 

(Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En transaksjon i aksjer bidrar ikke til prisdannelsesprosessen dersom noen av følgende omstendigheter foreligger: 

a) Transaksjonen gjennomføres med henvisning til en pris som er beregnet på flere tidspunkter etter en gitt referanseverdi, 

herunder transaksjoner som utføres med henvisning til en volumvektet gjennomsnittspris eller tidsvektet gjennomsnittspris.  

b) Transaksjonen er en del av en porteføljehandel. 

c) Transaksjonen er betinget av kjøp, salg, utstedelse eller innløsning av en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument 

der alle bestanddelene i handelen skal gjennomføres samlet. 

d) Transaksjonen gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(3) eller en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(4) som overfører det reelle eierskapet av aksjene fra en innretning for 

kollektiv investering til en annen, og der ingen verdipapirforetak er part i transaksjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173  av 12.6.2014, s. 349). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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e) Transaksjonen er en give up-transaksjon eller en give in-transaksjon. 

f) Formålet med transaksjonen er å overføre aksjer som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor rammen av en 

sentral motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som del av en sentral motparts misligholdshåndte-

ringsprosess. 

g) Transaksjonen fører til levering av aksjer i forbindelse med utnyttelsen av konvertible obligasjoner, opsjoner, dekkede 

warranter eller andre lignende derivater. 

h) Transaksjonen er en verdipapirfinansieringstransaksjon. 

i) Transaksjonen gjennomføres etter reglene eller framgangsmåtene til en handelsplass, en sentral motpart eller en 

verdipapirsentral for å gjennomføre et dekningskjøp for uoppgjorte transaksjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 909/2014(1). 

KAPITTEL II 

GJENNO MSIKTIGHET FØR HANDEL 

Avsnitt 1 

Gjennomsiktighet før handel for handelsplasser 

Artikkel 3 

Krav om gjennomsiktighet før handel 

(Artikkel 3 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal offentliggjøre intervallet av kjøps- og salgspriser 

samt ordredybden ved disse prisene. Opplysningene skal offentliggjøres i samsvar med den typen handelssystemer de driver, 

som fastsatt i tabell 1 i vedlegg I. 

2. Gjennomsiktighetskravene nevnt i nr. 1 gjelder også for enhver «bindende interessemarkering» som definert i artikkel  

2 nr. 1 punkt 33) og i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

Artikkel 4 

Det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet for en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt inst rument 

anses som den handelsplassen som har den høyeste omsetningen i Unionen for det finansielle instrumentet. 

2. For å bestemme det mest relevante markedet med hensyn til likviditet i samsvar med nr. 1 skal vedkommende 

myndigheter beregne omsetningen i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 17 nr. 4 for hvert finansielt instrument som de er 

vedkommende myndighet for, og for hver handelsplass der det finansielle instrumentet handles. 

3. Beregningen nevnt i nr. 2 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal for hver handelsplass inkludere transaksjoner som gjennomføres i henhold til reglene for handelsplassen, unntatt 

referansepris og forhandlede transaksjoner som er merket som angitt i tabell 4 i vedlegg I, og transaksjoner som 

gjennomføres på grunnlag av minst én ordre som har vært omfattet av et unntak for store ordrer, og der transaksjonens 

størrelse overstiger terskelen for stort omfang som bestemt i samsvar med artikkel 7.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og 

om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8. 2014, 

s. 1). 
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b) Den skal omfatte enten forrige kalenderår eller eventuelt den perioden i forrige kalenderår da det finansielle instrumentet 

ble opptatt til handel eller ble handlet på en handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

4. Inntil det mest relevante markedet med hensyn til likviditet for et bestemt finansielt instrument er bestemt etter 

framgangsmåten i nr. 1-3, er det mest relevante markedet med hensyn til likviditet  den handelsplassen der det finansielle 

instrumentet ble opptatt til handel eller ble handlet første gang. 

5. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter som ble opptatt t il handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av 

forrige kalenderår. 

Artikkel 5 

Særtrekk ved forhandlede transaksjoner 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En forhandlet transaksjon i aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater eller andre lignende finansielle instrumenter skal 

anses som en transaksjon som blir forhandlet privat, men som rapporteres i henhold til reglene til en handelsplass, og der en av 

følgende omstendigheter gjelder: 

a) To medlemmer av eller deltakere på handelsplassen utøver en av følgende funksjoner: 

i) Én handler for egen regning, mens en annen handler på vegne av en kunde. 

ii) Begge handler for egen regning. 

iii) Begge handler på vegne av en kunde. 

b) Ett medlem av eller én deltaker på handelsplassen gjør et av følgende: 

i) Handler på vegne av både kjøper og selger. 

ii) Handler for egen regning mot en kundeordre. 

Artikkel 6 

Forhandlede transaksjoner underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris  

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

En forhandlet transaksjon med aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter er 

underlagt andre vilkår enn gjeldende markedspris for det finansielle instrumentet dersom en av følgende omstendigheter gjør 

seg gjeldende: 

a) Transaksjonen gjennomføres med henvisning til en pris som er beregnet på flere tidspunkter etter en gitt referanseverdi, 

herunder transaksjoner som utføres med henvisning til en volumvektet  gjennomsnittspris eller tidsvektet gjennomsnittspris. 

b) Transaksjonen er en del av en porteføljehandel. 

c) Transaksjonen er betinget av kjøp, salg, utstedelse eller innløsning av en derivatkontrakt eller et annet finansielt instrument 

der alle bestanddelene i handelen skal gjennomføres samlet. 

d) Transaksjonen gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF eller 

en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU som overfører 

det reelle eierskapet til de finansielle instrumentene fra en innretning for kollektiv investering til en annen, og der ingen 

verdipapirforetak er part i transaksjonen. 

e) Transaksjonen er en give up-transaksjon eller en give in-transaksjon. 

f) Transaksjonen har som formål å overføre finansielle instrumenter som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor 

rammen av en sentral motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som en del av en sentral motparts 

misligholdshåndteringsprosess.  



Nr. 13/1662 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

g) Transaksjonen fører til levering av finansielle instrumenter i forbindelse med utnyttelsen av konvertible obligasjoner, 

opsjoner, dekkede warranter eller andre lignende finansielle derivater. 

h) Transaksjonen er en verdipapirfinansieringstransaksjon. 

i) Transaksjonen gjennomføres etter reglene eller framgangsmåtene til en handelsplass, en sentral motpart eller en 

verdipapirsentral for å gjennomføre et dekningskjøp for uoppgjorte transaksjoner i samsvar med forordning (EU)  

nr. 909/2014. 

j) Andre transaksjoner som tilsvarer en av dem som er beskrevet i bokstav a)-i), ved at den er betinget av tekniske egenskaper 

som ikke har noen sammenheng med gjeldende markedsverdi for det finansielle instrumentet som handles. 

Artikkel 7 

Ordrer av stort omfang 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. En ordre for en aksje, et depotbevis, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument skal anses å være av stort 

omfang dersom ordren er lik eller større enn den minstestørrelsen for ordrer som er angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II. 

2. En ordre for et børshandlet fond skal anses å være av stort omfang dersom ordren er lik eller større enn 1 000 000 euro. 

3. For å bestemme hvilke ordrer som er av stort omfang, skal vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 4 beregne 

gjennomsnittlig daglig omsetning for aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på 

en handelsplass. 

4. Beregningen nevnt i nr. 3 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal inkludere transaksjoner gjennomført i Unionen med hensyn til det finansielle instrumentet, enten de ble handlet på 

eller utenfor en handelsplass. 

b) Den skal omfatte tidsrommet som begynner 1. januar i forrige kalenderår og slutter 31. desember i forrige kalenderår, eller 

eventuelt den delen av det kalenderåret da det finansielle instrumentet var opptatt til handel eller ble handlet på en 

handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

Nr. 3 og 4 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som ble opptatt til 

handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av forrige kalenderår. 

5. Med mindre prisen eller andre relevante vilkår for gjennomføringen av en ordre endres, får unntaket omhandlet i artikkel 

4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fortsatt anvendelse på en ordre som er av stort omfang når den innføres i ordreboken, 

men som, etter at den er delvis gjennomført, faller under terskelen som gjelder for det berørte finansielle instrumentet som 

bestemt i samsvar med nr. 1 og 2. 

6. Før en aksje, et depotbevis, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument handles for første gang på en 

handelsplass i Unionen, skal vedkommende myndighet anslå gjennomsnittlig daglig omsetning for nevnte finansielle 

instrument, idet det tas hensyn til eventuell tidligere handelshistorikk for det finansielle instrumentet og for andre finans ielle 

instrumenter som anses å ha lignende egenskaper, og skal sørge for offentliggjøring av dette anslaget. 

7. Den anslåtte gjennomsnittlige daglige omsetningen nevnt i nr. 6 skal brukes til å beregne ordrer av stort omfang i 

seksukersperioden etter datoen da aksjen, depotbeviset, sertifikatet eller et annet lignende finansielt instrument ble opptatt til 

handel eller ble handlet første gang på en handelsplass. 

8. Vedkommende myndighet skal beregne og sørge for offentliggjøring av gjennomsnittlig daglig omsetning på grunnlag av 

de første fire ukene med handel før utgangen av seksukersperioden nevnt i nr. 7.  
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9. Gjennomsnittlig daglig omsetning nevnt i nr. 8 skal brukes til å beregne ordrer av stort omfang inntil en gjennomsnittlig 

daglig omsetning beregnet i samsvar med nr. 3 får anvendelse. 

10. Ved anvendelsen av denne artikkel skal gjennomsnittlig daglig omsetning beregnes ved å dividere den samlede 

omsetningen for et bestemt finansielt instrument som angitt i artikkel 17 nr. 4 med antallet handelsdager i det aktuelle 

tidsrommet. Antall handelsdager i tidsrommet er antallet handelsdager på det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

for det finansielle instrumentet som fastsatt i samsvar med artikkel 4. 

Artikkel 8 

Type og minstestørrelse for ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem 

(Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Den typen ordre som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan 

gis unntak fra krav om gjennomsiktighet før handel for, er ordrer som 

a) er beregnet på å bli vist i ordreboken som handelsplassen driver, og er betinget av objektive vilkår som er forhåndsdefinert 

av systemets protokoll, 

b) ikke kan samvirke med andre handelsinteresser før offentliggjøringen i ordreboken som handelsplassen driver, 

c) når de er offentliggjort i ordreboken, samvirker med andre ordrer i samsvar med reglene som gjelder for ordrer av denne 

typen på tidspunktet for offentliggjøring. 

2. Ordrer som holdes i et ordrehåndteringssystem på en handelsplass i påvente av offentliggjøring, og som det kan gis unntak 

fra krav om gjennomsiktighet før handel for, skal på tidspunktet for innlegging og etter eventuelle endringer ha en av følgende 

størrelser: 

a) For en reserveordre, større enn eller lik 10 000 euro. 

b) For alle andre ordrer, større enn eller lik den minste omsettelige mengden som er fastsatt på forhånd av systemoperatøren i 

henhold til dennes regler og protokoller. 

3. En reserveordre som nevnt i nr. 2 bokstav a) skal anses som en ordre med prisbegrensning som består av en offentliggjort  

ordre knyttet til en del av en mengde og en ikke-offentliggjort ordre knyttet til resten av mengden der den ikke-offentliggjorte 

mengden kan gjennomføres først etter at den er sluppet i ordreboken som en ny offentliggjort ordre. 

Avsnitt 2 

Gjennomsiktighet før handel for systematiske internaliserere og verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass 

Artikkel 9 

Ordninger for offentliggjøring av et bindende pristilbud 

(Artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Enhver ordning som en systematisk internaliserer innfører for å oppfylle plikten til å offentliggjøre bindende pristilbud, skal 

oppfylle følgende vilkår: 

a) Ordningen skal omfatte alle rimelige tiltak som er nødvendige for å sikre at opplysningene som skal offentliggjøres, er 

pålitelige, fortløpende blir kontrollert for feil og blir rettet så snart feil blir oppdaget. 

b) Ordningen skal overholde tekniske ordninger som er likeverdige med dem som er angitt for godkjente offentliggjørings-

ordninger i artikkel 15 i delegert forordning (EU) 2017/571, og som letter konsolideringen av opplysningene med 

tilsvarende opplysninger fra andre kilder.  
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c) Ordningen skal gjøre informasjonen tilgjengelig for offentligheten uten forskjellsbehandling. 

d) Ordningen skal omfatte offentliggjøring av tidspunktet da pristilbudene er innført eller endret i samsvar med artikkel 50 i 

direktiv 2014/65/EU som angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574(1). 

Artikkel 10 

Priser som gjenspeiler de rådende markedsvilkårene 

(Artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Prisene som offentliggjøres av en systematisk internaliserer, skal gjenspeile rådende markedsvilkår når de på tidspunktet for  

offentliggjøring ligger nær pristilbud av tilsvarende størrelser for samme finansielle instrument på det mest relevante markedet 

med hensyn til likviditet som bestemt i samsvar med artikkel 4 for det finansielle instrumentet. 

Artikkel 11 

Standard markedsstørrelse 

(Artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Standard markedsstørrelse for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 

instrumenter som det finnes et likvid marked for, skal bestemmes på grunnlag av den gjennomsnittlige verdien av 

transaksjonene for hvert finansielle instrument beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 og i samsvar med tabell 3 i vedlegg II. 

2. For å bestemme den standard markedsstørrelsen som får anvendelse på et bestemt finansielt instrument som fastsatt i nr. 1, 

skal vedkommende myndigheter beregne gjennomsnittsverdien av transaksjonene med hensyn til alle aksjer, depotbevis, 

børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, som det finnes et 

likvid marked for, og som de er vedkommende myndighet for. 

3. Beregningen nevnt i nr. 2 skal ha følgende egenskaper: 

a) Den skal ta hensyn til transaksjoner gjennomført i Unionen i det berørte finansielle instrumentet enten de gjennomføres på 

eller utenfor en handelsplass. 

b) Den skal omfatte enten forrige kalenderår eller eventuelt den perioden i forrige kalenderår da det finansielle instrumentet 

var opptatt til handel eller ble handlet på en handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

c) Den skal utelukke store transaksjoner etter handel som angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter 

som ble opptatt til handel eller ble handlet første gang på en handelsplass fire uker eller mindre før utgangen av forrige 

kalenderår. 

4. Før en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument handles for første 

gang på en handelsplass i Unionen, skal vedkommende myndighet anslå gjennomsnittlig daglig omsetning for nevnte 

finansielle instrument, idet det tas hensyn til eventuell tidligere handelshistorikk for det finansielle instrumentet og for andre 

finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper, og skal sørge for offentliggjøring av dette anslaget. 

5. Anslått gjennomsnittsverdi av transaksjonene som fastsatt i nr. 4 skal brukes som standard markedsstørrelse for en aksje, 

et depotbevis, et børshandlet fond, et sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument i løpet av seksukersperioden etter 

datoen da aksjen, depotbeviset, det børshandlede fondet, sertifikatet eller det andre lignende finansielle instrumentet ble opptatt 

til handel eller ble handlet første gang på en handelsplass.  

  

(1) Delegert  kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad (EUT L87 av 31.3.2017, s. 148).  
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6. Vedkommende myndighet skal beregne og sørge for offentliggjøring av den gjennomsnittlige verdien av transaksjoner på 

grunnlag av de første fire ukene med handel før utgangen av seksukersperioden nevnt i nr. 5. 

7. Gjennomsnittsverdien av transaksjonene i nr. 6 får anvendelse umiddelbart etter offentliggjøringen og inntil en ny 

gjennomsnittsverdi av transaksjoner beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 får anvendelse. 

8. Ved anvendelsen av denne artikkel skal gjennomsnittsverdien av transaksjonene beregnes ved å dividere den samlede 

omsetningen for et bestemt finansielt instrument som fastsatt i artikkel 17 nr. 4 med det samlede antallet transaksjoner for det 

berørte finansielle instrumentet i det aktuelle tidsrommet. 

KAPITTEL III 

GJENNO MSIKTIGHET ETTER HANDEL FO R HANDELSPLASSER O G VERDIPAPIRFO RETAK SO M HANDLER UTENFO R 

EN HANDELSPLASS 

Artikkel 12 

Krav om gjennomsiktighet etter handel 

(Artikkel 6 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og verdipapirforetak som handler utenfor reglene til 

en handelsplass, skal offentliggjøre nærmere opplysninger om hver transaksjon ved å anvende referansetabell 2, 3 og 4 i 

vedlegg I. 

2. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport annulleres, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, 

og markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, offentliggjøre en ny handelsrapport som inneholder alle 

opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

3. Dersom en tidligere offentliggjort handelsrapport endres, skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, og verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, offentliggjøre følgende opplysninger: 

a) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten og annulleringsmerket 

angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

b) En ny handelsrapport som inneholder alle opplysningene fra den opprinnelige handelsrapporten med alle nødvendige 

opplysninger korrigert samt endringsmerket angitt i tabell 4 i vedlegg I. 

4. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, enten for egen regning 

eller på vegne av kunder, skal bare det verdipapirforetaket som selger det aktuelle finansielle instrumentet, offentliggjøre 

transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning. 

5. Som unntak fra nr. 4 gjelder at dersom bare ett av verdipapirforetakene som er part i transaksjonen, er en systematisk 

internaliserer i det aktuelle finansielle instrumentet, og vedkommende opptrer som det kjøpende foretaket, skal bare dette 

foretaket offentliggjøre transaksjonen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning og underrette selgeren om tiltaket som er 

truffet. 

6. Verdipapirforetak skal treffe alle rimelige tiltak for å påse at transaksjonen blir offentliggjort som én enkelt transaksjon. 

For dette formål skal to tilsvarende handler som inngås samtidig og til samme pris med én og samme motpart, anses som én 

enkelt transaksjon. 

Artikkel 13 

Gjennomsiktighet etter handel for visse typer transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass 

(Artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Forpliktelsene i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 får ikke anvendelse på følgende: 

a) Utelukkede transaksjoner oppført i artikkel 2 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1), dersom det er 

relevant.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017,  

s. 449). 
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b) Transaksjoner som gjennomføres av et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF 

eller en forvalter av alternative investeringsfond som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, og som 

overfører det reelle eierskapet til finansielle instrumenter fra en innretning for kollektiv investering til en annen, og der 

ingen verdipapirforetak er part i transaksjonen. 

c) Give up-transaksjoner og give in-transaksjoner. 

d) Overføringer av finansielle instrumenter som sikkerhet i bilaterale transaksjoner eller innenfor rammen av en sentral 

motparts krav til marginer eller sikkerhetsstillelse eller som en del av en sentral motparts misligholdshåndteringsp rosess. 

Artikkel 14 

Sanntidsoffentliggjøring av transaksjoner 

(Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. For transaksjoner som gjennomføres på en gitt handelsplass, skal opplysninger etter handel offentliggjøres som følger: 

a) Dersom transaksjonen finner sted i handelsplassens daglige åpningstid, så nær sanntid som teknisk mulig, og uansett innen 

ett minutt etter den relevante transaksjonen. 

b) Dersom transaksjonen finner sted utenfor handelsplassens daglige åpningstid, før åpningen av neste handelsdag for 

handelsplassen. 

2. For transaksjoner som gjennomføres utenfor en handelsplass, skal opplysninger etter handel offentliggjøres som følger: 

a) Dersom transaksjonen finner sted i løpet av daglig åpningstid for det mest relevante markedet  med hensyn til likviditet 

bestemt i samsvar med artikkel 4 for den aksjen, det depotbeviset, det børshandlede fondet, det sertifikatet eller det andre 

lignende finansielle instrumentet som er berørt, eller i løpet av verdipapirforetakets daglige åpningstid, så nær sanntid som 

teknisk mulig, og uansett innen ett minutt etter den relevante transaksjonen. 

b) Dersom transaksjonen finner sted under omstendigheter som ikke omfattes av bokstav a), umiddelbart ved begynnelsen av 

verdipapirforetakets daglige åpningstid og senest før åpningen av neste handelsdag på det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet bestemt i samsvar med artikkel 4. 

3. Opplysninger om en porteføljehandel skal, for hver transaksjon som inngår, offentliggjøres så nær sanntid som teknisk 

mulig, idet det tas hensyn til behovet for å tildele prisen til bestemte aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre 

lignende finansielle instrumenter. Hver av transaksjonene som inngår, skal vurderes separat for å kunne bestemme om ut satt 

offentliggjøring av opplysninger om denne transaksjonen er mulig i henhold til artikkel 15. 

Artikkel 15 

Utsatt offentliggjøring av transaksjoner 

(Artikkel 7 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Dersom en vedkommende myndighet tillater utsatt offentliggjøring av opplysningene om transaksjoner i henhold til 

artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, og 

verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, offentliggjøre hver transaksjon senest ved utgangen av det aktuelle 

tidsrommet angitt i tabell 4, 5 og 6 i vedlegg II, forutsatt at følgende kriterier er oppfylt: 

a) Transaksjonen er mellom et verdipapirforetak som handler for egen regning, unntat t ved prinsipalmatchingshandel, og en 

annen motpart. 

b) Transaksjonens omfang er lik eller større enn relevant minste kvalifiserende størrelse, som angitt i tabell 4, 5 eller 6 i 

vedlegg II. 

2. Relevant minste kvalifiserende størrelse med henblikk på nr. 1 bokstav b) skal bestemmes i samsvar med gjennomsnittlig 

daglig omsetning beregnet som angitt i artikkel 7.  
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3. For transaksjoner som utsatt offentliggjøring er tillatt for fram til handelsdagens avslutning som angitt i tabell 4, 5 og 6 i 

vedlegg II, skal verdipapirforetak som handler utenfor en handelsplass, samt markedsoperatører og verdipapirforetak som driver 

en handelsplass, offentliggjøre opplysninger om disse transaksjonene enten 

a) så nær sanntid som mulig etter handelsdagens avslutning, som innbefatter lukkeauksjonen, for transaksjoner som 

gjennomføres mer enn to timer før handelsdagens avslutning, 

b) senest kl. 12 lokal tid på neste handelsdag for transaksjoner som ikke omfattes av bokstav a). 

For transaksjoner som finner sted utenfor en handelsplass, gjelder henvisninger til handelsdager og lukkeauksjoner det mest 

relevante markedet med hensyn til likviditet som fastsatt i samsvar med artikkel 4. 

4. Dersom en transaksjon mellom to verdipapirforetak gjennomføres utenfor en handelsplass' regler, er vedkommende 

myndighet for fastsettelse av aktuell utsettelsesordning den vedkommende myndigheten for det verdipapirforetaket som har 

ansvaret for å offentliggjøre handelen gjennom en godkjent offentliggjøringsordning i samsvar med artikkel 12 nr. 5 og 6. 

Artikkel 16 

Henvisninger til handelsdag og daglig åpningstid 

1. Med handelsdag i forbindelse med en handelsplass menes en hvilken som helst dag da denne handelsplassen er åpen for 

handel. 

2. Med daglig åpningstid for en handelsplass eller et verdipapirforetak menes den tiden som handelsplassen eller 

verdipapirforetaket på forhånd har fastsatt og offentliggjort som sin åpningstid. 

3. Med handelsdagens åpning på en gitt handelsplass menes begynnelsen av handelsplassens daglige åpningstid. 

4. Med handelsdagens avslutning på en gitt handelsplass menes avslutningen av handelsplassens daglige åpningstid. 

KAPITTEL IV 

FELLESBESTEMMELSER O M GJENNO MSIKTIGHET FØR O G ETTER HANDEL 

Artikkel 17 

Metode, offentliggjøringsdato og anvendelsesdato for gjennomsiktighetsberegninger 

(Artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

1. Senest 14 måneder etter datoen for anvendelsen av forordning (EU) nr. 600/2014, og deretter innen 1. mars hvert år, skal 

vedkommende myndigheter, for hvert finansielt instrument som de er vedkommende myndighet for, innhente data, beregne og 

sørge for offentliggjøring av følgende opplysninger: 

a) Den handelsplassen som er det mest relevante markedet med hensyn til likviditet som fastsatt i artikkel 4 nr. 2. 

b) Gjennomsnittlig daglig omsetning for å fastslå størrelsen på ordrer som er av stort omfang som fastsatt i artikkel 7 nr. 3. 

c) Gjennomsnittsverdien av transaksjoner for å bestemme standard markedsstørrelse som fastsatt i artikkel 11 nr. 2. 

2. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) 

og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 i et tidsrom på tolv måneder fra 1. april i det året da opplysningene 

offentliggjøres. 

Dersom opplysningene nevnt i første ledd erstattes med nye opplysninger i henhold til nr. 3 i løpet av tolvmånedersperioden 

nevnt der, skal vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, bruke de nye opplysningene for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning 

(EU) nr. 600/2014.  
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3. Vedkommende myndigheter skal sikre at opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til nr. 1, ajourføres 

regelmessig for formålene i forordning (EU) nr. 600/2014, og at alle endringer i en aksje, et depotbevis, et børshandlet fond, et 

sertifikat eller et annet lignende finansielt instrument som i vesentlig grad påvirker de tidligere beregningene og de 

offentliggjorte opplysningene, inngår i slike ajourføringer. 

4. Med henblikk på beregningene nevnt i nr. 1 skal omsetningen i forbindelse med et finansielt instrument beregnes ved, for 

hver transaksjon som er gjennomført i løpet av et fastsatt tidsrom, å summere resultatene av multiplikasjon av antall enheter av 

instrumentet som utveksles mellom kjøpere og selgere, med den enhetsprisen som gjelder for en slik transaksjon. 

5. Etter handelsdagens avslutning, men før utløpet av dagen, skal handelsplasser framlegge for vedkommende myndigheter 

opplysningene angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg III når det finansielle instrumentet opptas til handel eller handles første gang på 

handelsplassen, eller når disse tidligere oversendte opplysningene er endret. 

Artikkel 18 

Henvisning til vedkommende myndigheter 

(Artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Vedkommende myndighet for et bestemt finansielt instrument som er ansvarlig for å utføre beregningene og sikre 

offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 4, 7, 11 og 17, er den vedkommende myndigheten for det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet i artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og angitt i artikkel 16 nr. 2 i delegert forordning 

(EU) 2017/571. 

Artikkel 19 

Overgangsbestemmelser 

1. Som unntak fra artikkel 17 nr. 1 skal vedkommende myndigheter samle inn data, beregne og sørge for offentliggjøring 

umiddelbart etter fullføringen i samsvar med følgende tidsramme: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst ti uker før 

datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av 

beregningene senest fire uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter dagen før datoen for anvendelse av 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal vedkommende myndigheter offentliggjøre resultatet av beregningene senest på datoen 

for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Beregningene omhandlet i nr. 1 skal utføres som følger: 

a) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst seksten uker 

før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på de dataene som er tilgjengelige for 

en referanseperiode på 40 uker som begynner 52 uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner seksten uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter ti uker før datoen for 

anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på de dataene som er tilgjengelige for den første 

fireukers handelsperioden for det finansielle instrumentet. 

c) Dersom finansielle instrumenter handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter dagen før datoen for anvendelse av 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningene bygge på den tidligere handelshistorikken for de finansielle instrumentene 

eller andre finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper som disse finansielle instrumentene. 
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3. Vedkommende myndigheter, markedsoperatører og verdipapirforetak, herunder verdipapirforetak som driver en 

handelsplass, skal bruke opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, for formålene i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og c) 

og artikkel 14 nr. 2 og 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 i et t idsrom på 15 måneder fra forordningens anvendelsesdato. 

4. I løpet av perioden nevnt i nr. 3 skal vedkommende myndigheter påse følgende med hensyn til de finansielle 

instrumentene nevnt i nr. 2 bokstav b) og c): 

a) At opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, fortsatt er hensiktsmessige ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) og c) samt artikkel 14 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) At opplysningene som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, om nødvendig ajourføres på grunnlag av en lengre 

handelsperiode og en mer omfattende handelshistorikk. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 19 får imidlertid anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 401-410.]  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1671 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/588  

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ordningen med minste tillatte kursendringer for aksjer,  

depotbevis og børshandlede fond(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 49 nr. 3 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Minste tillatte kursendringer eller en ordning med minste tillatte kursendringer bør fastsettes for visse finansielle 

instrumenter for å sikre at markedene virker på en tilfredsstillende måte. Framfor alt bør risikoen for stadig mindre 

minste tillatte kursendringer for aksjer, depotbevis og visse typer børshandlede fond og dens innvirkning på markedets 

ordnede virkemåte kontrolleres ved hjelp av en obligatorisk ordning med minste tillatte kursendringer. 

2) For andre finansielle instrumenter kan en ordning med minste tillatte kursendringer ikke antas å bidra effektivt til 

markedenes ordnede virkemåte på grunn av instrumentenes egenskaper og mikrostrukturene på de markedene de 

handles på. Derfor bør slike instrumenter ikke være underlagt ordningen med minste tillatte kursendringer. 

3) Dette gjelder særlig sertifikater, som handles bare i visse medlemsstater. I betraktning av disse finansielle 

instrumentenes egenskaper og likviditeten i, størrelsen på og typen markeder de handles på, er en obligatorisk ordning 

med minste tillatte kursendringer ikke nødvendig for å forhindre at det skal oppstå uordnede markedsforhold. 

4) Andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter samt renteprodukter handles i all vesentlighet over disk 

(OTC), og bare et begrenset antall transaksjoner utføres på handelsplassene. På grunn av de særskilte egenskapene ved 

disse instrumentenes likviditet på elektroniske handelsplasser og deres fragmentering, anses det heller ikke nødvendig 

med noen obligatorisk ordning med minste tillatte kursendringer for disse instrumentene. 

5) På grunn av korrelasjonen mellom børshandlede fond og deres underliggende egenkapitalinstrumenter er det nødvendig 

å fastsette en minste tillatt kursendring for børshandlede fond med aksjer eller depotbevis som underliggende. Derimot 

trenger børshandlede fond med finansielle instrumenter som ikke er aksjer eller depotbevis, som underliggende, ikke 

være underlagt en obligatorisk ordning med minste tillatte kursendringer. 

6) Det er viktig at alle børshandlede fond som omfattes av denne forordning, er underlagt samme ordning med minste 

tillatte kursendringer basert på et eneste likviditetsbånd, uten hensyn til gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner, slik 

at risikoen for at ordningen med minste tillatte kursendringer omgås i forbindelse med disse instrumentene, reduseres. 

7) Betydningen av begrepet «det mest relevante markedet med hensyn til likviditet» bør klargjøres i denne forordning 

ettersom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) bruker dette begrepet både i forbindelse med unntak 

fra referanseprisen og i forbindelse med transaksjonsrapportering. 

8) Ordningen med minste tillatte kursendringer fastsetter bare den minsteforskjellen mellom to prisnivåer på ordrer knyttet 

til et finansielt instrument som legges inn i ordreboken. Den bør derfor anvendes på samme måte, uten hensyn til det 

finansielle instrumentets valuta.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 411, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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9) Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å reagere på hendelser som blir kjent på forhånd, dersom de fører til en 

endring i antall transaksjoner i et finansielt instrument som kan føre til at den relevante minste tillatte kursendringen 

ikke lenger er hensiktsmessig. For dette formål bør det fastsettes en særskilt framgangsmåte for å unngå uro på markedet 

som følge av foretakshendelser som kan føre til at minste tillatte kursendring for et bestemt instrument ikke lenger er 

hensiktsmessig. Denne framgangsmåten bør få anvendelse på foretakshendelser som kan påvirke instrumentets likviditet 

i vesentlig grad. Når vedkommende myndigheter vurderer innvirkningen av en foretakshendelse på et bestemt finansielt 

instrument, bør de ta hensyn til tidligere lignende foretakshendelser. 

10) For å sikre at ordningen med minste tillatte kursendringer kan fungere effektivt, og at markedsdeltakerne har 

tilstrekkelig tid til å innføre de nye kravene, bør det fastsettes bestemmelser om innsamling av visse data og om tidlig 

offentliggjøring av gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner for hvert finansielle instrument  som omfattes av denne 

forordning. 

11) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. For å sikre at ordningen med minste tillatte kursendringer kan fungere effektivt, bør visse 

bestemmelser i denne forordning imidlertid få anvendelse fra den dato forordningen trer i kraft. 

12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

13) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

Ved anvendelse av denne forordning skal det mest relevante markedet med hensyn til likviditet for en aksje eller et depotbevis 

være det mest relevante markedet med hensyn t il likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 og 

nærmere angitt i artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587(2). 

Artikkel 2 

Minste tillatte kursendringer for aksjer, depotbevis og børshandlede fond 

(Artikkel 49 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. For ordrer som gjelder aksjer eller depotbevis, skal handelsplassene anvende en minste tillatt kursendring som er minst 

like stor som 

a) det likviditetsbåndet i tabellen i vedlegget som tilsvarer gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner på det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet for det aktuelle instrumentet, og 

b) det prisintervallet i likviditetsbåndet som tilsvarer prisen på ordren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsst andarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrument er og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, 

s. 387). 
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2. Dersom det mest relevante markedet med hensyn til likviditet for en aksje eller et depotbevis bare har et handelssystem 

som sammenstiller ordrer på grunnlag av en periodisk auksjon og en handelsalgoritme som opererer uten medvirkning fra 

mennesker, skal handelsplassene, som unntak fra nr. 1 bokstav a), anvende det likviditetsbåndet i tabellen i vedlegget som 

tilsvarer det laveste gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner. 

3. For ordrer som gjelder børshandlede fond, skal handelsplassene anvende en minste tillatt kursendring som er minst like 

stor som 

a) det likviditetsbåndet i tabellen i vedlegget som tilsvarer det høyeste gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner, og 

b) det prisintervallet i likviditetsbåndet som tilsvarer prisen på ordren. 

4. Kravene fastsatt i nr. 3 får bare anvendelse på børshandlede fond hvis underliggende finansielle instrumenter utelukkende 

er egenkapitalinstrumenter omfattet av ordningen med minste tillatte kursendringer i henhold til nr. 1 eller en kurv av slike 

egenkapitalinstrumenter. 

Artikkel 3 

Gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner med aksjer og depotbevis 

(Artikkel 49 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Innen 1. mars året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og innen 1. mars hvert år deretter skal 

vedkommende myndighet for en aksje eller et depotbevis, når den avgjør hva som er det mest relevante markedet med hensyn 

til likviditet for vedkommende aksje eller depotbevis, beregne gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i det aktuelle 

finansielle instrumentet på dette markedet og sikre offentliggjøring av denne opplysningen. 

Vedkommende myndighet nevnt i første ledd skal være vedkommende myndighet for det mest relevante markedet med hensyn 

til likviditet i henhold til artikkel 16 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590(1). 

2. Beregningen nevnt i nr. 1 skal være som følger: 

a) Den skal for hver handelsplass omfatte transaksjoner som gjennomføres i henhold til reglene for handelsplassen, unntatt 

referansepristransaksjoner og forhandlede transaksjoner som er merket som angitt i tabell 4 i vedlegg I til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/587, og transaksjoner som utføres på grunnlag av minst én ordre som har vært omfattet 

av et unntak for ordrer som er av stort omfang, og der transaksjonens størrelse overstiger gjeldende storskalaterskel som 

fastsatt i samsvar med artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587. 

b) Den skal omfatte enten foregående kalenderår eller, dersom det er relevant, den perioden i foregående kalenderår da det 

finansielle instrumentet var opptatt til handel eller ble handlet på en handelsplass og ikke var suspendert fra handel. 

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på aksjer og depotbevis som først ble opptatt til handel eller handlet på en handelsplass fire 

uker eller mindre før utgangen av foregående kalenderår. 

4. Handelsplassene skal fra 1. april etter offentliggjøringen anvende de minste tillatte kursendringene for det likviditets-

båndet som tilsvarer det gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner som er offentliggjort i samsvar med nr. 1. 

5. Før første gangs opptak til handel eller før første handelsdag for en aksje eller et depotbevis skal vedkommende 

myndighet for handelsplassen der det finansielle instrumentet først skal opptas til handel eller handles, gjøre et anslag over 

gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner på denne handelsplassen, som tar hensyn til eventuell handelshistorikk for det 

finansielle instrumentet og handelshistorikk for finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper, og offentliggjøre 

dette anslaget. 

Minste tillatte kursendringer for det likviditetsbåndet som tilsvarer det anslaget over gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner 

som er offentliggjort, skal anvendes fra dette anslaget offentliggjøres og til gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner med det 

aktuelle instrumentet er offentliggjort i samsvar med nr. 6.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3 .2017,  

s. 449). 
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6. Senest seks uker etter første handelsdag for aksjen eller depotbeviset skal vedkommende myndighet for handelsplassen 

der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller handlet på en handelsplass, beregne og sikre offentliggjøring av 

gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i det aktuelle finansielle instrumentet på denne handelsplassen, på grunnlag av 

dataene for de fire første ukenes handel med det finansielle instrumentet. 

Minste tillatte kursendringer for det likviditetsbåndet som tilsvarer det gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner som er 

offentliggjort, skal anvendes fra offentliggjøringstidspunktet og til et nytt gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i s amme 

instrument er beregnet og offentliggjort i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 1–4. 

7. Ved anvendelse av denne artikkel skal gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i et finansielt instrument beregnes ved å 

dividere samlet antall transaksjoner i det finansielle instrumentet med antallet handelsdager i den aktuelle perioden på den 

berørte handelsplassen. 

Artikkel 4 

Foretakshendelser 

(Artikkel 49 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU) 

Dersom en vedkommende myndighet anser at en foretakshendelse kan endre det gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner 

i et bestemt finansielt instrument slik at dette faller inn under et annet likviditetsbånd, skal vedkommende myndighet fastsette 

og sikre offentliggjøring av et nytt gjeldende likviditetsbånd for det finansielle instrumentet, som skal behandles som om det 

var første gang det ble opptatt til handel eller handlet på en handelsplass, og anvende framgangsmåten i artikkel 3 nr. 5 og 6. 

Artikkel 5 

Overgangsbestemmelser 

1. Vedkommende myndighet for handelsplassen der en aksje eller et depotbevis først ble opptatt til handel eller ble handlet 

for første gang før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, skal innhente de nødvendige dataene og beregne og 

sikre offentliggjøring av gjennomsnittlig daglig antall t ransaksjoner i det finansielle instrumentet på den aktuelle 

handelsplassen, innen følgende frister: 

a) Senest fire uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, dersom aksjene eller depotbevisene handles for 

første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som ligger minst ti uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

b) Senest på anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, dersom de finansielle instrumentene handles for første gang 

på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som begynner ti uker før anvendelsesdatoen for forordning 

(EU) nr. 600/2014, og slutter dagen før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Beregningene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal foretas på følgende måte: 

a) Dersom aksjer eller depotbevis handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato som er minst 16 uker før 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningen baseres på de dataene som er tilgjengelige for en 

referanseperiode på 40 uker som begynner 52 uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) Dersom aksjer eller depotbevis handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner 16 uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter ti uker før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningen baseres på de dataene som er tilgjengelige for den første fireukers 

handelsperioden for det finansielle instrumentet. 

c) Dersom aksjer eller depotbevis handles for første gang på en handelsplass i Unionen på en dato i løpet av perioden som 

begynner ti uker før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og slutter dagen før anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 600/2014, skal beregningen baseres på handelshistorikken for aksjen eller depotbeviset eller andre 

finansielle instrumenter som anses å ha lignende egenskaper som disse aksjene eller depotbevisene. 
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3. Minste tillatte kursendringer for det likviditetsbåndet som tilsvarer det offentliggjorte gjennomsnittlige daglige antallet 

transaksjoner nevnt i nr. 1, skal anvendes fram til 1. april i året etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014.  

I denne perioden skal vedkommende myndigheter sikre at de minste tillatte kursendringene for de finansielle instrumentene 

nevnt i nr. 2 bokstav b) og c), og som de er vedkommende myndighet for, ikke bidrar til uordnede markedsforhold. Dersom en 

vedkommende myndighet konstaterer at slike minste tillatte kursendringer kan utgjøre en risiko for markedenes ordnede 

virkemåte, skal den håndtere denne risikoen ved å fastsette og offentliggjøre et oppdatert gjennomsnittlig daglig antall 

transaksjoner i de aktuelle finansielle instrumentene. Dette skal gjøres på grunnlag av lengre og mer omfattende 

handelshistoriske data for disse instrumentene. Handelsplassene skal umiddelbart anvende det likviditetsbåndet som tilsvarer 

det oppdaterte gjennomsnittlige daglige antallet transaksjoner. Dette skal de gjøre fram til 1. april i året etter anvendelsesdatoen 

for forordning (EU) nr. 600/2014, eller til ny offentliggjøring fra vedkommende myndighet i samsvar med dette nummer. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 5 får imidlertid anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Tabell over minste tillatte kursendringer 

 Likviditetsbånd 

Prisintervall 

0 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner 

< 10 

10 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner 

< 80 

80 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner 

< 600 

600 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner  

< 2 000 

2 000 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner  

< 9 000 

9 000 ≤ 

gjennomsnittlig 

daglig antall 

transaksjoner 

0 ≤ pris < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

0,1 ≤ pris < 0,2 0 001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 

0,2 ≤ pris < 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 

0,5 ≤ pris < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 

1 ≤ pris < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 

2 ≤ pris < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 

5 ≤ pris < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 

10 ≤ pris < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 

20 ≤ pris < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 

50 ≤ pris < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

100 ≤ pris < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 

200 ≤ pris < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

500 ≤ pris < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1 

1 000 ≤ pris < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2 

2 000 ≤ pris < 5 000 20 10 5 2 1 0,5 

5 000 ≤ pris < 10 000 50 20 10 5 2 1 

10 000 ≤ pris < 20 000 100 50 20 10 5 2 

20 000 ≤ pris < 50 000 200 100 50 20 10 5 

50 000 ≤ pris 500 200 100 50 20 10 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/589 

av 19. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som  

utfører algoritmehandel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 17 nr. 7 bokstav a) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Systemer og risikokontroller som brukes av et verdipapirforetak som utfører algoritmehandel, som tilbyr direkte 

elektronisk tilgang, eller som opptrer som et alminnelig clearingmedlem, bør være effektive, robuste og ha tilstrekkelig 

kapasitet, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhetsmodell. 

2) For dette formål skal et verdipapirforetak styre alle risikoer som kan påvirke hovedelementene i de algoritmebaserte 

handelssystemene, herunder risikoer knyttet til maskinvare, programvare og tilhørende kommunikasjonslinjer som 

foretaket bruker til å utføre sin handelsvirksomhet. For å sikre like vilkår for algoritmehandel, uavhengig av 

handelsformen, skal enhver type utførelsessystem eller ethvert ordrehåndteringssystem som drives av et 

verdipapirforetak, omfattes av denne forordning. 

3) Som del av den overordnede foretaksstyrings- og beslutningstakingsrammen bør et verdipapirforetak ha en klar og 

formalisert styringsordning, herunder klare ansvarslinjer, effektive framgangsmåter for formidling av opplysninger og 

en atskillelse av oppgaver og ansvarsområder. Denne ordningen bør sikre mindre avhengighet av en enkelt person eller 

enhet. 

4) Samsvarstesting bør gjennomføres for å kontrollere at verdipapirforetakets handelssystemer kommuniserer og 

samhandler korrekt med handelssystemene til handelsplassen eller leverandøren av direkte markedstilgang («DMA»), 

og at markedsdataene behandles korrekt. 

5) Investeringsbeslutningsalgoritmer tar automatiserte handelsbeslutninger ved å bestemme hvilke finansielle instrumenter 

som skal kjøpes eller selges. Ordreutførelsesalgoritmer optimerer ordreutførelsesprosesser ved automatisk generering og 

inngivelse av ordrer eller pristilbud til en eller flere handelsplasser etter at investeringsbeslutningen er truffet. Det bør 

skilles mellom handelsalgoritmer som er investeringsbeslutningsalgoritmer, og ordreutførelsesalgoritmer på grunnlag av 

deres mulige innvirkning på et rettferdig og velordnet marked. 

6) Kravene knyttet til testing av handelsalgoritmer bør være basert på den mulige innvirkningen disse algoritmene kan ha 

på et rettferdig og velordnet marked. I denne forbindelse er det bare rene investeringsbeslutningsalgoritmer som 

genererer ordrer som utelukkende skal utføres på en ikke-automatisert måte og med medvirkning fra mennesker, som 

bør unntas fra testkravene. 

7) Når et verdipapirforetak tar i bruk handelsalgoritmer, bør det sikre en kontrollert innføring av dem, uansett om disse 

handelsalgoritmene er nye eller tidligere har vært benyttet med hell på en annen handelsplass, og om deres arkitektur er 

blitt vesentlig endret. Den kontrollerte innføringen av handelsalgoritmer bør sikre at handelsalgoritmene fungerer som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 417, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/126 
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forventet i et produksjonsmiljø. Verdipapirforetaket bør derfor fastsette forsiktige grenser for antallet finansielle 

instrumenter som handles, prisen på, verdien av og antallet ordrer, strategiposisjonene og antallet markeder som berøres, 

og bør overvåke algoritmens aktivitet mer intensivt. 

8) Et verdipapirforetaks overholdelse av de særlige organisatoriske kravene til verdipapirforetak bør fastsettes i samsvar 

med en egenvurdering som omfatter en vurdering av overholdelse av kriteriene fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

Egenvurderingen bør dessuten omfatte alle andre omstendigheter som kan påvirke organiseringen av dette 

verdipapirforetaket. Egenvurderingen bør foretas regelmessig og gi verdipapirforetaket en full oversikt over 

handelssystemene og handelsalgoritmene det benytter, og risikoene forbundet med algoritmehandel, uansett om disse 

systemene og algoritmene ble utviklet av verdipapirforetaket selv, kjøpt av en tredjepart eller utformet eller utviklet i 

nært samarbeid med en kunde eller en tredjepart. 

9) Et verdipapirforetak bør kunne trekke tilbake alle eller noen av sine ordrer dersom det blir nødvendig 

(«nødstoppfunksjonalitet»). For at en slik tilbaketrekking skal være effektiv, bør et verdipapirforetak alltid vite hvilke 

handelsalgoritmer, handlere eller kunder som har ansvaret for en ordre. 

10) Et verdipapirforetak som utfører algoritmehandel, bør overvåke at dets handelssystemer ikke kan brukes til formål som 

er i strid med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1) eller med reglene til en handelsplass det er 

knyttet til. Mistenkelige transaksjoner eller ordrer bør rapporteres til vedkommende myndigheter i samsvar med nevnte 

forordning. 

11) Ulike typer risikoer bør håndteres av ulike typer kontroller. Førhandelskontroller bør gjennomføres før en ordre inngis 

til en handelsplass. Et verdipapirforetak bør også overvåke sin handelsvirksomhet og innføre sanntidsvarsler som 

identifiserer tegn på uordnet handel eller brudd på foretakets førhandelsgrenser. Etterhandelskontroller bør være innført 

for å overvåke verdipapirforetakets marked og kredittrisiko ved hjelp av etterhandelsavstemming. I tillegg bør potensielt 

markedsmisbruk og brudd på handelsplassens regler forebygges gjennom særlige overvåkingssystemer som genererer 

varsler senest neste dag, og som er kalibrert for å minimere falskt positive og falskt negative varsler. 

12) Genereringen av varsler som følge av sanntidsovervåking bør skje så raskt som det er teknisk mulig. Ethvert tiltak som 

følge av slik overvåking bør gjennomføres så snart som mulig av hensyn til et rimelig effektivitets- og utgiftsnivå for de 

berørte personene og systemene. 

13) Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang («leverandør av direkte elektronisk tilgang»), bør fortsatt 

være ansvarlig for handelen som utføres med foretakets handelsidentitet av dets kunder med direkte elektronisk tilgang. 

En leverandør av direkte elektronisk tilgang bør derfor innføre retningslinjer og framgangsmåter for å sikre at handelen 

til dets kunder med direkte elektronisk tilgang oppfyller kravene som gjelder for denne leverandøren. Dette ansvaret bør 

være den viktigste faktoren ved fastsettelse av før- og etterhandelskontroller og for å vurdere egnetheten til potensielle 

kunder med direkte elektronisk tilgang. En leverandør av direkte elektronisk tilgang bør derfor ha tilstrekkelig kunnskap 

om hensikten, evnen, de økonomiske midlene og troverdigheten til sine kunder med direkte elektronisk tilgang, 

herunder, dersom de er offentlig tilgjengelige, opplysninger om disiplinærhistorikken til potensielle kunder med direkte 

elektronisk tilgang hos vedkommende myndigheter og handelsplasser. 

14) En leverandør av direkte elektronisk tilgang bør overholde bestemmelsene i denne forordning selv om den ikke utfører 

algoritmehandel, ettersom dens kunder kan bruke den direkte elektroniske tilgangen til å utføre algoritmehandel. 

15) Aktsomhetsvurderingen («due diligence») av potensielle kunder med direkte elektronisk tilgang bør tilpasses risikoene 

forbundet med arten, omfanget og kompleksiteten av deres forventede handelsvirksomhet og den direkte elektroniske 

tilgangen («DEA») som tilbys. Særlig bør det forventede handels- og ordrevolumet og typen tilkopling til de relevante 

handelsplassene, vurderes. 

16) Innholdet i og formatet på de skjemaene som skal brukes av et verdipapirforetak som anvender en teknikk for 

høyfrekvent algoritmehandel, til å framlegge for vedkommende myndigheter opplysninger om plasserte ordrer, og hvor 

lenge disse opplysningene skal oppbevares, bør fastsettes.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF  

(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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17) For å sikre overensstemmelse med et verdipapirforetaks generelle plikt til å oppbevare opplysninger om ordrer, bør den 

nødvendige oppbevaringsperioden for opplysningene for et verdipapirforetak som anvender en teknikk for høyfrekvent 

algoritmehandel, bringes i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 600/2014(1). 

18) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsst illende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

19) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

20) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE O RGANISATO RISKE KRAV 

Artikkel 1 

Generelle organisatoriske krav 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

Som del av den overordnede foretaksstyrings- og beslutningstakingsrammen skal et verdipapirforetak opprette og overvåke sine 

handelssystemer og handelsalgoritmer gjennom en klar og formalisert styringsordning som tar hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av foretakets virksomhet og fastsetter 

a) klare ansvarslinjer, herunder framgangsmåter for å godkjenne utvikling, innføring og påfølgende oppdatering av 

handelsalgoritmer og for å løse problemer som ble påvist under overvåkingen av handelsalgoritmene, 

b) effektive framgangsmåter for formidling av opplysninger internt i verdipapirforetaket, slik at anvisninger kan innhentes og 

gjennomføres effektivt og rettidig, 

c) en atskillelse av oppgaver og ansvarsområder for handelsavdelingen på den ene side og støttefunksjoner, herunder 

risikokontroll- og etterlevelsesfunksjoner, på den annen side for å sikre at uautorisert handelsvirksomhet ikke kan skjules. 

Artikkel 2 

Etterlevelsesfunksjonens rolle 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal sikre at dets etterlevelsespersonale som et minimum har en generell forståelse av hvordan 

verdipapirforetakets algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer fungerer. Etterlevelsespersonalet skal være i 

kontinuerlig kontakt med personer i foretaket som har inngående teknisk kunnskap om foretakets algoritmebaserte 

handelssystemer og handelsalgoritmer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Et verdipapirforetak skal også sikre at etterlevelsespersonalet til enhver tid har kontakt med den eller de personene i 

verdipapirforetaket som har tilgang til funksjonaliteten omhandlet i artikkel 12 («nødstoppfunksjonalitet»), eller selv har direkte 

tilgang til nevnte nødstoppfunksjonalitet og til dem som har ansvar for hvert handelssystem eller hver handelsalgoritme. 

3. Dersom etterlevelsesfunksjonen eller deler av den er utkontraktert til en tredjepart, skal verdipapirforetaket gi denne 

tredjeparten samme tilgang til opplysninger som det ville gitt til sitt eget etterlevelsespersonale. Et verdipapirforetak skal 

gjennom en slik ekstern etterlevelsesfunksjon sikre at  

a) datasikkerheten garanteres, 

b) etterlevelsesfunksjonen kan kontrolleres av interne og eksterne revisorer eller av vedkommende myndighet. 

Artikkel 3 

Personale 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal ha et tilstrekkelig stort personale med de nødvendige ferdighetene til å håndtere foretakets 

algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer og med tilstrekkelig teknisk kunnskap om 

a) de relevante handelssystemene og handelsalgoritmene, 

b) overvåking og testing av slike systemer og algoritmer, 

c) de handelsstrategiene som verdipapirforetaket benytter gjennom sine algoritmebaserte handelssystemer og handelsal-

goritmer, 

d) verdipapirforetakets juridiske forpliktelser. 

2. Et verdipapirforetak skal spesifisere de nødvendige ferdighetene nevnt i nr. 1. Personalet omhandlet i nr. 1 skal ha de 

nødvendige ferdighetene på ansettelsestidspunktet eller skal tilegne seg dem gjennom opplæring etter ansettelsen. 

Verdipapirforetaket skal sikre at de ansattes ferdigheter holdes oppdatert ved hjelp av løpende opplæring, og skal evaluere deres 

ferdigheter regelmessig. 

3. Personalets opplæring nevnt i nr. 2 skal tilpasses deres erfaring og ansvarsområder, idet det tas hensyn til arten, omfanget 

og kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhet. Særlig skal personale som arbeider med ordreinnlegging, få opplæring i 

ordreinnleggingssystemer og markedsmisbruk. 

4. Et verdipapirforetak skal sikre at personalet som er ansvarlig for risiko- og etterlevelsesfunksjonene knyttet til 

algoritmehandel, har 

a) tilstrekkelig kunnskap om algoritmehandel og handelsstrategier, 

b) tilstrekkelige ferdigheter til å følge opp opplysninger fra automatiske varsler, 

c) tilstrekkelig myndighet til å gjøre innsigelser mot personalet med ansvar for algoritmehandelen, dersom slik handel fører til 

uordnede handelsvilkår eller mistanke om markedsmisbruk. 

Artikkel 4 

IT-utkontraktering og -innkjøp 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak beholder det fulle ansvaret for sine forpliktelser i henhold til denne forordning dersom det 

utkontrakterer eller kjøper programvare eller maskinvare som brukes i algoritmehandel. 

2. Et verdipapirforetak skal ha tilstrekkelig kunnskap og nødvendig dokumentasjon for å sikre effektiv overholdelse av nr. 1 

med hensyn til innkjøpt eller utkontraktert maskinvare eller programvare som brukes i algoritmehandel.  
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KAPITTEL II 

HANDELSSYSTEMERS RO BUSTHET 

AVSNITT I 

Testing og innføring av systemer og strategier for handelsalgoritmer 

Artikkel 5 

Allmenn metodikk 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Før innføring eller vesentlig oppdatering av et algoritmebasert handelssystem, en handelsalgoritme eller en algoritmeba-

sert handelsstrategi skal et verdipapirforetak etablere klart definerte metoder for utvikling og testing av slike systemer, 

algoritmer eller strategier. 

2. En person som er utpekt av verdipapirforetaket øverste ledelse, skal godkjenne innføring eller vesentlig oppdatering av et 

algoritmebasert handelssystem, en handelsalgoritme eller en algoritmebasert handelsstrategi. 

3. Metodene omhandlet i nr. 1 skal omfatte utforming, ytelse, registrering og godkjenning av det algoritmebaserte handels-

systemet, handelsalgoritmen eller den algoritmebaserte handelsstrategien. De skal også fastsette ansvarsfordelingen, tildelingen 

av tilstrekkelige ressurser og framgangsmåtene for å innhente anvisninger internt i verdipapirforetaket. 

4. Metodene omhandlet i nr. 1 skal sikre at det algoritmebaserte handelssystemet, handelsalgoritmen eller den 

algoritmebaserte handelsstrategien 

a) ikke fungerer på en utilsiktet måte, 

b) overholder verdipapirforetakets forpliktelser i henhold til denne forordning, 

c) overholder reglene og systemene på de handelsplassene verdipapirforetaket har tilgang til, 

d) ikke bidrar til uordnede handelsforhold, fortsetter å fungere effektivt under stressede markedsforhold og, om nødvendig 

under slike forhold, tillater at det algoritmebaserte handelssystemet eller handelsalgoritmen deaktiveres. 

5. Et verdipapirforetak skal tilpasse sine testmetoder til de handelsplassene og markedene der handelsalgoritmen vil bli 

benyttet. Et verdipapirforetak skal gjennomføre ytterligere tester dersom det skjer vesentlige endringer i det algoritmebaserte 

handelssystemet eller i tilgangen til handelsplassen der det algoritmebaserte handelssystemet, handelsalgoritmen eller den 

algoritmebaserte handelsstrategien skal benyttes. 

6. Nr. 2–5 får anvendelse bare på handelsalgoritmer som fører til ordreutførelse. 

7. Et verdipapirforetak skal føre registre over alle vesentlige endringer av programvaren som brukes til algoritmehandel, slik 

at det kan fastslå 

a) når en endring ble gjort, 

b) hvem som har foretatt endringen, 

c) hvem som har godkjent endringen, 

d) endringens art. 

Artikkel 6 

Samsvarstesting 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal teste at dets algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer samsvarer med 

a) handelsplassens system i følgende tilfeller: 

i) ved tilgang til handelsplassen som medlem, 

ii)  ved første gangs tilkopling til handelsplassen gjennom en sponset tilgang,  
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iii)  dersom det er en vesentlig endring av systemene på handelsplassen, 

iv) før innføring eller vesentlig oppdatering av verdipapirforetakets algoritmebaserte handelssystem, handelsalgoritme eller 

algoritmebaserte handelsstrategi, 

b) systemet til tilbyderen av direkte markedstilgang i følgende tilfeller: 

i) ved første gangs tilgang til handelsplassen gjennom en ordning for direkte markedstilgang, 

ii)  ved en vesentlig endring som påvirker funksjonaliteten til tilbyderen av direkte markedstilgang, 

iii)  før innføring eller vesentlig oppdatering av verdipapirforetakets algoritmebaserte handelssystem, handelsalgoritme eller 

algoritmebaserte handelsstrategi. 

2. Samsvarstestingen skal kontrollere om de grunnleggende delene av det algoritmebaserte handelssystemet eller 

handelsalgoritmen fungerer korrekt og i samsvar med kravene til handelsplassen eller tilbyderen av direkte markedstilgang. For 

dette formål skal testingen verifisere at det algoritmebaserte handelssystemet eller handelsalgoritmen 

a) samhandler med handelsplassens sammenstillingslogikk («matching logic») slik det er planlagt, 

b) behandler datastrømmer som lastes ned fra handelsplassen, på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 7 

Testmiljøer 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal sikre at testingen med hensyn til overholdelse av kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a) , 

b) og d) gjennomføres i et miljø som er atskilt fra produksjonsmiljøet, og som brukes særskilt til testing og utvikling av 

algoritmebaserte handelssystemer og handelsalgoritmer. 

Ved anvendelse av første ledd menes med «produksjonsmiljø» et miljø der algoritmebaserte handelssystemer faktisk brukes, og 

som omfatter program- og maskinvare som brukes av handlere, ordreruting til handelsplasser, markedsdata, avhengige 

databaser, risikokontrollsystemer, dataregistrering, analysesystemer og systemer for behandling etter handel. 

2. Et verdipapirforetak kan oppfylle testkravene nevnt i nr. 1 ved å bruke sitt eget testmiljø eller et testmiljø hos en 

handelsplass, en tilbyder av direkte elektronisk tilgang eller en leverandør. 

3. Et verdipapirforetak beholder det fulle ansvaret for testingen av sine algoritmebaserte handelssystemer, handelsalgoritmer 

eller algoritmebaserte handelsstrategier og for å foreta eventuelle nødvendige endringer av dem. 

Artikkel 8 

Kontrollert innføring av algoritmer 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

Før innføringen av en handelsalgoritme skal verdipapirforetaket fastsette forhåndsdefinerte grenser for 

a) antallet finansielle instrumenter som skal omsettes, 

b) prisen på, verdien av og antallet ordrer, 

c) strategiposisjonene og 

d) antallet handelsplasser det skal sendes ordrer til.  
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AVSNITT 2 

Håndtering etter innføring 

Artikkel 9 

Årlig egenvurdering og validering 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal hvert år foreta en egenvurderings- og valideringsprosess og på grunnlag av denne p rosessen 

utarbeide en valideringsrapport. I løpet av denne prosessen skal verdipapirforetaket gjennomgå, evaluere og validere følgende: 

a) Sine algoritmebaserte handelssystemer, handelsalgoritmer og algoritmebaserte handelsstrategier. 

b) Sin ramme for foretaksstyring, ansvarlighet og godkjenning. 

c) Sin ordning for kontinuerlig virksomhet. 

d) Sin generelle overholdelse av artikkel 17 i direktiv 2014/65/EU, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten 

av foretakets virksomhet. 

Egenvurderingen skal også minst omfatte en analyse av overholdelsen av kriteriene fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

2. Verdipapirforetakets risikostyringsfunksjon omhandlet i artikkel 23 nr. 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/565(1) skal utarbeide valideringsrapporten og, for dette formål, involvere ansatte med nødvendig teknisk kunnskap. 

Risikostyringsfunksjonen skal underrette etterlevelsesfunksjonen om eventuelle mangler avdekket i valideringsrapporten. 

3. Valideringsrapporten skal revideres av foretakets internrevisjon, dersom en slik finnes, og godkjennes av verdipapir-

foretakets øverste ledelse. 

4. Et verdipapirforetak skal utbedre eventuelle mangler påvist i valideringsrapporten. 

5. Dersom et verdipapirforetak ikke har opprettet risikostyringsfunksjonen omhandlet i artikkel 23 nr. 2 i delegert forordning 

(EU) 2017/565, får kravene i denne forordning knyttet til risikostyringsfunksjonen anvendelse på enhver annen funksjon 

opprettet av verdipapirforetaket i samsvar med artikkel 23 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2017/565. 

Artikkel 10 

Stresstesting 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

Som del av sin årlige egenvurdering omhandlet i artikkel 9 skal et verdipapirforetak teste om dets algoritmebaserte 

handelssystemer og de framgangsmåtene og kontrollene som er nevnt i artikkel 12–18, tåler økte ordrestrømmer eller økt 

markedsstress. Verdipapirforetaket skal utforme slike tester, idet det tar hensyn til arten av handelsvirksomhet og 

handelssystemer. Verdipapirforetaket skal sikre at testene gjennomføres p å en slik måte at de ikke påvirker produksjonsmiljøet. 

Testene skal omfatte 

a) kjøring av store meldingsvolumer ved å bruke det største antallet meldinger som er mottatt og sendt av verdipapirforetaket i 

løpet av de foregående seks månedene, multiplisert med to, 

b) kjøring av store handelsvolumer ved å bruke det største volumet av handler som verdipapirforetaket har hatt i løpet av de 

foregående seks månedene, multiplisert med to.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT  

L 87 av 31.3.2017, s. 1). 
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Artikkel 11 

Håndtering av vesentlige endringer 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal sikre at alle foreslåtte vesentlige endringer av produksjonsmiljøet som er knyttet til 

algoritmebasert handel, på forhånd er gjennomgått av en person utpekt av den øverste ledelsen i verdipapirforetaket. Omfanget  

av gjennomgåelsen skal stå i forhold til størrelsen på den foreslåtte endringen. 

2. Et verdipapirforetak skal utarbeide framgangsmåter for å sikre at enhver endring i systemenes funksjonalitet meddeles til 

handlere som har ansvar for handelsalgoritmen, og til etterlevelsesfunksjonen og risikostyringsfunksjonen. 

AVSNITT 3 

Metoder for å sikre robusthet 

Artikkel 12 

Nødstoppfunksjonalitet 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal som et nødtiltak umiddelbart kunne annullere noen av eller alle sine ikke-utførte ordrer som er 

inngitt til en eller samtlige av handelsplassene som verdipapirforetaket er tilknyttet («nødstoppfunksjonalitet»). 

2. Med hensyn til nr. 1 skal ikke-utførte ordrer omfatte ordrer fra individuelle handlere, handelsavdelinger eller, dersom det 

er relevant, kunder. 

3. Med hensyn til nr. 1 og 2 skal et verdipapirforetak kunne identifisere hvilken handelsalgoritme og hvilken handler, 

handelsavdeling eller, dersom det er relevant, kunde som er ansvarlig for hver ordre som er blitt sendt til en handelsplass. 

Artikkel 13 

Automatisert overvåkingssystem for å oppdage markedsmanipulering 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal overvåke all handelsvirksomhet som skjer gjennom dets handelssystemer, herunder hos dets 

kunder, for å oppdage tegn på mulig markedsmanipulering som omhandlet i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal verdipapirforetaket innføre og opprettholde et automatisert overvåkingssystem som effektivt 

overvåker ordrer og transaksjoner, genererer varsler og rapporter og, der det er relevant, benytter visualiseringsverktøy. 

3. Det automatiserte overvåkingssystemet skal dekke hele bredden av handelsvirksomhet som utføres av verdipapirforetaket, 

og alle ordrer det inngir. Det skal utformes slik at det tar hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av verdipapirforetakets 

handelsvirksomhet, for eksempel type og volum av de instrumentene som handles, ordrestrømmens størrelse og kompleksitet 

og markedene det har tilgang til. 

4. Verdipapirforetaket skal kryssjekke eventuelle indikasjoner på mistenkelig handelsvirksomhet som er generert av dets 

automatiserte overvåkingssystem i undersøkelsesfasen, mot annen relevant handelsvirksomhet foretatt av foretaket. 

5. Verdipapirforetakets automatiserte overvåkingssystem skal kunne tilpasses endringer i lovfestede forpliktelser og 

verdipapirforetakets handelsvirksomhet, herunder endringer i dets egen og kundenes handelsstrategi. 

6. Verdipapirforetaket skal gjennomgå sitt automatiserte overvåkingssystem minst en gang i året for å vurdere om det 

aktuelle systemet og parametrene og filtrene som benyttes, fremdeles er tilfredsstillende for verdipapirforetakets lovfestede 

forpliktelser og handelsvirksomhet, herunder dets evne til å minimere genereringen av falskt positive og falskt negative 

overvåkingsvarsler.  
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7. Ved hjelp av et tilstrekkelig detaljert tidsnivå skal verdipapirforetakets automatiserte overvåkingssystem kunne lese, 

gjengi og analysere ordre- og transaksjonsdata i ettertid, med tilstrekkelig kapasitet til å kunne fungere i et automatisert 

handelsmiljø med lav latenstid, dersom det er relevant. Det skal også kunne generere anvendelige varsler på begynnelsen av 

påfølgende handelsdag eller, dersom det benyttes manuelle prosesser, ved utgangen av påfølgende handelsdag. 

Verdipapirforetakets overvåkingssystem skal ha tilfredsstillende dokumentasjon og framgangsmåter for effektiv oppfølging av 

varsler som det genererer. 

8. Personalet med ansvar for å overvåke verdipapirforetaks handelsvirksomhet i henhold til nr. 1–7, skal rapportere til 

etterlevelsesfunksjonen om eventuell handelsvirksomhet som muligens ikke er i samsvar med verdipapirforetakets 

retningslinjer og framgangsmåter eller dets lovfestede forpliktelser. Regeletterlevelsesfunksjonen skal vurdere disse 

opplysningene og treffe hensiktsmessige tiltak. Slike tiltak skal omfatte rapportering til handelsplassen eller oversendelse av en 

rapport om mistenkelige transaksjoner eller ordrer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014. 

9. Et verdipapirforetak skal sørge for at dets registrering av handels- og kontoopplysninger er nøyaktig, fullstendig og 

enhetlig ved å avstemme så snart som praktisk mulig egne elektroniske handelslogger med data fra handelsplasser, meglere, 

clearingmedlemmer, sentrale motparter, dataleverandører eller andre relevante forretningspartnere, dersom det er relevant og 

hensiktsmessig tatt i betraktning arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets virksomhet. 

Artikkel 14 

Ordninger for kontinuerlig virksomhet 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal ha ordninger for kontinuerlig virksomhet for sine algoritmebaserte handelssystemer som passer 

til arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets virksomhet. Disse ordningene skal dokumenteres på et varig medium. 

2. Et verdipapirforetaks ordninger for kontinuerlig virksomhet skal effektivt håndtere forstyrrende hendelser og, dersom det 

er relevant, sikre en hurtig gjenopptakelse av algoritmehandelen. Disse ordningene skal være tilpasset handelssystemene til hver 

av handelsplassene som foretaket har tilgang til, og skal omfatte følgende: 

a) En styringsramme for utvikling og innføring av ordningen for kontinuerlig virksomhet. 

b) Et utvalg mulige negative scenarioer knyttet til driften av de algoritmebaserte handelssystemene, herunder manglende 

tilgang til systemene, personalet, lokalene, eksterne leverandører eller datasentre eller tap eller endring av kritiske data og 

dokumenter. 

c) Framgangsmåter for flytting av handelssystemet til et reservested og drift av handelssystemet fra det stedet, dersom et slikt 

reservested er hensiktsmessig med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av verdipapirforetakets algoritmehandel. 

d) Opplæring av personalet i driften av ordningene for kontinuerlig virksomhet. 

e) Retningslinjer for bruk med hensyn til funksjonaliteten omhandlet i artikkel 12. 

f) Ordninger for stenging av relevant handelsalgoritme eller handelssystem ved behov. 

g) Alternative ordninger for verdipapirforetakets håndtering av utestående ordrer og posisjoner. 

3. Et verdipapirforetak skal sikre at dets handelsalgoritme eller handelssystem kan stanses i samsvar med ordningene for 

kontinuerlig virksomhet, uten at dette skaper uordnede handelsforhold. 

4. Et verdipapirforetak skal årlig gjennomgå og teste sine ordninger for kontinuerlig virksomhet og endre ordningene i lys av 

denne gjennomgåelsen.  
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Artikkel 15 

Førhandelskontroller ved ordreregistrering 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal for alle finansielle instrumenter utføre følgende førhandelskontroller ved registrering av ordrer: 

a) Prisbånd, som automatisk blokkerer eller annullerer ordrer som ikke oppfyller fastsatte prisparametrer, og som skiller 

mellom ulike finansielle instrumenter, både for hver ordre og innenfor et bestemt tidsrom. 

b) Høyeste ordreverdier, som hindrer at ordrer med en uvanlig stor ordreverdi innføres i ordreboken. 

c) Høyeste ordrevolumer, som hindrer at ordrer med et uvanlig stort ordrevolum innføres i ordreboken. 

d) Øvre meldingsgrenser, som hindrer at det sendes et altfor stort antall meldinger til ordrebøker i forbindelse med inngivelse, 

endring eller annullering av en ordre. 

2. Et verdipapirforetak skal umiddelbart inkludere alle ordrer som sendes til en handelsplass, i beregningen av 

førhandelsgrensene omhandlet i nr. 1. 

3. Et verdipapirforetak skal ha en reguleringsfunksjon for gjentatt automatisk utførelse som kontrollerer antallet ganger en 

algoritmebasert handelsstrategi er blitt anvendt. Etter et forhåndsbestemt antall gjentatte utførelser skal handelssystemet 

automatisk deaktiveres inntil det på nytt aktiveres av en utpekt medarbeider. 

4. Et verdipapirforetak skal fastsette markeds- og kredittrisikogrenser basert på dets kapitalgrunnlag, clearingordninger, 

handelsstrategi, risikotoleranse og erfaring og på visse variabler, for eksempel hvor lenge verdipapirforetaket har utført 

algoritmehandel, og hvor avhengig det er av tredjepartsselgere. Verdipapirforetaket skal justere disse markeds- og 

kredittrisikogrensene for å ta høyde for ordrenes skiftende virkning på det relevante markedet som følge av ulike pris - og 

likviditetsnivåer. 

5. Et verdipapirforetak skal automatisk blokkere eller annullere ordrer fra en handler dersom det får kjennskap til at nevnte 

handler ikke har tillatelse til å handle i et bestemt finansielt instrument. Et verdipapirforetak skal automatisk blokkere eller 

annullere ordrer dersom disse ordrene kan overskride verdipapirforetakets egne risikoterskler. Det skal ved behov foretas 

kontroller av eksponeringer mot enkeltkunder, finansielle instrumenter, handlere, handelsavdelinger eller verdipapirforetaket  

som helhet. 

6. Et verdipapirforetak skal ha framgangsmåter og ordninger for å håndtere ordrer som er blitt blokkert  av 

verdipapirforetakets førhandelskontroller, men som verdipapirforetaket likevel ønsker å inngi. Slike framgangsmåter og 

ordninger skal anvendes for en bestemt handel på midlertidig grunnlag og under ekstraordinære omstendigheter. De skal være 

underlagt en verifisering av risikostyringsfunksjonen og en godkjenning av en utpekt person i verdipapirforetaket. 

Artikkel 16 

Sanntidsovervåking 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal, i den perioden det sender ordrer til handelsplasser, i sanntid overvåke all algoritmehandel som 

finner sted under dets handelsidentitet, herunder dets kunders, for å oppdage tegn på uordnet handel, herunder handel på tvers 

av markeder, eiendelsklasser eller produkter, når foretaket eller dets kunder driver slik virksomhet. 

2. Sanntidsovervåkingen av algoritmehandel skal utføres av handleren som er ansvarlig for handelsalgoritmen eller den 

algoritmebaserte handelsstrategien, og av risikostyringsfunksjonen eller av en uavhengig risikokontrollfunksjon som er 

opprettet med henblikk på denne bestemmelsen. Denne risikokontrollfunksjonen skal anses som uavhengig, uansett om 

sanntidsovervåkingen gjennomføres av en ansatt i verdipapirforetaket eller av en tredjepart, forutsatt at denne funksjonen ikke 

er hierarkisk avhengig av handleren og kan gjøre innsigelser mot handleren når det er hensiktsmessig og nødvendig innenfor 

styringsrammen omhandlet i artikkel 1. 

3. Ansatte med ansvar for sanntidsovervåkingen skal håndtere drifts- og reguleringsmessige problemer innen rimelig tid og 

iverksette utbedringstiltak ved behov.  
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4. Et verdipapirforetak skal sikre at vedkommende myndighet, de relevante handelsplassene og eventuelt tilbydere av direkte 

elektronisk tilgang, clearingmedlemmer og sentrale motparter til enhver tid kan ha tilgang til ansatte med ansvar for 

sanntidsovervåkingen. For dette formål skal verdipapirforetaket identifisere og regelmessig teste sine kommunikasjonskanaler,  

herunder sine kontaktrutiner utenfor åpningstid, for å sikre at ansatte med t ilstrekkelig myndighet kan komme i kontakt med 

hverandre hurtig nok i en nødssituasjon. 

5. Systemene for sanntidsovervåking skal ha sanntidsvarsler for å hjelpe personalet med å identifisere uventet 

handelsvirksomhet som gjennomføres ved hjelp av en algoritme. Et verdipapirforetak skal ha en prosess for å treffe 

utbedringstiltak så snart som mulig etter at et varsel er blitt generert, herunder om nødvendig en ordnet tilbaketrekking fra 

markedet. Disse systemene skal også generere varsler i forbindelse med algoritmer og ordrer via direkte elektronisk tilgang som 

utløser handelssperrer på en handelsplass. Sanntidsvarsler skal genereres innen fem sekunder etter den relevante hendelsen. 

Artikkel 17 

Etterhandelskontroller 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal kontinuerlig benytte de etterhandelskontrollene det har innført. Når en etterhandelskontroll 

utløses, skal verdipapirforetaket gjennomføre egnede tiltak, som kan omfatte justering eller deaktivering av relevant 

handelsalgoritme eller handelssystem eller en ordnet tilbaketrekking fra markedet. 

2. Etterhandelskontrollen omhandlet i nr. 1 skal omfatte den kontinuerlige vurderingen og overvåkingen av verdipapirfore-

takets markeds- og kredittrisiko med hensyn til faktisk eksponering. 

3. Et verdipapirforetak skal registrere nøyaktige, fullstendige og enhetlige handels- og kontoopplysninger. 

Verdipapirforetaket skal avstemme sine elektroniske handelslogger med opplysninger om egne utestående ordrer og 

risikoeksponeringer framlagt av handelsplasser som det sender ordrer til, av dets meglere eller tilbydere av direkte elektronisk 

tilgang, av dets clearingmedlemmer eller sentrale motparter og av dets dataleverandører eller andre relevante 

forretningspartnere. Avstemmingen skal foretas i sanntid dersom ovennevnte markedsdeltakere framlegger opplysningene i 

sanntid. Et verdipapirforetak skal ha mulighet til å beregne i sanntid sine egne og sine handleres og kunders utestående 

eksponeringer. 

4. For derivater skal etterhandelskontrollene nevnt i nr. 1 omfatte kontroller knyttet til maksimale lange og korte posisjoner 

og overordnede strategiposisjoner, der handelsgrenser skal angis i enheter som er relevante for de berørte typene av finansielle 

instrumenter. 

5. Etterhandelsovervåking skal foretas av handlerne som er ansvarlige for algoritmen og risikokontrollfunksjonen til 

verdipapirforetaket. 

Artikkel 18 

Sikkerhet og begrensning av tilgang 

(Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak skal gjennomføre en IT-strategi med definerte mål og tiltak som 

a) er i samsvar med verdipapirforetakets forretnings- og risikostrategi og er tilpasset dets drift og risikoene som det er 

eksponert for, 

b) er basert på en pålitelig IT-organisasjon, herunder tjenester, produksjon og utvikling, 

c) er i samsvar med en effektiv IT-sikkerhetsforvaltning.  
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2. Et verdipapirforetak skal etablere og opprettholde egnede ordninger for fysisk og elektronisk sikkerhet som minimerer 

risikoen for angrep mot informasjonssystemene, og som omfatter en effektiv identitets- og tilgangsstyring. Disse ordningene 

skal sikre dataenes fortrolighet, integritet, autentisitet og tilgjengelighet og påliteligheten og robustheten til verdipapirforetakets 

informasjonssystemer. 

3. Et verdipapirforetak skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om enhver vesentlig overtredelse av dets 

fysiske og elektroniske sikkerhetstiltak. Det skal framlegge en hendelsesrapport for vedkommende myndighet med angivelse av 

typen hendelse, tiltakene som ble truffet etter hendelsen, og de initiat ivene som er tatt for å unngå at lignende hendelser gjentas. 

4. Et verdipapirforetak skal årlig gjennomføre inntrengingstester og sårbarhetsundersøkelser for å simulere cyberangrep. 

5. Et verdipapirforetak skal sikre at det er i stand til å identifisere alle personer som har tilgangsrettigheter som kritiske 

brukere til dets IT-systemer. Verdipapirforetaket skal begrense antallet slike personer og skal overvåke deres tilgang til IT -

systemer for å sikre sporbarhet til enhver tid. 

KAPITTEL III 

DIREKTE ELEKTRO NISK TILGANG 

Artikkel 19 

Alminnelige bestemmelser om direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal etablere retningslinjer og framgangsmåter for å sikre at handelen til dens kunder 

med direkte elektronisk tilgang er i samsvar med handelsplassens regler, for å sikre at tilbyderen av direkte elektronisk tilgang 

oppfyller kravene i henhold til artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 20 

Kontroller av tilbydere av direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal anvende kontrollene fastsatt i artikkel 13, 15 og 17 og sanntidsovervåkingen 

fastsatt i artikkel 16 på ordrestrømmen til hver enkelt kunde med direkte elektronisk tilgang. Kontrollene og overvåkingen skal 

være atskilt og forskjellig fra kontrollene og overvåkingen som anvendes av kunder med direkte elektronisk tilgang. Særlig skal 

ordrer fra en kunde med direkte elektronisk tilgang alltid gå gjennom førhandelskontrollene som er fastsatt og kontrollert av 

tilbyderen av direkte elektronisk tilgang. 

2. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang kan bruke sine egne før- og etterhandelskontroller, kontroller levert av en 

tredjepart eller kontroller som tilbys av handelsplassen, samt sanntidsovervåking. I alle tilfeller skal tilbyderen av direkte 

elektronisk tilgang fortsatt være ansvarlig for disse kontrollenes effektivitet. Tilbyderen av direkte elektronisk tilgang skal også 

sikre at den alene er berettiget til å fastsette eller endre parametrene eller grensene for disse før- og etterhandelskontrollene og 

sanntidsovervåkingen. Tilbyderen av direkte elektronisk tilgang skal kontinuerlig overvåke ytelsen til disse før- og 

etterhandelskontrollene. 

3. Førhandelskontrollenes grenser for ordreinnlegging skal baseres på kreditt - og risikogrensene som tilbyderen av direkte 

elektronisk tilgang anvender på handelsvirksomheten til sine kunder med direkte elektronisk tilgang. Disse grensene skal 

baseres på den opprinnelige aktsomhetsvurderingen og den regelmessige gjennomgåelsen som tilbyderen av direkte elektronisk 

tilgang har foretatt av kunder med direkte elektronisk tilgang. 

4. Parametrene og grensene for kontrollene som anvendes på kunder med direkte elektronisk tilgang som benytter sponset 

tilgang, skal være like strenge som dem som pålegges kunder med direkte elektronisk tilgang som bruker direkte 

markedstilgang.  
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Artikkel 21 

Spesifikasjoner for systemene til tilbydere av direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal sikre at dens handelssystemer gjør den i stand til å 

a) overvåke ordrer inngitt av en kunde med direkte elektronisk tilgang som bruker handelsidentiteten til tilbyderen av direkte 

elektronisk tilgang, 

b) automatisk blokkere eller annullere ordrer fra enkeltpersoner som driver handelssystemer som inngir ordrer knyttet til 

algoritmehandel, og som ikke har tillatelse til å sende ordrer via direkte elektronisk tilgang, 

c) automatisk blokkere eller annullere ordrer fra en kunde med direkte elektronisk tilgang for finansielle instrumenter som 

denne kunden ikke har tillatelse til å handle i, ved hjelp av et internt system for merking for å identifisere og blokkere 

enkeltkunder med direkte elektronisk tilgang eller en gruppe av kunder med direkte elektronisk tilgang, 

d) automatisk blokkere eller annullere ordrer fra en kunde med direkte elektronisk tilgang som bryter risikostyringstersklene til 

tilbyderen av direkte elektronisk tilgang, ved å anvende kontroller på eksponeringene til enkeltkunder med direkte 

elektronisk tilgang, finansielle instrumenter eller grupper av kunder med direkte elektronisk tilgang, 

e) stoppe ordrestrømmer som inngis av dens kunder med direkte elektronisk tilgang, 

f) suspendere eller trekke tilbake den direkte elektroniske tilgangen til en kunde med direkte elektronisk tilgang der tilbyderen 

av direkte elektronisk tilgang ikke er overbevist om at fortsatt tilgang vil være forenlig med dens regler og framgangsmåter 

for rettferdig og ordnet handel og markedsintegritet, 

g) om nødvendig foreta en gjennomgåelse av de interne risikokontrollsystemene til kunder med direkte elektronisk tilgang. 

2. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal ha framgangsmåter for å evaluere, håndtere og redusere markeds-

forstyrrelser og foretaksspesifikke risikoer. Tilbyderen av direkte elektronisk tilgang skal kunne identifisere personene som skal 

underrettes ved feil som medfører brudd på risikoprofilen eller mulige brudd på handelsplassens regler. 

3. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal til enhver tid kunne identifisere sine forskjellige kunder med direkte 

elektronisk tilgang og deres handelsavdelinger og handlere som inngir ordrer gjennom systemene til tilbyderen av direkte 

elektronisk tilgang, ved å tildele dem en entydig identifikasjonskode. 

4. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang som tillater at en kunde med direkte elektronisk tilgang gir denne tilgangen til 

sine egne kunder («underkontraktering»), skal kunne identifisere de ulike ordrestrømmene fra mottakerne av slike 

underkontrakteringer uten å måtte kjenne identiteten til mottakerne av slike ordninger. 

5. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal registrere opplysninger om ordrer inngitt av dens kunder med direkte 

elektronisk tilgang, herunder endringer og annulleringer, om varsler generert av dens overvåkingssystemer og om endringer av 

dens filtreringsprosess. 

Artikkel 22 

Aktsomhetsvurdering av potensielle kunder med direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal gjennomføre en aktsomhetsvurdering av sine potensielle kunder med 

direkte elektronisk tilgang for å sikre at de oppfyller kravene fastsatt i denne forordning og reglene på den handelsplassen som 

den tilbyr tilgang til. 

2. Aktsomhetsvurderingen omhandlet i nr. 1 skal omfatte 

a) styrings- og eierstrukturen til den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang, 

b) de typene strategier som skal gjennomføres av den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang,  
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c) det driftsmessige oppsettet, systemene, før- og etterhandelskontrollene og sanntidsovervåkingen av den potensielle kunden 

med direkte elektronisk tilgang. Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang der kunder med direkte 

elektronisk tilgang tillates å benytte tredjeparts programvare for handel for å få tilgang til handelsplasser, skal sikre at 

programvaren omfatter førhandelskontroller som tilsvarer førhandelskontrollene fastsatt i denne forordning, 

d) ansvarsområdene hos den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang med hensyn til håndtering av handlinger og 

feil, 

e) det historiske handelsmønsteret og atferden til den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang, 

f) forventet handels- og ordrevolum hos den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang, 

g) evnen den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang har til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor 

tilbyderen av direkte elektronisk tilgang, 

h) disiplinærhistorikken til den potensielle kunden med direkte elektronisk tilgang, dersom en slik foreligger. 

3. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang som tillater underkontraktering, skal før den gir tilgang til en potensiell kunde 

med direkte elektronisk tilgang, sikre at denne kunden har en aktsomhetsvurderingsramme som er minst likeverdig med den 

som er beskrevet i nr. 1 og 2. 

Artikkel 23 

Periodisk gjennomgåelse av kunder med direkte elektronisk tilgang 

(Artikkel 17 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal årlig gjennomgå sin aktsomhetsvurderingsprosess. 

2. En tilbyder av direkte elektronisk tilgang skal årlig gjennomføre en risikobasert revurdering av egnetheten til kundenes 

systemer og kontroller, særlig med hensyn til endringer i omfanget, arten og kompleksiteten av deres handelsvirksomhet eller  

-strategier, endringer i personale, eierstruktur, handels- eller bankkonto, rettslig status, finansiell stilling og om en kunde med 

direkte elektronisk tilgang har uttrykt en hensikt om å underkontraktere tilgangen den mottar fra tilbyderen av direkte 

elektronisk tilgang. 

KAPITTEL IV 

VERDIPAPIRFO RETAK SO M O PPTRER SO M ALMINNELIGE CLEARINGMEDLEMMER 

Artikkel 24 

Systemer og kontroller i verdipapirforetak som opptrer som alminnelige clearingmedlemmer 

(Artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

Alle systemer som brukes av et verdipapirforetak som opptrer som et alminnelig clearingmedlem («clearingforetak»), til å støt te 

leveringen av dets clearingtjenester til dets kunder, skal være underlagt egnede aktsomhetsvurderinger, kontroller og 

overvåking. 

Artikkel 25 

Aktsomhetsvurderinger av potensielle clearingkunder 

(Artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et clearingforetak skal foreta en innledende vurdering av en potensiell clearingkunde, idet det tas hensyn til arten, 

omfanget og kompleksiteten av den potensielle clearingkundens virksomhet. Hver potensielle clearingkunde skal vurderes ut 

fra følgende kriterier: 

a) Kredittstyrke, herunder eventuelle garantier som er gitt. 

b) Interne risikokontrollsystemer. 

c) Planlagt handelsstrategi.  
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d) Betalingssystemer og ordninger som gjør det mulig for den potensielle clearingkunden å sikre en rettidig overføring av 

eiendeler eller kontanter som margin, slik det kreves av clearingforetaket i forbindelse med de clearingtjenestene det 

leverer. 

e) Systeminnstillinger og tilgang til opplysninger som hjelper den potensielle clearingkunden å overholde en eventuell øvre 

handelsgrense avtalt med clearingforetaket. 

f) En eventuell sikkerhet som den potensielle clearingkunden har stilt til clearingforetaket. 

g) Driftsmessige ressurser, herunder teknologiske grensesnitt og tilkoplingsmuligheter. 

h) Den potensielle clearingkundens eventuelle medvirkning i et brudd på reglene som sikrer finansmarkedenes integritet,  

herunder medvirkning i markedsmisbruk, økonomisk kriminalitet eller hvitvasking av penger. 

2. Et clearingforetak skal hvert år vurdere om dets clearingkunder fortsatt overholder kriteriene oppført i nr. 1. Den bindende 

skriftlige avtalen omhandlet i artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU skal inneholde disse kriteriene og fastsette hvor hyppig 

clearingforetaket skal vurdere clearingkundenes overholdelse av disse kriteriene, dersom denne vurderingen skal gjennomføres 

mer enn en gang i året. Den bindende skriftlige avtalen skal fastsette konsekvensene for clearingkunder som ikke overholder 

disse kriteriene. 

Artikkel 26 

Posisjonsgrenser 

(Artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et clearingforetak skal fastsette egnede handels- og posisjonsgrenser og formidle dem til sine clearingkunder for å 

redusere og styre sin egen motpartsrisiko, likviditetsrisiko, operasjonelle risiko og andre risikoer. 

2. Et clearingforetak skal overvåke sine clearingkunders posisjoner mot grensene omhandlet i nr. 1 så nær sanntid som mulig 

og ha hensiktsmessige før- og etterhandelsprosedyrer for håndtering av risikoen for overtredelse av posisjonsgrensene i form av 

egnede marginberegningsrutiner og andre egnede metoder. 

3. Et clearingforetak skal skriftlig dokumentere prosedyrene omhandlet i nr. 2 og registrere om clearingkundene overholder 

disse prosedyrene. 

Artikkel 27 

Offentliggjøring av opplysninger om tjenestene som leveres 

(Artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et clearingforetak skal offentliggjøre på hvilke vilkår det tilbyr sine clearingtjenester. Det skal tilby disse tjenestene på 

rimelige forretningsvilkår. 

2. Et clearingforetak skal underrette sine potensielle og eksisterende clearingkunder om grad av beskyttelse og kostnadene 

forbundet med de forskjellige gradene av atskillelse det leverer. Opplysninger om de forskjellige gradene av atskillelse skal 

omfatte en beskrivelse av de viktigste rettsvirkningene av de respektive gradene av atskillelse som tilbys, herunder 

opplysninger om den insolvenslovgivningen som gjelder i den berørte jurisdiksjonen. 

KAPITTEL V 

TEKNIKK FO R HØYFREKVENT ALGO RITMEHANDEL O G SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 28 

Ordreregistreringers innhold og format 

(Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et verdipapirforetak som anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, skal umiddelbart etter ordreinnlegging 

registrere opplysninger om hver innlagte ordre i det formatet som er angitt i tabell 2 og 3 i vedlegg II. 
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2. Et verdipapirforetak som anvender en teknikk for høyfrekvent algoritmehandel, skal oppdatere opplysningene omhandlet i 

nr. 1 i standardene og formatene angitt i fjerde kolonne i tabell 2 og 3 i vedlegg II. 

3. Registreringene omhandlet i nr. 1 og 2 skal oppbevares i fem år fra datoen for innsending av en ordre til en handelsplass 

eller til et annet verdipapirforetak for utførelse. 

Artikkel 29 

Ikrafttredelse og anvendelse 

(Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU) 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 433-448.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/590 

av 28. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 26 nr. 9 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta en effektiv dataanalyse, bør ensartede standarder og formater 

brukes ved rapportering av transaksjoner. 

2) På grunnlag av markedspraksis, erfaringer på tilsynsområdet og markedsutvikling bør betydningen av begrepet 

«transaksjon» i forbindelse med rapportering være bred. Begrepet bør omfatte kjøp og salg av rapporteringspliktige 

instrumenter samt andre tilfeller av erverv eller avhending av rapporteringspliktige instrumenter, ettersom disse også 

kan føre til bekymringer med hensyn til markedsmisbruk. Selv endringer i den nominelle verdien kan gi opphav til 

bekymringer om mulig markedsmisbruk, ettersom de ligner på supplerende kjøps- eller salgstransaksjoner. For at 

vedkommende myndigheter skal kunne skille disse endringene fra andre kjøps- eller salgstransaksjoner, bør 

opplysninger om slike endringer rapporteres særskilt i transaksjonsrapporter. 

3) Begrepet «transaksjon» bør ikke omfatte handlinger eller hendelser som ikke må rapporteres til vedkommende 

myndigheter i forbindelse med markedsovervåking. For å sikre at opplysninger om slike handlinger og hendelser ikke 

inngår i transaksjonsrapporter, bør de uttrykkelig være unntatt fra definisjonen av en transaksjon. 

4) For å klargjøre hvilke verdipapirforetak som har plikt til å rapportere transaksjoner, bør den virksomheten eller de 

tjenestene som fører til en transaksjon, spesifiseres. Et verdipapirforetak bør derfor anses for å utføre en transaksjon 

dersom det utfører en tjeneste eller en virksomhet som nevnt i nr. 1, 2 og 3 i avsnitt A i vedlegg I til europaparlaments - 

og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), treffer beslutninger om investeringer i henhold til en diskresjonær fullmakt gitt av en 

kunde eller overfører finansielle instrumenter til eller fra kontoer, forutsatt at slike tjenester eller slik virksomhet i hvert 

enkelt tilfelle har ført til en transaksjon. I samsvar med artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 bør 

verdipapirforetak som anses for å ha formidlet ordrer som fører til transaksjoner, ikke anses for å ha utført disse 

transaksjonene. 

5) For å unngå manglende rapportering eller dobbeltrapportering fra verdipapirforetak som formidler ordrer til hverandre, 

bør verdipapirforetaket som har til hensikt å formidle ordren, bli enig med det foretaket som mottar ordren, om hvorvidt 

dette foretaket skal rapportere alle opplysningene om den resulterende transaksjonen eller videreformidle ordren til et 

annet verdipapirforetak. I mangel av en avtale bør ordren anses som ikke formidlet, og hvert verdipapirforetak bør legge 

fram sin egen transaksjonsrapport med [alle] nærmere opplysninger om transaksjonen som verdipapirforetaket 

rapporterer. Videre bør nærmere opplysninger med hensyn til ordren som skal formidles mellom foretakene, angis for å 

sikre at vedkommende myndigheter mottar opplysninger som er relevante, nøyaktige og fullstendige. 

6) For å sikre en pålitelig og effektiv identifisering av de verdipapirforetakene som har ansvaret for å utføre transaksjoner, 

bør disse foretakene sikre at de er identifisert i den transaksjonsrapporten som framlegges som følge av deres plikt til å 

rapportere transaksjoner, ved hjelp av godkjente, utstedte og behørig fornyede identifikatorer for juridiske personer 

(LEI-koder).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 449, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  

2022/EØS/13/127 
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7) For å sikre ensartet og pålitelig identifisering av fysiske personer nevnt i transaksjonsrapporter, bør de identifiseres ved 

hjelp av en sammenkjeding av det landet der de er statsborgere, og identifikatorene tildelt av det landet der de aktuelle 

personene er statsborgere. Dersom slike identifikatorer ikke er tilgjengelige, bør fysiske personer identifiseres ved hjelp 

av identifikatorer som dannes ved sammenkjeding av deres fødselsdato og navn. 

8) For å fremme markedsovervåking bør identifiseringen av kunder være ensartet, entydig og pålitelig. Transaksjons-

rapportene bør derfor inneholde fullt navn og fødselsdato for kunder som er fysiske personer, og de bør identifisere 

kunder som er juridiske personer, ved hjelp av deres LEI-koder. 

9) Personer eller dataalgoritmer som treffer investeringsbeslutninger, kan være årsaken til markedsmisbruk. For å sikre en 

effektiv markedsovervåking når investeringsbeslutninger treffes av en annen person enn kunden eller av en 

dataalgoritme, bør personen eller algoritmen identifiseres i transaksjonsrapporten ved hjelp av entydige, pålitelige og 

ensartede identifikatorer. Dersom mer enn én person i et verdipapirforetak treffer investeringsbeslutningen, skal den 

personen som har hovedansvaret for beslutningen, identifiseres i rapporten. 

10) De personene eller dataalgoritmene som har ansvaret for å bestemme hvilken handelsplass som skal brukes, eller hvilket 

verdipapirforetak ordrer skal formidles til, eller for å fastsette andre vilkår knyttet til utførelsen av ordren, kan dermed 

være årsaken til markedsmisbruk. For å sikre en effektiv markedsovervåking bør en person eller en dataalgoritme i det 

verdipapirforetaket som har ansvaret for slik virksomhet, identifiseres i transaksjonsrapporten. Dersom både en person 

og en dataalgoritme eller mer enn én person eller dataalgoritme er involvert, bør verdipapirforetaket fastslå, på et 

ensartet grunnlag og etter kriterier som er fastsatt på forhånd, hvilken person eller dataalgoritme som har hovedansvaret 

for denne virksomheten. 

11) For å muliggjøre en effektiv markedsovervåking bør transaksjonsrapporter inneholde nøyaktige opplysninger om enhver 

endring i posisjonen til et verdipapirforetak eller dets kunde som følge av en rapporteringspliktig t ransaksjon på det 

tidspunktet da en slik transaksjon fant sted. Verdipapirforetak bør derfor rapportere relaterte felter i samme 

transaksjonsrapport på en ensartet måte og rapportere en transaksjon eller forskjellige deler av en transaksjon på en slik 

måte at deres rapporter tilsammen gir et klart og samlet bilde som nøyaktig gjenspeiler endringer i en posisjon. 

12) Shortsalgtransaksjoner bør særlig merkes som sådanne, uansett om disse transaksjonene utgjør en fullstendig eller en 

delvis shortsalgtransaksjon. 

13) Transaksjoner i kombinasjoner av finansielle instrumenter byr på særlige utfordringer for en effektiv markeds-

overvåking. Vedkommende myndighet må ha et samlet overblikk og kunne se de enkelte transaksjonene i hvert enkelt 

finansielt instrument som inngår i en transaksjon som omfatter mer enn ett finansielt instrument. Verdipapirforetak som 

utfører transaksjoner i en kombinasjon av finansielle instrumenter, bør derfor rapportere transaksjonen for hvert 

finansielt instrument separat og knytte disse rapportene sammen med en identifikator som er entydig på foretaksnivå, til 

gruppen av transaksjonsrapporter som gjelder denne utførelsen. 

14) For å sikre en effektiv overvåking av juridiske personers eventuelle markedsmisbruk bør medlemsstatene påse at LEI-

koder utformes, tildeles og vedlikeholdes i samsvar med internasjonalt vedtatte prinsipper som sikrer at juridiske 

personer identifiseres på en ensartet og entydig måte. Verdipapirforetak bør motta LEI-koder fra kundene før de yter 

tjenester som vil utløse rapporteringsforpliktelser med hensyn til transaksjoner som gjennomføres på vegne av disse 

kundene, og bruke slike LEI-koder i sine transaksjonsrapporter. 

15) For å sikre en effektiv og formålstjenlig markedsovervåking bør transaksjonsrapporter framlegges bare én gang og til én 

enkelt vedkommende myndighet, som kan videresende dem til andre berørte vedkommende myndigheter. Dersom et 

verdipapirforetak utfører en transaksjon, bør det derfor framlegge rapporten for vedkommende myndighet i 

verdipapirforetakets hjemstat, uansett om en filial er berørt eller om det rapporterende foretaket utførte transaksjonen 

gjennom en filial i en annen medlemsstat. Dersom en transaksjon utføres helt eller delvis gjennom en filial av et 

verdipapirforetak som ligger i en annen medlemsstat, bør rapporten framlegges bare én gang for vedkommende 

myndighet i verdipapirforetakets hjemstat, med mindre annet er avtalt med vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten. For å sikre at vedkommende myndigheter i vertsstaten kan føre tilsyn med de tjenestene som ytes av filialer 

på deres territorium, har de behov for å motta transaksjonsrapporter om filialenes virksomhet. Av denne grunn, og for å 

sikre at transaksjonsrapporter kan videresendes til alle berørte vedkommende myndigheter for de filialene som deltar i 

disse transaksjonene, må rapportene nødvendigvis inneholde detaljerte opplysninger om filialers virksomhet.  
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16) Fullstendige og nøyaktige rapporteringsopplysninger om transaksjoner er av avgjørende betydning for å overvåke 

markedsmisbruk. Handelsplasser og verdipapirforetak bør derfor ha metoder og ordninger for å sikre at fullstendige og 

nøyaktige transaksjonsrapporter kan framlegges for vedkommende myndigheter. Godkjente rapporteringsordninger bør 

ikke omfattes av denne forordning ettersom de er underlagt en særlig ordning fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/571(1) og er omfattet av tilsvarende krav for å sikre at opplysningene er fullstendige og korrekte. 

17) For å kunne spore annulleringer eller rettelser bør verdipapirforetaket oppbevare opplysninger om rettelser og 

annulleringer som er blitt framlagt av den godkjente rapporteringsordningen, dersom den godkjente rapporterings-

ordningen, i samsvar med instruksene fra verdipapirforetaket, annullerer eller ret ter en transaksjonsrapport framlagt på 

vegne av et verdipapirforetak. 

18) Fastsettelse av det mest relevante markedet med hensyn til likviditet gjør det mulig å videreformidle transaksjons -

rapporter til andre vedkommende myndigheter og sikrer at investorer kan identifisere vedkommende myndigheter som 

de skal rapportere sine korte posisjoner til i henhold til artikkel 5, 7 og 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 236/2012(2). Reglene for fastsettelse av berørt vedkommende myndighet i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(3) har fungert effektivt for de fleste finansielle instrumenter og bør derfor ikke endres. Likevel 

bør det innføres nye regler særskilt for de instrumentene som ikke er omfattet av direktiv 2004/39/EF, det vil s i 

gjeldsinstrumenter utstedt av en enhet i en tredjestat, utslippskvoter og derivater der det umiddelbart underliggende ikke 

har noen global identifikator eller er en kurv eller en indeks utenfor EØS. 

19) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra samme dato. 

20) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdip apir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

21) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Datastandarder og -formater for transaksjonsrapportering 

En transaksjonsrapport skal inneholde alle opplysningene nevnt i tabell 2 i vedlegg I for de aktuelle finansielle instrumentene. 

Alle de opplysningene som skal inngå i transaksjonsrapportene, skal innberettes i samsvar med standardene og formatene som 

er angitt i tabell 2 i vedlegg I, i et elektronisk og maskinleselig format og i en felles XML-mal i samsvar med ISO 20022-

metoden. 

Artikkel 2 

Betydningen av begrepet «transaksjon» 

1. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 utgjør en transaksjon avslutningen av et erverv eller 

avhendingen av et finansielt instrument som omhandlet i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirekt iv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.03.2017, s. 126).  

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

(EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF  

(EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Et erverv omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a) Kjøp av et finansielt instrument. 

b) Inngåelse av en derivatkontrakt. 

c) En økning i den nominelle verdien til en derivatkontrakt. 

3. En avhending omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a) Salg av et finansielt instrument. 

b) Avvikling av en derivatkontrakt. 

c) Et fall i den nominelle verdien til en derivatkontrakt. 

4. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 omfatter transaksjon også samtidig erverv og avhending av et 

finansielt instrument dersom dette ikke medfører endringer i eiendomsretten til dette finansielle instrumentet, men der det 

kreves offentliggjøring etter handel i henhold til artikkel 6, 10, 20 eller 21 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

5. Med hensyn til artikkel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal en transaksjon ikke omfatte følgende: 

a) Verdipapirfinansieringstransaksjoner som definert i artikkel 3 nr. 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 2015/2365(1). 

b) En kontrakt som utelukkende inngås i forbindelse med clearing eller oppgjør. 

c) Avvikling av gjensidige forpliktelser mellom parter, der nettoforpliktelsen framføres. 

d) Et erverv eller en avhending som utelukkende er et resultat av depotvirksomhet. 

e) En overdragelse etter handel eller en omgjøring av en derivatkontrakt der en av partene i derivatkontrakten erstattes av en 

tredjepart. 

f) Porteføljekomprimering. 

g) Utstedelse eller innløsning av andeler i en innretning for kollektiv investering foretatt av forvalteren av innretningen for 

kollektiv investering. 

h) Utøvelse av en rett som er innebygd i et finansielt instrument, eller konvertering av en konvertibel obligasjon og den 

resulterende transaksjonen i det underliggende finansielle instrumentet. 

i) Utstedelse, utløp eller innløsning av et finansielt instrument som et resultat av forhåndsbestemte avtalevilkår eller 

obligatoriske hendelser som ligger utenfor investorens kontroll, og der investoren ikke treffer noen investeringsbeslutning 

på det tidspunktet da det finansielle instrumentet utstedes, utløper eller innløses. 

j) Et fall eller en økning i den nominelle verdien til en derivatkontrakt som et resultat av forhåndsbestemte avtalevilkår eller 

obligatoriske hendelser der investoren ikke treffer noen investeringsbeslutning på det tidspunktet da den nominelle verdien 

endres. 

k) En endring i sammensetningen av en indeks eller en kurv som inntreffer etter at en transaksjon er utført. 

l) Et erverv i henhold til en plan for reinvestering av utbytte. 

m) Et erverv eller en avhending i et aksjeinsentivprogram for ansatte eller som følge av forvaltning av et fond med eiendeler 

som det ikke er gjort krav på, eller av rettigheter til resterende delaksjer etter foretakshendelser eller som del av et 

aksjonærreduksjonsprogram, dersom alle følgende kriterier er oppfylt: 

i) Datoene for erverv eller avhending er fastsatt og offentliggjort på forhånd.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til 

verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s.  1). 
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ii) Investeringsbeslutningen om erverv eller avhending som treffes av investoren, innebærer at investoren velger å inngå i 

transaksjonen uten mulighet til ensidig å kunne endre vilkårene for transaksjonen. 

iii) Det går minst ti bankdager fra investeringsbeslutningen treffes til transaksjonen utføres. 

iv) Verdien av transaksjonen begrenses til et beløp tilsvarende 1 000 euro for én enkelt transaksjon for den aktuelle 

investoren i det aktuelle instrumentet, eller, dersom ordningen innebærer flere transaksjoner, den samlede verdien av 

transaksjonen begrenses til et beløp som tilsvarer 500 euro for den aktuelle investoren i det aktuelle instrumentet per 

kalendermåned. 

n) Et tilbud om ombytting og tilbakekjøp av en obligasjon eller en annen type gjeldsinstrument der vilkårene for tilbudet er 

fastsatt og offentliggjort på forhånd og investeringsbeslutningen innebærer at investoren velger å inngå i transaksjonen uten 

mulighet til ensidig å kunne endre vilkårene for den. 

o) Et erverv eller en avhending som utelukkende er et resultat av overføring av sikkerhet. 

Unntaket fastsatt i første ledd bokstav a) får ikke anvendelse på verdipapirfinansieringstransaksjoner der et medlem av Det 

europeiske system av sentralbanker er motpart. 

Unntaket fastsatt i første ledd bokstav i) får ikke anvendelse på børsintroduksjoner eller etterfølgende offentlige emisjoner eller 

plasseringer eller på gjeldsutstedelse. 

Artikkel 3 

Betydningen av begrepet «utførelse av en transaksjon» 

1. Et verdipapirforetak skal anses for å ha utført en transaksjon i henhold til artikkel 2 dersom det yter en eller flere av 

følgende tjenester eller utfører noen av følgende aktiviteter som innebærer en transaksjon: 

a) Mottar og formidler ordrer i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter. 

b) Utfører ordrer på vegne av kunder. 

c) Handler for egen regning. 

d) Treffer en investeringsbeslutning i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av en kunde. 

e) Overfører finansielle instrumenter til eller fra kontoer. 

2. Et verdipapirforetak skal ikke anses for å ha utført en transaksjon dersom det har formidlet en ordre i samsvar med 

artikkel 4. 

Artikkel 4 

Formidling av en ordre 

1. Et verdipapirforetak som formidler en ordre i henhold til artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 (det formidlende 

foretaket), skal anses for å ha formidlet denne ordren bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ordren ble mottatt fra foretakets kunder eller er et resultat av dets beslutning om å erverve eller avhende et bestemt 

finansielt instrument i henhold til en diskresjonær fullmakt gitt av en eller flere kunder. 

b) Det formidlende foretaket har formidlet de ordreopplysningene som er nevnt i nr. 2, til et annet verdipapirforetak 

(mottakende foretak). 

c) Det mottakende foretaket er underlagt artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 og avtaler enten å rapportere 

transaksjonen som er et resultat av den aktuelle ordren, eller å formidle ordreopplysningene i samsvar med denne artikkel til 

et annet verdipapirforetak.  
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Med hensyn til første ledd bokstav c) skal avtalen angi en frist for når det formidlende foretaket skal ha framlagt 

ordreopplysningene for det mottakende foretaket, og den skal spesifisere at det mottakende foretaket skal kontrollere om 

mottatte ordreopplysninger inneholder åpenbare feil eller utelatelser, før det framlegger en transaksjonsrapport eller formidler 

ordren i samsvar med denne artikkel. 

2. Følgende ordreopplysninger skal formidles i samsvar med nr. 1, i den utstrekning de er relevante for en bestemt ordre: 

a) Det finansielle instrumentets identifikasjonskode. 

b) Angivelse av om ordren gjelder erverv eller avhending av det finansielle instrumentet. 

c) Prisen og mengden som er angitt i ordren. 

d) Angivelse av og nærmere opplysninger om det formidlende foretakets kunde i forbindelse med ordren. 

e) Angivelse av og nærmere opplysninger om kundens beslutningstaker dersom investeringsbeslutningen treffes i henhold til 

en fullmakt. 

f) En betegnelse som identifiserer et shortsalg. 

g) En betegnelse som identifiserer en person eller en algoritme som er ansvarlig for investeringsbeslutningen i det formidlende 

foretaket. 

h) Angivelse av landet til verdipapirforetakets filial som fører tilsyn med personen som er ansvarlig for investerings -

beslutningen, samt landet til verdipapirforetakets filial som mottok ordren fra kunden eller traff en investeringsbeslutning 

for en kunde i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av kunden. 

i) Dersom det dreier seg om en ordre vedrørende varederivater, angivelse av om transaksjonen reduserer risikoen på en 

objektivt målbar måte i henhold til artikkel 57 i direktiv 2014/65/EU. 

j) Koden som identifiserer det formidlende foretaket. 

Med hensyn til første ledd bokstav d) skal kunden, dersom kunden er en fysisk person, betegnes i samsvar med artikkel 6. 

Med hensyn til første ledd bokstav j) skal koden, dersom den formidlede ordren ble mottatt fra et tidligere foretak som ikke 

formidlet ordren i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, være den koden som identifiserer det formidlende foretaket. 

Dersom den formidlede ordren ble mottatt fra et tidligere formidlende foretak i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, 

skal koden angitt i henhold til første ledd bokstav j) være koden som identifiserer det tidligere formidlende foretaket. 

3. Dersom det er flere enn ett formidlende foretak involvert i en bestemt ordre, skal de ordreopplysningene som er nevnt i 

første ledd bokstav d)–i) i nr. 2, formidles for det første formidlende foretakets kunde. 

4. Dersom ordren er slått sammen for flere kunder, skal opplysningene nevnt i nr. 2 formidles for hver kunde. 

Artikkel 5 

Identifisering av verdipapirforetak som utfører en transaksjon 

1. Et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, skal sikre at det er identifisert med en godkjent, utstedt og behørig fornyet 

identifikator for juridiske personer (ISO 17442-kode) i den transaksjonsrapporten som framlegges i samsvar med artikkel 26  

nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, skal sikre at referanseopplysningene som gjelder foretakets identifikator 

for juridiske personer, fornyes i samsvar med de vilkårene som stilles av en av de lokale, akkrediterte registerførerne (Local 

Operating Units, LOU) som inngår i systemet for globale identifikatorer for juridiske personer (Global Legal Entity Identifier 

System).  
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Artikkel 6 

Betegnelse for å identifisere fysiske personer 

1. En fysisk person skal i en transaksjonsrapport identifiseres med den betegnelsen som følger av sammenkjedingen av ISO 

3166-1 alfa-2-koden (landkode med to bokstaver) som angir personens statsborgerskap, etterfulgt av den nasjonale 

kundeidentifikatoren oppført i vedlegg II basert på personens statsborgerskap. 

2. Den nasjonale kundeidentifikatoren nevnt i nr. 1 skal tildeles i samsvar med den prioritetsrekkefølgen som er fastsatt i 

vedlegg II, med anvendelse av den høyeste prioriterte identifikatoren for en person, uansett om denne identifikatoren allerede er 

kjent av verdipapirforetaket. 

3. Dersom en fysisk person er statsborger i mer enn én EØS-stat, anvendes den landkoden for statsborgerskap som i 

alfabetisk rekkefølge kommer først i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-koden, og identifikatoren for dette statsborgerskapet i 

samsvar med nr. 2. Dersom en fysisk person har statsborgerskap i et land utenfor EØS, anvendes den identifikatoren som har 

høyest prioritet i feltet «All other countries» («Alle øvrige land») i vedlegg II. Dersom en fysisk person har statsborgerskap 

både i en EØS-stat og i et land utenfor EØS, anvendes landkoden for EØS-statsborgerskapet og den identifikatoren som har 

høyest prioritet for dette statsborgerskapet, tildelt i samsvar med nr. 2. 

4. Dersom identifikatoren tildelt i samsvar med nr. 2 viser til CONCAT, skal den fysiske personen identifiseres av 

verdipapirforetaket ved sammenkjeding av følgende elementer i denne rekkefølgen: 

a) Personens fødselsdato i formatet ÅÅÅÅMMDD. 

b) De fem første bokstavene i fornavnet. 

c) De fem første bokstavene i etternavnet. 

5. Med hensyn til nr. 4 skal prefikser til navn utelates, og fornavn og etternavn som er på under fem bokstaver, skal utfylles 

med ‘#’ for å sikre at henvisningene til navn og etternavn i samsvar med nr. 4 inneholder fem tegn. Det skal utelukkende brukes 

store bokstaver. Det skal ikke brukes apostrofer, aksenter, bindestreker, skilletegn eller mellomrom. 

Artikkel 7 

Nærmere opplysninger om kundens identitet samt identifikator for og nærmere opplysninger om beslutningstakeren  

1. En transaksjonsrapport om en transaksjon utført på vegne av en kunde som er en fysisk person, skal inneholde kundens  

fulle navn og fødselsdato som angitt i felt 9, 10, 11, 18, 19 og 20 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Dersom kunden ikke er den personen som treffer investeringsbeslutningen i forbindelse med denne transaksjonen, skal 

transaksjonsrapporten identifisere den personen som treffer en slik beslutning på kundens vegne, som angitt i felt 12–15 for 

kjøperen og i felt 21–24 for selgeren i tabell 2 i vedlegg I. 

Artikkel 8 

Identifisering av personen eller dataalgoritmen som er ansvarlig for investeringsbeslutningen  

1. Dersom en person eller en dataalgoritme i et verdipapirforetak treffer investeringsbeslutningen om å erverve eller avhende 

et bestemt finansielt instrument, skal denne personen eller dataalgoritmen identifiseres som angitt i felt 57 i tabell 2 i vedlegg I. 

Verdipapirforetaket skal bare identifisere en slik person eller dataalgoritme dersom denne investeringsbeslutningen treffes enten 

på vegne av verdipapirforetaket eller på vegne av en kunde i samsvar med en diskresjonær fullmakt gitt av kunden.  
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2. Dersom mer enn én person i verdipapirforetaket treffer investeringsbeslutningen, skal verdipapirforetaket bestemme 

hvilken person som har hovedansvaret for denne beslutningen. Den personen som får hovedansvaret for 

investeringsbeslutningen, skal utpekes i henhold til kriterier som er fastsatt på forhånd av verdipapirforetaket. 

3. Dersom en dataalgoritme i verdipapirforetaket er ansvarlig for investeringsbeslutningen i samsvar med nr. 1, skal 

verdipapirforetaket gi dataalgoritmen en betegnelse for å identifisere den i en transaksjonsrapport. Denne betegnelsen skal 

oppfylle følgende vilkår: 

a) Den skal være unik for hvert sett med koder eller hver handelsstrategi som utgjør algoritmen, uansett hvilke finansielle 

instrumenter eller markeder algoritmen får anvendelse på. 

b) Den skal brukes på en ensartet måte når det vises til algoritmen eller den versjonen av algoritmen som opprinnelig ble 

brukt. 

c) Den skal være unik over tid. 

Artikkel 9 

Identifisering av personen eller dataalgoritmen som er ansvarlig for utførelsen av en transaksjon 

1. Dersom en person eller en dataalgoritme i et verdipapirforetak som utfører en transaksjon, bestemmer hvilken 

handelsplass, systematisk internaliserer eller organisert handelsplattform utenfor Unionen som skal brukes, hvilke foretak som 

ordrer skal formidles til, eller andre vilkår knyttet til utførelsen av en ordre, skal denne personen eller dataalgoritmen 

identifiseres i felt 59 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Dersom en person i verdipapirforetaket er ansvarlig for transaksjonen, skal verdip apirforetaket angi en betegnelse for å 

identifisere denne personen i en transaksjonsrapport i samsvar med artikkel 6. 

3. Dersom en dataalgoritme i verdipapirforetaket er ansvarlig for utførelsen av transaksjonen, skal verdipapirforetaket angi 

en betegnelse for å identifisere denne dataalgoritmen i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

4. Dersom både en person og en dataalgoritme eller mer enn én person eller én dataalgoritme er involvert når transaksjonen 

skal utføres, skal verdipapirforetaket fastslå hvilken person eller dataalgoritme som har hovedansvaret for å utføre 

transaksjonen. Den personen eller dataalgoritmen som får hovedansvaret for utførelsen, skal utpekes i henhold til kriterier som 

er fastsatt på forhånd av verdipapirforetaket. 

Artikkel 10 

Betegnelse for å identifisere et relevant unntak 

Transaksjonsrapportene skal identifisere det relevante unntaket i henhold til artikkel 4 eller artikkel 9 i forordning (EU)  

nr. 600/2014 som er benyttet for den gjennomførte transaksjonen, i samsvar med felt 61 i tabell 2 i vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Betegnelse for å identifisere et shortsalg 

1. Transaksjonsrapportene skal identifisere transaksjoner som, på tidspunktet for utførelsen, er shortsalgtransaksjoner eller 

delvis shortsalgtransaksjoner, i samsvar med felt 62 i tabell 2 i vedlegg I. 

2. Et verdipapirforetak skal etter beste evne fastsette i hvilke shortsalgtransaksjoner foretakets kunde er selgeren, herunder 

når et verdipapirforetak slår sammen ordrer fra flere kunder. Verdipapirforetaket skal identifisere disse shortsalgtransaksjonene 

i sin transaksjonsrapport i samsvar med felt 62 i tabell 2 i vedlegg I.  
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3. Dersom et verdipapirforetak utfører en shortsalgtransaksjon på egne vegne, skal det angi i transaksjonsrapporten om 

shortsalgtransaksjonen ble utført i egenskap av prisstiller eller primærhandler i henhold til artikkel 17 i forordning (EU)  

nr. 236/2012. 

Artikkel 12 

Rapportering om utførelse for en kombinasjon av finansielle instrumenter 

Dersom et verdipapirforetak utfører transaksjoner som omfatter to eller flere finansielle instrumenter, skal verdipapirforetaket 

rapportere transaksjonen for hvert finansielt instrument separat og knytte disse rapportene sammen med en identifikator som er 

entydig på foretaksnivå, til gruppen av transaksjonsrapporter som gjelder denne utførelsen, i henhold til felt 40 i tabell 2 i 

vedlegg I. 

Artikkel 13 

Vilkår for utforming, tildeling og opprettholdelse av identifikatorer for juridiske personer 

1. Medlemsstatene skal sikre at identifikatorer for juridiske personer utformes, tildeles og opprettholdes i samsvar med 

prinsippene om at de skal være 

a) unike, 

b) nøyaktige, 

c) ensartede, 

d) nøytrale, 

e) pålitelige, 

f) basert på åpen kildekode, 

g) fleksible, 

h) skalerbare og 

i) tilgjengelige. 

Medlemsstatene skal også sikre at identifikatorer for juridiske personer utformes, tildeles og opprettholdes ved hjelp av 

ensartede globale operasjonelle standarder, er underlagt styringsrammen for Tilsynskomiteen for identifikatorer for juridiske 

personer (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee, LEIROC) og er tilgjengelige til en rimelig kostnad. 

2. Et verdipapirforetak skal ikke yte en tjeneste som utløser en plikt til å framlegge en transaksjonsrapport for en transaksjon 

som er inngått på vegne av en kunde som er berettiget til en identifikator for juridiske personer, før identifikatoren for juridiske 

personer er mottatt fra denne kunden. 

3. Verdipapirforetaket skal sikre at kodens lengde og sammensetning er i samsvar med ISO 17442-standarden, og at koden 

er registrert i den globale LEI-databasen som administreres av den sentrale enheten (Central Operating Unit) utpekt av 

LEIROC, og gjelder for vedkommende kunde. 

Artikkel 14 

Rapportering av transaksjoner utført av filialer 

1. Et verdipapirforetak skal rapportere transaksjoner utført helt eller delvis gjennom sin filial til vedkommende myndighet i 

verdipapirforetakets hjemstat, med mindre annet er avtalt mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten.  
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2. Dersom et verdipapirforetak utfører en transaksjon helt eller delvis gjennom sin filial, skal det rapportere transaksjonen 

bare én gang. 

3. Dersom nærmere opplysninger om landkoden til verdipapirforetakets filial skal inngå i en transaksjonsrapport i samsvar 

med felt 8, 17, 37, 58 eller 60 i tabell 2 i vedlegg I på grunn av delvis eller fullstendig utførelse av en transaksjon gjennom 

denne filialen, skal verdipapirforetaket i transaksjonsrapporten angi landkoden i henhold til ISO 3166 for den aktuelle filialen i 

samtlige av følgende tilfeller: 

a) Dersom filialen har mottatt ordren fra en kunde eller truffet en investeringsbeslutning for en kunde i samsvar med en 

diskresjonær fullmakt gitt av kunden. 

b) Dersom filialen har tilsynsansvar for personen som er ansvarlig for investeringsbeslutningen. 

c) Dersom filialen har tilsynsansvar for personen som er ansvarlig for å utføre transaksjonen. 

d) Dersom transaksjonen ble utført på en handelsplass eller en organisert handelsplattform utenfor Unionen ved hjelp av 

filialens medlemskap i denne handelsplassen eller i en organisert handelsplattform. 

4. Dersom et eller flere av tilfellene nevnt i nr. 3 ikke gjelder for en filial av verdipapirforetaket, skal de relevante feltene i 

tabell 2 i vedlegg I fylles ut med ISO-landkoden for verdipapirforetakets hjemstat eller, hvis det gjelder et tredjestatsforetak, 

landkoden for det landet der foretaket har etablert sitt hovedkontor eller forretningskontor. 

5. Filialen til et tredjestatsforetak skal framlegge transaksjonsrapporten for vedkommende myndighet som godkjente filialen. 

Filialen til et tredjestatsforetak skal fylle ut de relevante feltene i tabell 2 i vedlegg I med ISO-landkoden for medlemsstaten til 

den myndigheten som har gitt sin godkjenning. 

Dersom et tredjestatsforetak har opprettet filialer i mer enn én medlemsstat innenfor Unionen, skal disse filialene i fellesskap 

velge en av de vedkommende myndigheter i medlemsstatene som transaksjonsrapportene skal sendes til i henhold til nr. 1–3. 

Artikkel 15 

Metoder og ordninger for rapportering av finansielle transaksjoner 

1. Metoder og ordninger som handelsplasser og verdipapirforetak bruker til å utarbeide og framlegge transaksjonsrapporter, 

skal omfatte følgende: 

a) Systemer for å sikre de rapporterte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet. 

b) Ordninger for autentisering av kilden til transaksjonsrapporten. 

c) Forebyggende tiltak som sikrer at rapporteringen kan gjenopptas raskt i tilfelle svikt i rapporteringssystemet. 

d) Ordninger for å identifisere feil og utelatelser i transaksjonsrapportene. 

e) Ordninger for å forhindre dobbeltrapportering av transaksjoner, herunder dersom et verdipapirforetak er avhengig av at en 

handelsplass innberetter opplysninger om transaksjoner som verdipapirforetaket utfører gjennom handelsplassens systemer, 

i samsvar med artikkel 26 nr. 7 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

f) Ordninger for å sikre at handelsplassen bare framlegger rapporter på vegne av de verdipapirforetakene som har valgt å 

basere seg på at handelsplassen sender inn rapporter på deres vegne for transaksjoner som er utført gjennom handelsplassens 

systemer. 

g) Ordninger for å unngå rapportering av transaksjoner der det ikke foreligger noen plikt om rapportering i henhold til artikkel 

26 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, enten fordi det ikke har funnet sted noen transaksjon i henhold til definisjonen i 

artikkel 2 i denne forordning, eller fordi det instrumentet som er gjenstand for transaksjonen, ikke faller inn under 

virkeområdet for traktatens artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014.  
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h) Ordninger for å identifisere ikke-rapporterte transaksjoner der det foreligger en plikt om rapportering i henhold til artikkel 

26 i forordning (EU) nr. 600/2014, herunder tilfeller der transaksjonsrapporter som er blitt avvist av den berørte 

vedkommende myndighet, ikke er blitt framlagt på nytt og godkjent. 

2. Dersom handelsplassen eller verdipapirforetaket blir oppmerksom på feil eller utelatte opplysninger i en transaksjons -

rapport framlagt for en vedkommende myndighet, manglende framlegging av en transaksjonsrapport, herunder manglende ny 

framlegging av en avvist transaksjonsrapport for rapporteringspliktige transaksjoner, eller rapportering av en transaksjon som 

ikke er rapporteringspliktig, skal handelsplassen eller verdipapirforetaket umiddelbart underrette den berørte vedkommende 

myndighet om dette. 

3. Verdipapirforetakene skal ha innført ordninger for å sikre at deres transaksjonsrapporter er fullstendige og nøyaktige. 

Disse ordningene skal omfatte testing av deres rapporteringsprosedyrer og regelmessig avstemming av front -office-funksjonens 

registreringer mot de dataprøvene de får utlevert til dette formål av sine vedkommende myndigheter. 

4. Dersom vedkommende myndigheter ikke utleverer dataprøver, skal verdipapirforetakene avstemme front -office-

funksjonens registreringer mot opplysningene i de transaksjonsrapportene de har framlagt for vedkommende myndigheter, eller 

i de transaksjonsrapportene som godkjente rapporteringsordninger eller handelsplasser har framlagt på deres vegne. 

Avstemmingen skal omfatte kontroll av rapportens punktlighet, nøyaktighet og fullstendighet for de enkelte datafeltene og 

deres overholdelse av standardene og formatene angitt i tabell 2 i vedlegg I. 

5. Verdipapirforetakene skal ha innført ordninger for å sikre at deres transaksjonsrapporter samlet sett gjenspeiler alle 

endringer i deres posisjon og i deres kunders posisjon i de aktuelle finansielle instrumenter på det tidspunktet da transaksjoner i 

de finansielle instrumentene utføres. 

6. Dersom en godkjent rapporteringsordning, i samsvar med instrukser fra verdipapirforetaket, annullerer eller retter en 

transaksjonsrapport framlagt på vegne av et verdipapirforetak, skal verdipapirforetaket oppbevare de opplysningene om 

rettelsene og annulleringene som det har mottatt fra den godkjente rapporteringsordningen. 

7. Rapportene nevnt i artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal sendes til vedkommende myndighet i 

handelsplassens hjemstat. 

8. Vedkommende myndigheter skal bruke sikre elektroniske kommunikasjonskanaler når de utveksler transaksjonsrapporter 

med hverandre. 

Artikkel 16 

Fastsettelse av det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

1. Når det gjelder et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, en 

utslippskvote eller en enhet i en innretning for kollektiv investering, skal det mest relevante markedet med hensyn til likviditet 

for dette finansielle instrumentet («det mest relevante markedet») fastsettes én gang hvert kalenderår på grunnlag av data fra 

foregående kalenderår, forutsatt at det finansielle instrumentet ble opptatt til handel eller omsatt på begynnelsen av foregående 

kalenderår, på følgende måte: 

a) For instrumenter som er opptatt til handel på et eller flere regulerte markeder, skal det mest relevante markedet være det 

regulerte markedet der omsetningen, som definert i artikkel 17 nr. 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587(1), har 

vært høyest for det aktuelle instrumentet i det foregående kalenderåret. 

b) For instrumenter som ikke er opptatt til handel på regulerte markeder, skal det mest relevante markedet være den 

multilaterale handelsfasiliteten (MHF) der omsetningen har vært høyest for det aktuelle instrumentet i det foregående 

kalenderåret. 

c) Med hensyn til bokstav a) og b) skal den høyeste omsetningen beregnes ved å utelukke alle transaksjoner som nyter godt av 

unntaket fra kravene om gjennomsiktighet før handel i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i forordning (EU) 

nr. 600/2014.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsp lasser og 

verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børsomsatte fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter og om plikten 

til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 387). 
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2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel, dersom et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i 

direktiv 2014/65/EU, en utslippskvote eller en enhet i en innretning for kollektiv investering ikke var opptatt til handel eller 

omsatt på begynnelsen av foregående kalenderår, eller dersom opplysningene mangler eller er utilstrekkelige til å beregne 

omsetningen i samsvar med bokstav c) i nr. 1 i denne artikkel med sikte på å fastsette det mest relevante markedet for det 

aktuelle finansielle instrumentet, skal det mest relevante markedet for det finansielle instrumentet være markedet i den 

medlemsstaten der en anmodning om opptak til handel først ble gjort, eller der instrumentet først ble omsatt. 

3. For et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et 

pengemarkedsinstrument hvis utsteder er etablert i Unionen, skal det mest relevante markedet være markedet i den 

medlemsstaten der utstederens forretningskontor befinner seg. 

4. For et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et 

pengemarkedsinstrument hvis utsteder er etablert utenfor Unionen, skal det mest relevante markedet være markedet i den 

medlemsstaten der anmodningen om opptak til handel for det aktuelle finansielle inst rumentet først ble gjort, eller der det 

finansielle instrumentet først ble omsatt på en handelsplass. 

5. For et finansielt instrument som er en derivatkontrakt eller en differansekontrakt eller et omsettelig verdipapir som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, skal det mest relevante markedet fastsettes på følgende 

måte: 

a) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 

bokstav a) i direktiv 2014/65/EU eller en utslippskvote som er opptatt til handel på et regulert marked eller omsettes i en 

MHF, skal det mest relevante markedet være det markedet som anses for å være det mest relevante markedet for det 

underliggende verdipapiret i samsvar med nr. 1 eller 2 i denne artikkel. 

b) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et omsettelig verdipapir som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 

bokstav b) i direktiv 2014/65/EU eller et pengemarkedsinstrument som er opptatt til handel på et regulert marked eller 

omsettes i en MHF eller en OHF (organisert handelsfasilitet), skal det mest relevante markedet være det markedet som 

anses for å være det mest relevante markedet for det underliggende finansielle instrumentet i samsvar med nr. 3 eller 4 i 

denne artikkel. 

c) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er en kurv som inneholder finansielle instrumenter, skal det mest 

relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller 

omsatt på en handelsplass. 

d) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er en indeks som inneholder finansielle instrumenter, skal det mest 

relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller 

omsatt på en handelsplass. 

e) Dersom det underliggende i et finansielt instrument er et derivat som er opptatt til handel eller omsettes på en handelsplass , 

skal det mest relevante markedet være markedet i den medlemsstaten der det aktuelle derivatet først ble opptatt til handel 

eller omsatt på en handelsplass. 

6. For finansielle instrumenter som ikke er omfattet av nr. 1–5, skal det mest relevante markedet være markedet i 

medlemsstaten til handelsplassen der det finansielle instrumentet først ble opptatt til handel eller omsatt. 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 2 nr. 5 annet ledd får imidlertid anvendelse tolv måneder etter datoen for ikrafttredelse av den delegerte rettsakten som 

Kommisjonen har vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 9 i forordning (EU) 2015/2365.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017 s. 462-478.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/591 

av 1. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter(1), særlig artikkel 57 nr. 3 og 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en harmonisert tilnærming til anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater i Unionen bør det angis en 

metode for beregning av disse grensene. Metoden bør forhindre regelverksarbitrasje og fremme konsekvens samtidig 

som vedkommende myndigheter gis tilstrekkelig fleksibilitet til å ta hensyn til forskjellene mellom ulike 

varederivatmarkeder og markedene for de underliggende varene. Metoden for beregning av grensene bør gjøre det mulig 

for vedkommende myndigheter å foreta en avveining mellom målet om å fastsette grensene på et tilstrekkelig lavt nivå 

til at personer som innehar posisjoner i slike varederivater, hindres i å misbruke eller vri markedet, og målene om å 

fremme ordnede prisdannelses- og oppgjørssystemer, utvikle nye varederivater og legge til rette for at varederivater 

fortsatt kan bidra til å støtte forretningsvirksomhet i det underliggende varemarkedet. 

2) For å avklare nærmere et begrenset antall begreper som forekommer i direktiv 2014/65/EU, og fastsette tekniske termer 

for å kunne utarbeide denne forordning, bør et visst antall termer defineres for å sikre ensartet anvendelse. 

3) For å bestemme den faktiske størrelsen på en posisjon en person kontrollerer på et gitt tidspunkt, bør markedsdelta-

kernes lange og korte posisjoner i et varederivat motregnes mot hverandre. Størrelsen på en posisjon som innehas 

gjennom en opsjonsavtale, bør beregnes på grunnlag av deltaekvivalenten. Ettersom denne forordning anvender ulike 

metoder for beregning av posisjonsgrenser for spotmånedskontrakter og for andre måneders kontrakter, bør slik 

motregning utføres separat på posisjoner i spotmånedskontrakter og posisjoner i andre måneders kontrakter. 

4) Direktiv 2014/65/EU fastsetter at alle posisjoner som innehas av andre personer på vegne av en person, skal tas med i 

beregningen av denne personens posisjonsgrense, og at posisjonsgrensene skal anvendes både på enhetsnivå og på 

konsernnivå. Derfor er det nødvendig å aggregere posisjonene på konsernnivå. Det bør bare kreves aggregering på 

konsernnivå dersom morforetaket kan kontrollere bruken av posisjonene. Følgelig bør morforetak aggregere posisjonene 

deres datterforetak innehar, med alle posisjoner morforetaket innehar direkte, i tillegg til at datterforetakene bør 

aggregere sine egne posisjoner. Slik aggregering kan føre til at posisjonene som beregnes for morforetaket, blir større, 

eller på grunn av motregningen mellom lange og korte posisjoner som de ulike datterforetakene innehar, mindre enn 

posisjonene som beregnes for det enkelte datterforetaket. Det bør ikke foretas aggregering av posisjoner på 

morforetaksnivå dersom posisjonene innehas av innretninger for kollektiv investering som innehar disse posisjonene på 

vegne av sine investorer, og ikke på vegne av sine morforetak, i tilfeller der morforetaket ikke kan kontrollere bruken av 

disse posisjonene til egen fordel. 

5) Begrepet «samme varederivat» bør innebære en høy terskel slik at personer hindres i feilaktig å motregne posisjoner i 

forskjellige varederivater for å omgå og svekke posisjonsgrensen for hovedvarederivatkontrakten. Dette bør ikke være 

til hinder for at vedkommende myndigheter i samarbeid med Den europeiske verdip apir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) kan fastsette lignende posisjonsgrenser for lignende varederivatkontrakter. Varederivater bør bare anses å 

handles i betydelig omfang på en handelsplass dersom de i tilstrekkelig lang tid har overskredet likviditetst erskelen 

angitt i denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 479, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 173. 
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6) Dersom en OTC-kontrakt verdsettes på grunnlag av samme underliggende vare som skal leveres på samme sted og med 

samme kontraktsvilkår, og dersom dens økonomiske resultat er høyt korrelert med en kontrakt som handles på en 

handelsplass, bør den anses som økonomisk likeverdig, uten hensyn til mindre forskjeller i avtalevilkårene med hensyn 

til størrelsen på postene og leveringsdato. Forskjeller i ordninger for risikostyring etter handelen, for eksempel 

clearingordninger, bør heller ikke være til hinder for at slike kontrakter kan erklæres som økonomisk likeverdige. For å 

forhindre utilbørlig motregning av potensielt dominerende posisjoner som handles på en handelsplass ved hjelp av 

bilaterale avtaler i OTC-kontrakter, og for å sikre at ordningen med posisjonsgrenser fungerer effektivt i praksis, er det 

nødvendig at OTC-handlede varederivater bare anses som økonomisk likeverdige med kontrakter handlet på en 

handelsplass i begrensede tilfeller. For å forhindre omgåelse av p osisjonsgrensene og styrke denne ordningens integritet 

bør det fastsettes en snever definisjon av økonomisk likeverdig OTC-kontrakt slik at det ikke er mulig for en person å 

motregne en OTC-posisjon mot flere andre posisjoner eller utøve skjønn ved valg av hvilke posisjoner motregningen 

skal omfatte. 

7) For å fastslå hvilke posisjoner i varederivater som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene som er direkte knyttet 

til forretningsvirksomhet, bør det fastsettes visse kriterier, herunder bruk av regnskapsdefinisjonen av en 

sikringskontrakt basert på reglene i internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS). Også ikke-finansielle 

enheter bør kunne bruke denne regnskapsdefinisjonen selv om de ikke anvender IFRS-reglene på enhetsnivå. 

8) I tillegg bør ikke-finansielle enheter kunne bruke risikostyringsteknikker for å redusere den samlede risikoen knyttet til 

sin egen eller konsernets forretningsvirksomhet, herunder risiko som følger av flere geografiske markeder, flere 

produkter, flere tidshorisonter eller flere enheter («makro- eller porteføljesikring»). Dersom en ikke-finansiell enhet 

benytter makro- eller porteføljesikring, er det mulig at den ikke klarer å etablere en entydig forbindelse mellom en gitt 

posisjon i et varederivat og en særlig risiko knyttet til den forretningsvirksomheten varederivatet har som formål å sikre. 

En ikke-finansiell enhet kan også bruke et ikke-likeverdig varederivat for å sikre en særlig risiko knyttet til 

forretningsvirksomhet dersom et identisk varederivat ikke er tilgjengelig, eller dersom et tettere korrelert varederivat 

ikke har tilstrekkelig likviditet («substitusjonssikring»). I slike tilfeller bør strategiene og systemene for risikostyring 

kunne hindre at transaksjoner som ikke er sikringstransaksjoner, blir kategorisert som risikosikring, og bør kunne gi et 

tilstrekkelig detaljert bilde av sikringsporteføljen slik at spekulative komponenter identifiseres og medregnes mot 

posisjonsgrensene. Posisjoner bør ikke anses å redusere risiko knyttet til forretningsvirksomhet utelukkende på grunnlag 

av at de har blitt medregnet i en overordnet risikoreduserende portefølje. 

9) En risiko kan utvikle seg over tid, og for å sikre tilpasning til risikoens utvikling kan det bli nødvendig å motregne 

varederivater som innledningsvis ble inngått for å begrense risiko knyttet til forretningsvirksomhet, ved bruk av 

ytterligere varederivatkontrakter som sluttavregner de varederivatkontraktene som ikke lenger er forbundet med 

risikoene knyttet til forretningsvirksomhet. Dessuten bør det at en aktør håndterer en risikoutvikling ved å inngå en 

posisjon i et varederivat for å redusere risikoen, ikke føre til at posisjonen på et senere tidspunkt omvurderes til ikke å ha 

vært en foretrukken transaksjon i utgangspunktet. 

10) Ikke-finansielle enheter bør kunne søke om unntak i forbindelse med sikring av forretningsvirksomhet før de inngår en 

posisjon. Søknaden bør gi vedkommende myndighet en klar og kortfattet oversikt over den ikke-finansielle enhetens 

kommersielle virksomhet når det gjelder en underliggende vare og risikoene forbundet med den, og hvordan 

varederivater brukes for å redusere disse risikoene. Posisjonsgrensene gjelder til enhver tid, og dersom vedkommende 

myndighet likevel ikke gir unntak, bør den ikke-finansielle enheten redusere tilsvarende alle posisjoner som overskrider 

en viss grense, og vil kunne bli gjenstand for tilsynstiltak for overskridelse av denne grensen. Ikke-finansielle enheter 

bør revurdere sin virksomhet regelmessig for å sikre at fortsatt anvendelse av et unntak er berettiget. 

11) Spotmåneden, som er tidsrommet umiddelbart før levering ved forfall, er spesifikk for hvert varederivat og tilsvarer 

kanskje ikke nøyaktig én måned. Spotmånedskontrakter bør derfor vise til den kontrakten i et varederivat som er den 

neste kontrakten som forfaller. Ved å begrense de posisjonene en person kan inneha i den perioden da leveringen av den 

fysiske varen skal finne sted, begrenses tilgjengelig mengde av den underliggende varen som en person kan tilby eller 

motta, og dermed forhindres en opphopning av dominerende posisjoner hos enkeltpersoner som kan sette dem i stand til 

å presse markedet ved å begrense tilgangen til varen. Referanseverdien for posisjonsgrensen for spotmåneden for både 
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fysisk og kontant oppgjorte varederivater bør derfor beregnes som en prosentdel av anslått tilgjengelig mengde. 

Vedkommende myndigheter bør kunne innføre et system med posisjonsgrenser i fallende orden fra det tidspunktet da en 

kontrakt blir en spotmånedskontrakt, og til den forfaller, for å kunne sikre at posisjonsgrensene fastsettes med større 

nøyaktighet gjennom hele spotmånedsperioden, og sikre et ordnet oppgjør. 

12) Posisjonsgrensene for andre måneders kontrakter anvendes på alle andre løpetider enn spotmåneden. Referanseverdien 

for posisjonsgrensene for andre måneder for både fysisk og kontant oppgjorte varederivater bør beregnes som en 

prosentdel av samlet åpen posisjon. Posisjonenes fordeling over de andre månedene av en varekontrakt er ofte 

konsentrert til månedene nærmest forfall. Derfor gir den samlede åpne posisjonen et mer hensiktsmessig utgangspunkt 

for å fastsette posisjonsgrenser enn gjennomsnittstall for alle løpetider. 

13) Referanseverdien på 25 % av tilgjengelig mengde og av samlet åpen posisjon er fastsatt ut fra erfaring fra andre 

markeder og andre jurisdiksjoner. Vedkommende myndigheter bør justere referanseverdien og kunne sette den ned med 

inntil 20 % (eller 22,5 % når det gjelder visse landbruksvarederivater) og opp med inntil 10 % (eller 15 % når det 

gjelder mindre likvide varederivater) dersom forholdene på markedet krever det, for eksempel ved mangel på 

markedsdeltakere, for å bidra til ordnet avvikling og virkemåte for kontrakten og dens underliggende marked. Ettersom 

enhver justering av referanseverdien får anvendelse bare dersom og så lenge objektive egenskaper ved markedet krever 

det, bør det være mulig å foreta midlertidige justeringer av referanseverdiene. Vedkommende myndigheter bør påse at 

referanseverdien justeres ned når det er nødvendig å forhindre dominerende posisjoner og fremme velordnet 

prisdannelse for varederivatet og den underliggende varen. Dette spennet viser at direktiv 2014/65/EU dekker et bredere 

spekter av varederivater og markeder enn andre markeder og jurisdiksjoner. Definisjonen av varederivat i art ikkel 2  

nr. 1 punkt 30 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) er bred og omfatter også verdipapiriserte 

derivater og kontant oppgjorte derivater som ikke har noe konkret underliggende som for eksempel klimavariabler. For 

verdipapiriserte derivater kommer begrepene «spotmåned» og «andre måneder» ikke til anvendelse. For derivater uten 

noe konkret underliggende er det ikke mulig å fastsette en posisjonsgrense på grunnlag av tilgjengelig mengde. Derfor 

bør vedkommende myndigheter kunne videreutvikle eller justere metodene for fastsettelse av posisjonsgrenser for 

varederivater med utgangspunkt i ulike parametrer som antall verdipapirer som er utstedt, eller bruken av åpne 

posisjoner også når det gjelder spotmåneden. 

14) Visse varederivater, særlig for kraft og gass, fastsetter at det underliggende skal leveres kontinuerlig i en nærmere angitt 

periode, for eksempel en dag, en måned eller et år. Videre bør visse kontrakter med lengre leveringstid, som et år eller et 

kvartal, automatisk erstattes med tilknyttede kontrakter med kortere leveringstid, for eksempel et kvartal eller en måned 

(kaskadekontrakter). I slike tilfeller ville det være uhensiktsmessig å fastsette en posisjonsgrense for spotmåneden for en 

kontrakt som skal byttes ut før levering, ettersom denne grensen ikke ville dekke verken kontraktens forfall eller den 

fysiske leveringen eller kontantoppgjøret for kontrakten. I den utstrekning leveringsperiodene for kontrakter inngått for 

samme underliggende overlapper hverandre, bør én enkelt posisjonsgrense gjelde for alle tilknyttede kontrakter slik at 

det tas behørig hensyn til samtlige posisjoner i disse kontraktene som potensielt kan leveres. For å legge til rette for 

dette bør tilknyttede kontrakter måles i enheter av det underliggende og aggregeres og avregnes tilsvarende. 

15) For visse landbruksvarederivater som har en vesentlig innvirkning på næringsmiddelprisene til forbrukerne, kan 

vedkommende myndighet med denne metoden fastsette en referanseverdi og en posisjonsgrense under minstenivået av 

det generelle intervallet dersom den finner bevis på spekulativ aktivitet som påvirker prisene i vesentlig grad. 

16) Vedkommende myndighet bør vurdere om faktorene oppført i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU krever justering av 

referanseverdien ved fastsettelse av den endelige posisjonsgrensen. Vurderingen bør ta hensyn til de faktorene som er 

relevante for det aktuelle varederivatet. Metodene bør være retningsgivende for hvordan grensen skal fastsettes, uten at 

vedkommende myndighet fratas den endelige beslutningen om egnet posisjonsgrense for et varederivat for å hindre 

markedsmisbruk. Disse faktorene bør gi vedkommende myndigheter og ESMA viktige opplysninger som vil bidra til at 

de kan gjøre seg opp en mening, og sikre tilstrekkelig samkjøring av posisjonsgrenser i hele Unionen, herunder ved å 

vurdere virkningen av volatilitet i det enkelte tilfelle og så ofte som nødvendig for å sikre at posisjonsgrensene fortsatt 

er hensiktsmessige.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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17) Posisjonsgrensene bør ikke være til hinder for utviklingen av nye varederivater og bør ikke hindre mindre likvide deler 

av varederivatmarkedene i å fungere tilfredsstillende. Vedkommende myndigheter bør ved anvendelse av metoden ta 

hensyn til den tiden det tar å utvikle og tiltrekke likviditet til både nye og eksisterende varederivater og særlig til 

varederivater som kan brukes til risikostyring i skreddersydde eller umodne markeder eller til utvikling av nye 

sikringsordninger i nye produkter. Med tanke på det brede spekteret av markeder og varer som ordningen med 

posisjonsgrenser gjelder, er det ikke mulig på forhånd å fastsette noen bestemt tid som må ha gått før en 

varederivatkontrakt går over fra å være ny til å være etablert. Likeledes finnes det mange varederivatkontrakter som 

kanskje aldri vil tiltrekke seg nok deltakere eller likviditet til at ordningen med posisjonsgrenser skal få effektiv 

anvendelse, uten risiko for at deltakerne i vanvare regelmessig vil overskride grensen og dermed forstyrre prisdannelsen 

og oppgjøret for disse varederivatene. For å håndtere disse risikoene for markedenes effektive virkemåte omfatter 

metoden en trinnvis tilnærming der posisjonsgrensen for spotmåneden og for andre måneder er satt til et fast nivå på  

2 500 poster for varederivater og til 2,5 millioner utstedte verdipapirer for verdipapiriserte derivater med varer som 

underliggende, til en terskel på henholdsvis 10 000 poster eller 10 millioner verdipapirer er overskredet. For kontrakter 

der disse tersklene blir overskredet samtidig som de fortsatt er relativt illikvide, bør det være mulig å fastsette en høyere 

grense slik at handelen med slike kontrakter ikke begrenses utilbørlig. 

18) Markedsdeltakernes antall, sammensetning og rolle i et varederivat kan påvirke typen av og størrelsen på posisjoner som 

visse markedsdeltakere innehar i markedet. Når det gjelder visse varederivater kan enkelte markedsdeltakere inneha 

store posisjoner som gjenspeiler deres rolle i kjøpet, salget og leveringen av varen når de befinner seg på den motsatte 

siden av markedet i forhold til flertallet av andre markedsdeltakere som tilfører likviditet eller yter 

risikostyringstjenester for det underliggende varemarkedet. 

19) Tilbudet og bruken av, tilgangen til og tilgjengeligheten av den underliggende varen er egenskaper ved det 

underliggende varemarkedet. Ved å undersøke disse egenskapene i nærmere detalj, for eksempel hvor lett bedervelig 

varen er og hvordan den transporteres, kan vedkommende myndighet vurdere markedets fleksibilitet og justere 

posisjonsgrensene tilsvarende. 

20) For visse varederivater kan det være stor forskjell mellom åpen posisjon og tilgjengelig mengde. Dette kan være tilfellet 

dersom handelen med derivater er relativt liten i forhold til tilgjengelig mengde, slik at den åpne posisjonen er mindre 

enn tilgjengelig mengde, eller for eksempel dersom et bestemt varederivat blir mye brukt til sikring av mange ulike 

risikoeksponeringer slik at den tilgjengelige mengden er mindre enn den åpne posisjonen. Ved slike vesentlige 

forskjeller mellom åpen posisjon og tilgjengelig mengde kan det være berettiget å justere referanseverdien for andre 

måneder opp eller ned for å unngå uro i markedet når spotmåneden nærmer seg. 

21) For å begrense uroen i markedene når spotmåneden nærmer seg, dersom det er store forskjeller mellom beregningene av 

tilgjengelig mengde og åpen posisjon, bør i tillegg definisjonen av tilgjengelig mengde omfatte alle alternative kvaliteter 

og typer av en vare som kan leveres som oppgjør for en varederivatkontrakt i henhold til vilkårene i kontrakten. 

22) Europaparlamentets og Rådets nye regelverk for markeder for finansielle instrumenter fastsatt i direktiv 2014/65/EU og 

forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse fra 3. januar 2017. For å sikre sammenheng og ivareta rettssikkerheten bør 

denne forordning få anvendelse fra samme dato. 

23) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

24) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommi-

sjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for beregning av den nettoposisjonen en person innehar i et varederivat, og metoden for 

beregning av posisjonsgrenser for størrelsen på den posisjonen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «ikke-finansiell enhet» en fysisk eller juridisk person, med unntak av 

a) et verdipapirforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 2014/65/EF, 

b) en kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), 

c) forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med direktiv 73/239/EØF(2), 

d) et forsikringsforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF(3), 

e) et gjenforsikringsforetak med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF(4), 

f) en UCITS og der det er relevant, dens forvaltningsselskap, med tillatelse i samsvar med europaparlaments - og 

rådsdirektiv 2009/65/EF(5), 

g) et tjenestepensjonsforetak i henhold til artikkel 6 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(6), 

h) et alternativt investeringsfond forvaltet av AIF-forvaltere som er godkjent eller registrert i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(7),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om opphev ing av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1).  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF og 

92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1).  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  
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i) en sentral motpart med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1), 

j) en verdipapirsentral med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(2). 

En enhet i en tredjestat skal anses som en ikke-finansiell enhet dersom den ikke hadde trengt tillatelse i henhold til noen av 

de ovennevnte rettsaktene dersom den var basert i Unionen og underlagt unionsretten, 

2) «spotmånedskontrakt» en varederivatkontrakt som er knyttet til en bestemt underliggende vare, og hvis løpetid er den neste 

som utløper i samsvar med reglene fastsatt av handelsplassen, 

3) «andre måneders kontrakter» alle varederivatkontrakter som ikke er spotmånedskontrakter. 

KAPITTEL II 

METO DE FO R BEREGNING AV STØRRELSEN PÅ EN PERSO NS NETTO PO SISJO N 

Artikkel 3 

Aggregering og motregning av posisjoner i et varederivat 

(Artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En persons nettoposisjon i et varederivat skal tilsvare summen av personens posisjoner i dette varederivatet som handles 

på en handelsplass, posisjoner i varederivater som i henhold til artikkel 5 nr. 1 betraktes som det samme varederivatet som dette 

varederivatet, samt posisjoner i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter i henhold til artikkel 6. 

2. Dersom en person innehar både lange og korte posisjoner i noen av varederivatene nevnt i nr. 1, skal disse posisjonene 

avregnes for å fastsette vedkommendes nettoposisjon i dette varederivatet. 

3. Posisjoner som en ikke-finansiell enhet innehar i varederivater som reduserer risiko på en objektivt målbar måte i samsvar 

med artikkel 7, som godkjent av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 8, skal ikke aggregeres i forbindelse med 

fastsettelse av den ikke-finansielle enhetens nettoposisjon. 

4. Nettoposisjoner som en person innehar i et varederivat, skal fastsettes separat for spotmånedskontrakter og andre 

måneders kontrakter. 

Artikkel 4 

Metode for beregning av posisjoner for juridiske personer i et konsern 

(Artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et morforetak skal fastsette sin nettoposisjon ved å aggregere følgende posisjoner i samsvar med artikkel 3: 

a) Egen nettoposisjon. 

b) Nettoposisjonene i hvert av dets datterforetak. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal morforetaket til en innretning for kollektiv investering, eventuelt dersom innretningen for 

kollektiv investering har utpekt et forvaltningsselskap, forvaltningsselskapets morforetak, ikke aggregere posisjoner i 

varederivater i noen innretning for kollektiv investering dersom det ikke på noen måte påvirker investeringsbeslutningene når 

det gjelder å åpne, inneha eller stenge disse posisjonene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske un ion og 

om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 av 28.8. 2014, 

s. 1). 
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Artikkel 5 

Samme varederivater og betydelig omfang 

(Artikkel 57 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Et varederivat som handles på en handelsplass, skal anses å være det samme varederivatet som et varederivat som handles 

på en annen handelsplass dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kontraktspesifikasjonene og vilkårene er identiske for begge varederivatene, bortsett fra med hensyn til ordningene for 

risikostyring etter handelen. 

b) De to varederivatene utgjør en gruppe av ombyttelige åpne posisjoner, eller når det gjelder varederivater som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, av utstedte verdipapirer, hvorav posisjoner som innehas i et 

varederivat som handles på én handelsplass, kan sluttavregnes mot posisjonene som innehas i det varederivatet som handles 

på den andre handelsplassen. 

2. Et varederivat skal anses som handlet i betydelig omfang på en handelsplass når handelen med det aktuelle varederivatet 

på denne handelsplassen i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder 

a) overstiger en gjennomsnittlig daglig åpen posisjon på 10 000 poster for spotmåneden og andre måneder til sammen, eller 

b) når det gjelder varederivater som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, når antallet handlede 

enheter multiplisert med prisen overstiger et gjennomsnittlig daglig beløp på 1 million euro. 

3. Den handelsplassen som har det største handelsvolumet i samme varederivat, skal være den handelsplassen som i løpet av 

ett år har 

a) den største gjennomsnittlige daglige åpne posisjonen, eller 

b) når det gjelder varederivater som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, det høyeste 

gjennomsnittlige daglige beløpet. 

Artikkel 6 

OTC-kontrakter som er økonomisk likeverdige med varederivater som handles på handelsplasser 

(Artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

Et OTC-derivat skal anses som økonomisk likeverdig med et varederivat som handles på en handelsplass, dersom det har 

identiske kontraktspesifikasjoner og vilkår, bortsett fra med hensyn til spesifikasjonene for størrelse på postene, 

leveringstidspunkt (som kan variere med mindre enn én kalenderdag) og ulike ordninger for risikostyring etter handelen. 

Artikkel 7 

Posisjoner som anses å redusere risikoer som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet 

(Artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En posisjon som innehas av en ikke-finansiell enhet i et varederivat som handles på handelsplasser, eller økonomisk 

likeverdige OTC-kontrakter i henhold til artikkel 6 skal anses å redusere risiko som er direkte knyttet til den ikke-finansielle 

enhetens forretningsvirksomhet dersom posisjonen alene eller i kombinasjon med andre derivater i samsvar med nr. 2 

(«posisjon i en portefølje av varederivater») oppfyller ett av følgende kriterier: 

a) Den reduserer risiko som følger av mulige endringer i verdien av eiendeler, tjenester, innsatsvarer, produkter, varer eller 

forpliktelser som den ikke-finansielle enheten eller dens konsern eier, produserer, framstiller, behandler, yter, kjøper, 

markedsfører, leier, selger eller påtar seg eller med rimelighet kan forventes å eie, produsere, framstille, behandle, yte, 

kjøpe, markedsføre, leie, selge eller påta seg innenfor rammen av sin vanlige forretningsvirksomhet.  
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b) Den kan anses som en sikringskontrakt i henhold til de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS) som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal en posisjon som alene eller i kombinasjon med andre derivater anses å redusere risikoen, 

være en posisjon der den ikke-finansielle enheten eller personen som innehar posisjonen på dens vegne, oppfyller følgende 

kriterier: 

a) I enhetens eller personens interne retningslinjer er følgende angitt: 

i) Hvilke typer varederivatkontrakter som inngår i porteføljene som brukes til å redusere risiko som er direkte knyttet til 

forretningsvirksomheten, og kriteriene kontrakten skal oppfylle for å inngå i en portefølje. 

ii) Forbindelsen mellom porteføljen og de risikoene den skal redusere. 

iii) Hvilke tiltak som er truffet for å sikre at posisjonene i disse kontraktene ikke tjener noe annet formål enn å dekke 

risiko som er direkte knyttet til den ikke-finansielle enhetens forretningsvirksomhet, og at enhver posisjon som tjener 

et annet formål, tydelig kan identifiseres. 

b) Enheten eller personen er i stand til å gi et tilstrekkelig detaljert bilde av porteføljene med hensyn til klasser av 

varederivater, underliggende vare, tidshorisont og andre relevante faktorer. 

Artikkel 8 

Søknad om unntak fra posisjonsgrensene 

(Artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU) 

1. En ikke-finansiell enhet som innehar en kvalifisert posisjon i et varederivat, skal inngi søknad om unntaket nevnt i artikkel 

57 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU til den vedkommende myndigheten som fastsetter posisjonsgrensene for det aktuelle 

varederivatet. 

2. Personen nevnt i nr. 1 skal framlegge for vedkommende myndighet følgende opplysninger som dokumenterer hvordan 

posisjonen reduserer risiko som er direkte knyttet til den ikke-finansielle enhetens forretningsvirksomhet: 

a) En beskrivelse av arten og verdien av den ikke-finansielle enhetens forretningsvirksomhet med hensyn til den varen som 

varederivatet det søkes om unntak for, gjelder. 

b) En beskrivelse av arten og verdien av den ikke-finansielle enhetens virksomhet når det gjelder handel med og posisjoner 

som innehas i relevante varederivater som handles på handelsplasser, og deres økonomisk likeverdige OTC-kontrakter. 

c) En beskrivelse av arten og omfanget av de eksponeringene og risikoene i varen som den ikke-finansielle enheten har eller 

forventes å få som følge av sin forretningsvirksomhet, og som er eller vil bli redusert gjennom bruken av varederivat er. 

d) En forklaring på hvordan den ikke-finansielle enhetens bruk av varederivater direkte reduserer dens eksponering og 

risikoene knyttet til dens forretningsvirksomhet. 

3. Vedkommende myndighet skal godkjenne eller avslå søknaden innen 21 kalenderdager etter at den har mottatt søknaden, 

og skal underrette den ikke-finansielle enheten om sin godkjenning av eller avslag på søknaden om unntak. 

4. Den ikke-finansielle enheten skal underrette vedkommende myndighet dersom det skjer en vesentlig endring av arten eller 

verdien av den ikke-finansielle enhetens forretningsvirksomhet eller dens handel med varederivater og endringen er relevant for 

opplysningene fastsatt i nr. 2 bokstav b), og framlegge en ny søknad om unntak dersom den har til hensikt å fortsette å benytte 

det.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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KAPITTEL III 

VEDKO MMENDE MYNDIGHETERS METO DE FO R BEREGNING AV PO SISJO NSGRENSER 

AVSNITT 1 

Fastsettelse av referanseverdier 

Artikkel 9 

Metode for fastsettelse av referanseverdi for spotmånedsgrenser 

(Artikkel 57 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Vedkommende myndigheter skal sette referanseverdien for posisjonsgrensen for spotmåneden for et varederivat til 25 % 

av tilgjengelig mengde for dette varederivatet. 

2. Referanseverdien skal fastsettes i poster, som skal være den handelsenheten som anvendes av handelsplassen der 

varederivatet handles, og som representerer en standardisert mengde av den underliggende varen. 

3. Dersom en vedkommende myndighet fastsetter ulike posisjonsgrenser for ulike tidspunkter i spotmånedsperioden, skal 

disse posisjonsgrensene reduseres trinnvis fram mot varederivatets forfall og ta hensyn til handelsplassens ordninger for 

posisjonshåndtering. 

4. Som unntak fra nr. 1 skal vedkommende myndigheter sette referanseverdien for posisjonsgrensen for spotmåneden for 

derivatkontrakter med underliggende som er klassifisert som næringsmidler, der samlet åpen posisjon i spotmånedskontrakter 

og andre måneders kontrakter overstiger 50 000 poster i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder, til 20 % av 

tilgjengelig mengde av dette varederivatet. 

Artikkel 10 

Tilgjengelig mengde 

(Artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Vedkommende myndigheter skal beregne tilgjengelig mengde for et varederivat ved å fastslå hvilken mengde av den 

underliggende varen som kan benyttes til å oppfylle varederivatets leveringskrav. 

2. Vedkommende myndigheter skal fastsette den tilgjengelige mengden for et varederivat som nevnt i nr. 1 på grunnlag av 

gjennomsnittlig månedlig mengde av den underliggende varen som var tilgjengelig for levering i ettårsperioden umiddelbart før 

fastsettelsen. 

3. For å fastslå hvilken mengde av den underliggende varen som oppfyller vilkårene i nr. 1, skal vedkommende myndigheter 

ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Ordningene for lagring av den underliggende varen. 

b) De faktorene som kan påvirke forsyningen av den underliggende varen. 

Artikkel 11 

Metode for fastsettelse av referanseverdi for andre måneders grenser 

(Artikkel 57 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Vedkommende myndigheter skal sette referanseverdien for posisjonsgrensen for andre måneder for et varederivat til 25 % 

av den åpne posisjonen i dette varederivatet. 

2. Referanseverdien skal fastsettes i poster, som skal være den handelsenheten som anvendes av handelsplassen der 

varederivatet handles, og som representerer en standardisert mengde av den underliggende varen.  
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Artikkel 12 

Åpen posisjon 

(Artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

Vedkommende myndigheter skal beregne den åpne posisjonen i et varederivat ved å aggregere antall poster av dette 

varederivatet som er utestående på handelsplassene på et gitt tidspunkt. 

Artikkel 13 

Metode for fastsettelse av referanseverdi for visse kontrakter 

(Artikkel 57 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU) 

1. Som unntak fra artikkel 9 skal vedkommende myndigheter fastsette referanseverdien for posisjonsgrensen for 

spotmåneden for spotmånedskontrakter med kontant oppgjør som omfattes av avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU, der tilgjengelig mengde av den underliggende varen ikke kan beregnes til 25 % av den åpne posisjonen i disse 

varederivatkontraktene. 

2. Som unntak fra artikkel 9 og 11 skal vedkommende myndigheter sette referanseverdien for posisjonsgrensene for 

varederivater som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU til 25 % av antall utstedte verdipapirer. 

Referanseverdien skal angis i antall verdipapirer. 

3. Som unntak fra artikkel 9 og 11 skal referanseverdien for et varederivat som beregnet i henhold til artikkel 9 og 11, 

dersom varederivatet fastsetter at den underliggende varen skal leveres kontinuerlig i en nærmere angitt periode, gjelde for 

tilknyttede varederivater for samme underliggende i den utstrekning deres leveringsperioder er overlappende. Referanseverdien 

skal angis i enheter av den underliggende varen. 

AVSNITT II 

Faktorer som er relevante ved beregning av posisjonsgrenser 

Artikkel 14 

Vurdering av faktorer 

(Artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU) 

Vedkommende myndigheter skal fastsette posisjonsgrensene for spotmåneden og for andre måneder for et varederivat ved å 

bruke referanseverdien fastsatt i samsvar med artikkel 9, 11 og 13 og eventuelt justere den i forhold til den innvirkningen 

faktorene nevnt i artikkel 16–20 potensielt kan ha på integriteten i markedet for derivatet og dets underliggende vare, innenfor 

følgende grenser: 

a) mellom 5 % og 35 % eller 

b) mellom 2,5 % og 35 % for alle derivatkontrakter med underliggende som er klassifisert som næringsmidler, der samlet åpen 

posisjon i spotmånedskontrakter og andre måneders kontrakter overstiger 50 000 poster i løpet av en sammenhengende 

periode på tre måneder. 

Artikkel 15 

Nye og illikvide kontrakter 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Som unntak fra artikkel 14 gjelder følgende: 

a) For varederivater som handles på en handelsplass, med en samlet åpen posisjon i spotmånedskontrakter og andre måneders 

kontrakter som ikke overstiger 10 000 poster i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder, skal vedkommende 

myndigheter sette posisjonsgrensene for disse varederivatene til 2 500 poster.  
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b) For varederivater som handles på en handelsplass, med en samlet åpen posisjon i spotmånedskontrakter og andre måneders 

kontrakter på mellom 10 000 og 20 000 poster i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder, skal vedkommende 

myndigheter sette posisjonsgrensene for spotmåneden og for andre måneder til mellom 5 % og 40 %. 

c) For varederivater som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, med et samlet antall utstedte 

verdipapirer som ikke overstiger 10 millioner i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder, skal vedkommende 

myndighet sette posisjonsgrensene for disse varederivatene til 2,5 millioner verdipapirer. 

d) For varederivater som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, med et samlet antall utst edte 

verdipapirer på mellom 10 millioner og 20 millioner i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder, skal 

vedkommende myndighet sette posisjonsgrensene for spotmåneden og for andre måneder til mellom 5 % og 40 %. 

2. Handelsplassen skal underrette vedkommende myndighet når den samlede åpne posisjonen i slike varederivater når det 

antall poster eller verdipapirer som er nevnt i forrige nummer, i løpet av en sammenhengende periode på tre måneder. Ved 

mottak av slike meldinger skal vedkommende myndigheter gjennomgå posisjonsgrensene. 

Artikkel 16 

Løpetid for varederivatkontrakter 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU) 

1. For varederivater med kort løpetid skal vedkommende myndigheter justere posisjonsgrensene for spotmåneden nedover. 

2. For varederivater med et stort antall ulike forfallsdatoer skal vedkommende myndigheter justere posisjonsgrensene for 

andre måneder oppover. 

Artikkel 17 

Tilgjengelig mengde av den underliggende varen 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU) 

Dersom den tilgjengelige mengden av den underliggende varen kan være begrenset eller kontrollert, eller dersom den 

tilgjengelige mengden er lav sammenlignet med den mengden som kreves for et ordnet oppgjør, skal vedkommende 

myndigheter justere posisjonsgrensen nedover. Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilken grad den aktuelle 

tilgjengelige mengden også brukes som tilgjengelig mengde for andre varederivater. 

Artikkel 18 

Samlet åpen posisjon 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Dersom den samlede åpne posisjonen er stor, skal vedkommende myndigheter justere posisjonsgrensen nedover. 

2. Dersom den samlede åpne posisjonen er vesentlig høyere enn tilgjengelig mengde, skal vedkommende myndigheter 

justere posisjonsgrensen nedover. 

3. Dersom den samlede åpne posisjonen er vesentlig lavere enn tilgjengelig mengde, skal vedkommende myndigheter justere 

posisjonsgrensen oppover.  
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Artikkel 19 

Antall markedsdeltakere 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav e) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Dersom det gjennomsnittlige daglige antall markedsdeltakere som innehar en posisjon i varederivatet, er høyt i en periode 

på ett år, skal vedkommende myndighet justere posisjonsgrensen nedover. 

2. Som unntak fra artikkel 14 skal vedkommende myndigheter sette posisjonsgrensene for spotmåneden og for andre 

måneder til mellom 5 % og 50 % dersom 

a) det gjennomsnittlige antall markedsdeltakere som innehar en posisjon i varederivatet i tiden fram til posisjonsgrensene 

fastsettes, er mindre enn 10, eller 

b) antallet verdipapirforetak som opptrer som prisstillere i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2014/65/EU i 

varederivatet på det tidspunktet posisjonsgrensene settes eller gjennomgås, er mindre enn 3. 

Ved anvendelse av første ledd kan vedkommende myndigheter fastsette ulike posisjonsgrenser for ulike tidspunkter i 

spotmånedsperioden og/eller i de andre månedenes periode. 

Artikkel 20 

Egenskaper ved det underliggende varemarkedet 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2014/65/EU) 

1. Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til den innvirkningen det underliggende markedets egenskaper har på 

varederivatets virkemåte og handelen med det, og på størrelsen på markedsdeltakernes posisjoner, herunder med hensyn til hvor 

lett og raskt markedsdeltakerne får tilgang til den underliggende varen. 

2. Ved vurdering av det underliggende varemarkedet som nevnt i nr. 1 skal det tas hensyn til 

a) om det finnes begrensninger på tilgangen av varen, herunder med hensyn til hvor lett bedervelig varen er, 

b) transport- og leveringsmetode for den fysiske varen, herunder 

i) om varen bare kan leveres på angitte leveringssteder, 

ii) om de angitte leveringsstedene har kapasitetsbegrensninger, 

c) markedets struktur, organisering og virkemåte, herunder sesongsvingninger på markedene for utvinningsprodukter og 

landbruksvarer, der den fysiske tilgangen svinger gjennom kalenderåret, 

d) markedsdeltakernes sammensetning og rolle i det underliggende varemarkedet, herunder en vurdering av antall 

markedsdeltakere som yter særlige tjenester som bidrar til det underliggende varemarkedets virkemåte, som risikostyring, 

levering, lagring og oppgjørstjenester, 

e) makroøkonomiske eller andre tilknyttede faktorer som har innvirkning på driften av det underliggende varemarkedet, 

herunder levering og lagring av varen og oppgjør av varen, 

f) den underliggende varens særtrekk, fysiske egenskaper og livssyklus. 

Artikkel 21 

Volatiliteten på de relevante markedene 

(Artikkel 57 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/65/EF) 

Etter å ha anvendt de faktorene i artikkel 16-20 som er relevante for fastsettelse av posisjonsgrensen for hver 

varederivatkontrakt nevnt i artikkel 57 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU, skal vedkommende myndigheter justere denne 

posisjonsgrensen ytterligere dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er for høy volatilitet i prisen på varederivatet eller den underliggende varen. 
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b) En ytterligere justering av posisjonsgrensen ville bidra effektivt til å begrense den for høye volatiliteten i prisen på dett e 

varederivatet eller den underliggende varen. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/592  

av 1. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for kriteriene for å fastsette når en virksomhet skal anses for å  

være en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter(1), særlig artikkel 2 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vurderingen av hvorvidt en person handler for egen regning eller yter investeringstjenester innen varederivater, 

utslippskvoter og derivater på slike i Unionen som en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten, bør foretas på 

konsernplan. I tråd med artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(2) skal et konsern anses å 

bestå av morforetaket og alle dets datterforetak og omfatte enheter hjemmehørende i Unionen og i tredjestater 

uavhengig av om konsernet har hovedkontor i eller utenfor Unionen. 

2) Vurderingen bør foretas i form av to tester, som begge er basert på hvilken handelsvirksomhet personer i konsernet 

utøver, og bør beregnes for hver eiendelsklasse. Den første testen skal avgjøre hvorvidt personer i konsernet er å anse 

som store markedsdeltakere i forhold til størrelsen på finansmarkedet i denne eiendelsklassen, og følgelig bør være 

forpliktet til å innhente tillatelse til å utøve virksomhet som verdipapirforetak. Den andre testen skal avgjøre hvorvidt 

personene i konsernet handler for egen regning eller yter investeringstjenester innen varederivater, utslippskvoter eller 

derivater på slike i et så stort omfang sett i forhold til konsernets hovedvirksomhet, at denne virksomheten ikke kan 

anses å være tilknyttet virksomhet på konsernplan, og at personene derfor bør være forpliktet til å innhente tillatelse til å 

drive som et verdipapirforetak. 

3) Den første testen sammenligner størrelsen på en persons handelsvirksomhet med den samlede handelsvirksomheten i 

Unionen per eiendelsklasse, for å fastslå personens markedsandel. Størrelsen på handelsvirksomheten bør fastsettes ved 

at summen av volumet av transaksjoner som gjennomføres for konserninterne likviditets- eller risikostyringsformål, 

transaksjoner som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller 

likviditetsfinansiering, eller transaksjoner som har som formål å oppfylle plikten til å tilføre likviditet på en handelsplass 

(«foretrukne transaksjoner»), trekkes fra volumet av personens samlede handelsvirksomhet. 

4) Volumet av handelsvirksomheten bør fastsettes på grunnlag av den nominelle bruttoverdien av varederivatkontrakter, 

utslippskvoter og derivater på slike, på grunnlag av et glidende gjennomsnitt for de tre foregående årsperiodene. Den 

samlede markedsstørrelsen bør fastsettes på grunnlag av handel i Unionen i hver eiendelsklasse som det søkes om 

unntak for, herunder kontrakter som handles på og utenfor handelsplasser i Unionen. 

5) Ettersom det er store forskjeller på varemarkedene med hensyn til størrelse, antall markedsdeltakere, likviditet og andre 

kjennetegn, får ulike terskelverdier anvendelse på forskjellige eiendelsklasser ved testing av størrelsen på 

handelsvirksomheten. 

6) Test nummer to gir to metoder som kan brukes til å bestemme størrelsen på handelsvirksomheten sammenlignet med 

størrelsen på konsernets hovedvirksomhet. Testen har to varianter for bedre å gjenspeile den underliggende 

virksomheten til personer som har til hensikt å benytte seg av unntaket, og samtidig redusere regelverksbyrden og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 492, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

2022/EØS/13/129 
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kompleksiteten ved gjennomføringen av testen til et minimum. Kapitaltesten kan brukes som et alternativ til 

handelstesten slik at det kan tas hensyn til de økonomiske forholdene som gjelder for de svært uensartede konsernene 

som må foreta en vurdering av om handelsvirksomheten deres er en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten, herunder 

konserner som i forhold til sin størrelse har investert betydelig kapital i opprettelsen av infrastruktur-, transport- og 

produksjonsanlegg, samt investeringer som ikke lett kan sikres på finansmarkedene. Ettersom begge variantene av test 

nummer to tar hensyn til de forskjellige underliggende økonomiske forholdene til ulike konserner, er begge variantene 

like godt egnede metoder til å fastslå om handelsvirksomheten er en virksomhet tilknyttet konsernets hovedvirksomhet. 

7) I den første metoden i test nummer to brukes størrelsen på handelsvirksomheten som en tilnærmingsverdi for den 

forretningsvirksomheten som personen eller konsernet utøver som hovedvirksomhet. Tilnærmingsverdien bør være 

enkel og kostnadseffektiv å bruke for personer ettersom den bygger på opplysninger som allerede er samlet inn for den 

første testen, samtidig som den gjør testen meningsfull. 

8) Tilnærmingsverdien er hensiktsmessig fordi en rasjonell risikouvillig enhet, for eksempel en enhet som produserer, 

bearbeider eller bruker varer eller utslippskvoter, forventes å risikosikre volumet til forretningsvirksomheten i 

hovedvirksomheten med et tilsvarende volum av varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike. Volumet av all 

handel i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, målt i brutto nominell verdi av den underliggende 

eiendelen, er derfor en hensiktsmessig tilnærmingsverdi for størrelsen på konsernets hovedvirksomhet. Ettersom 

konserner med en hovedvirksomhet som ikke er knyttet til varer eller utslippskvoter, ikke ville brukt vare- eller 

utslippskvotederivater som et risikoreduserende verktøy, vil deres handel med varederivater, utslippskvoter eller 

derivater på slike, ikke kunne kvalifisere som sikring. 

9) Bruk av varederivater som et risikoreduserende verktøy kan imidlertid ikke anses som en fullgod tilnærmingsverdi for 

all forretningsvirksomhet som personen eller konsernet utøver som hovedvirksomhet, ettersom det ikke tas hensyn til 

andre investeringer i anleggsmidler som ikke er tilknyttet derivatmarkedene. For å korrigere et potensielt misforhold 

mellom et konserns handel med varederivater og den faktiske størrelsen på dets hovedvirksomhet, bør den første 

metoden i test nummer to, særlig når det gjelder små konserner, inneholde en sikkerhetsordning som tar hensyn til at 

handel som utføres av personer i konsernet, som ikke bør overstige en viss prosentandel av de terskelverdiene som i den 

første testen er fastsatt for hver relevant eiendelsklasse, skal anses som en tilknyttet virksomhet. Jo høyere prosentandel 

den spekulative virksomheten utgjør av all handelsvirksomhet i et konsern, desto lavere skal den nedre terskelverdien 

fastsatt i den første testen være. 

10) En sikkerhetsordning som baserer seg på at et konsern ikke overstiger en viss prosentandel av de terskelverdiene som 

fastsettes i første test for hver av de relevante eiendelsklassene, er særlig relevant for svært små konserner med en 

ubetydelig samlet andel av varederivathandel. På den ene side kan disse konsernene måtte gjennomføre kostbare 

analyser av sin handelsvirksomhet for å fastslå om handelen bidrar til risikoreduksjon eller ikke, uten at resultatet kan 

brukes til å avgjøre om handelsvirksomheten er en tilknyttet virksomhet. På den annen side er disse konsernene 

vanligvis ikke i stand til å foreta kapitaltesten som et alternativ til den testen som baserer seg på handel. For å unngå 

uforholdsmessige byrder for slike konserner er det hensiktsmessig at de konsernene hvis handel med relevante 

eiendelsklasser utgjør mindre enn en femdel av terskelverdien fastsatt i den første testen, anses for å utføre denne 

handelen som en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten. Den første metoden i test nummer to kan imidlertid være 

uegnet til å måle hovedvirksomheten til personer som i forhold til størrelsen på virksomheten investerer betydelig 

kapital i å opprette infrastruktur-, transport- og produksjonsanlegg. Den tar heller ikke hensyn til investeringer som ikke 

kan sikres på finansmarkedene. Test nummer to må derfor inneholde en annen metode som bruker kapitalbaserte måltall 

for å måle om denne handelsvirksomheten er en virksomhet tilknyttet konsernets hovedvirksomhet. 

11) Den andre metoden i test nummer to benytter den anslåtte kapitalen et ikke-finansielt konsern må inneha som sikring 

mot den iboende markedsrisikoen i de av dens posisjoner som stammer fra handel med varederivater, utslippskvoter og 

derivater på slike, med unntak av dem som stammer fra foretrukne transaksjoner, som en tilnærmingsverdi for den 

mengden tilknyttet virksomhet som utføres av personer i et konsern. Den rammen som er utarbeidet i regi av Basel-

komiteen og gjennomført i Unionen gjennom kapitalkravdirektivet, brukes til å anvende en forholdsmessig vekting av 

posisjoners nominelle kapital. Innenfor denne rammen skal nettoposisjonen i varederivater,utslippskvoter eller derivater 
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på slike bestemmes ved å motregne lange og korte posisjoner i en bestemt type kontrakt i varederivater, utslippskvoter 

eller derivater på slike, for eksempel en futurekontrakt, opsjon, forwardkontrakt eller warranter. Når nettoposisjonen 

skal bestemmes, bør motregning skje uavhengig av hvor kontrakten handles, kontraktens motpart eller dens løpetid. 

Bruttoposisjonen i relevante kontrakter i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, bør på den annen side 

beregnes ved å summere nettoposisjonene i de kontrakttypene som gjelder en bestemt vare eller utslippskvote eller 

derivater på slike. I denne sammenheng bør nettoposisjoner i en bestemt type kontrakt i varederivater, utslippskvoter 

eller derivater på slike, ikke motregnes mot hverandre. 

12) I henhold til den andre metoden i test nummer to sammenlignes størrelsen på et konserns anslåtte kapital deretter med 

den faktiske størrelsen på konsernets investerte kapital, som bør gjenspeile omfanget av dets hovedvirksomhet. Den 

investerte kapitalen beregnes på grunnlag av konsernets samlede eiendeler minus dets kortsiktige gjeld. Kortsiktig gjeld 

bør omfatte gjeld som forfaller innen tolv måneder. 

13) Begrunnelsen for testene av tilknyttet virksomhet er å kontrollere om personer i et konsern som ikke har tillatelse i 

samsvar med direktiv 2014/65/EU, bør søke om tillatelse på grunn av den relative eller absolutte størrelsen på deres 

virksomhet innen varederivater, utslippskvoter og derivater på slike. Testene av tilknyttet virksomhet fastsetter dermed 

hvor mye virksomhet innen varederivater, utslippskvoter og derivater på slike som personer i et konsern kan utøve uten 

tillatelse i henhold til direktiv 2014/65/EU fordi virksomheten anses som en tilknyttet tjeneste til konsernets 

hovedvirksomhet. Det er derfor hensiktsmessig å beregne størrelsen på konsernets tilknyttede virksomhet ved bruk av 

kriterier som utelukker virksomhet utført av de medlemmene av konsernet som har tillatelse i samsvar med nevnte 

direktiv, slik at omfanget av den reelle tilknyttede virksomheten utført av medlemmer av konsernet som ikke har 

tillatelse, kan vurderes. 

14) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å planlegge og drive sin virksomhet på en fornuftig måte og for å ta hensyn 

til sesongbetingede svingninger i virksomheten bør beregningene i testene som fastslår når en virksomhet skal anses 

som en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten, være basert på et tidsrom på tre år. For å kunne framlegge sin årlige 

melding til vedkommende myndighet bør enhetene derfor foreta en vurdering av om de på årsbasis bryter med noen av 

de to terskelverdiene, ved å beregne et aritmetisk gjennomsnitt for tre år på rullerende basis. Denne plikten bør ikke 

berøre vedkommende myndighets rett til når som helst å anmode om at en person framlegger en rapport som viser på 

hvilket grunnlag personens virksomhet i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav j) punkt i) og ii) i direktiv 2014/65/EU kan 

vurderes som en virksomhet tilknyttet personens hovedvirksomhet. 

15) Transaksjoner som på en objektivt målbar måte reduserer risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller 

likviditetsfinansiering og konserninterne transaksjoner, skal vurderes på en måte som er forenlig med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1). Når det gjelder transaksjoner med derivater som på en objektivt målbar måte 

reduserer risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering, viser delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(2) imidlertid bare til derivater som ikke handles på regulerte markeder, mens 

artikkel 2 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU omfatter derivater som handles på handelsplasser. Når det gjelder transaksjoner 

som anses for på en objektivt målbar måte å redusere risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller 

likviditetsfinansiering, bør denne forordning derfor også omfatte derivater som handles på regulerte markeder. 

16) Under visse omstendigheter er det kanskje ikke mulig å sikre en risiko ved å anvende en direkte tilknyttet 

varederivatkontrakt, det vil si en kontrakt med nøyaktig samme underliggende eiendel og oppgjørsdato som den risikoen 

som dekkes. I slike tilfeller kan personen anvende substitusjonssikring («proxy hedging») gjennom et nært forbundet 

instrument for å dekke sin eksponering, for eksempel et instrument med et annet underliggende som er nært beslektet i 

økonomisk atferd. I tillegg kan makro- eller porteføljesikring brukes av personer som inngår varederivatkontrakter for å 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

t ilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11).  
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sikre en risiko knyttet til personens eller konsernets samlede risiko. Slik makro-, portefølje- eller substitusjonssikring 

gjennom varederivatkontrakter kan utgjøre risikosikring i henhold til denne forordning. 

17) Når en person som gjennomfører testen av tilknyttet virksomhet, bruker portefølje- eller makrosikring, er det kanskje 

ikke mulig å fastsette et én-til-én-forhold mellom en bestemt transaksjon i et varederivat og en bestemt risiko direkte 

knyttet til den forretningsvirksomhet og likviditetsfinansiering som inngår i sikringen av transaksjonen. De risikoene 

som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet og likviditetsfinansiering, kan være komplekse, for eksempel omfatte 

flere geografiske markeder, produkter, tidshorisonter og enheter. Porteføljen av varederivatkontrakter som er inngått for 

å redusere slike risikoer, kan være avledet fra komplekse risikostyringssystemer. I slike tilfeller bør risikostyrings -

systemene forhindre at transaksjoner som ikke er sikringstransaksjoner, blir kategorisert som risikosikring og gi et 

tilstrekkelig detaljert bilde av sikringsporteføljen slik at spekulative komponenter identifiseres og regnes mot 

terskelverdiene. Posisjoner bør ikke anses for å redusere risiko knyttet til forretningsvirksomhet utelukkende på 

grunnlag av at de inngår i en overordnet risikoreduksjonsportefølje. 

18) En risiko kan utvikle seg over tid, og for å sikre tilpasning til risikoens utvikling kan det bli nødvendig å motregne vare- 

eller utslippskvotederivatkontrakter som innledningsvis ble inngått for å begrense risiko knyttet til forretnings -

virksomhet, ved bruk av ytterligere vare- eller utslippskvotederivatkontrakter. Sikring av en risiko kan derfor oppnås 

gjennom en kombinasjon av vare- eller utslippskvotederivatkontrakter, herunder varederivatkontrakter som erstatter og 

avslutter de varederivatkontraktene som ikke lenger er forbundet med risikoene knyttet til forretningsvirksomhet. 

Dessuten bør det at en aktør håndterer en risikoutvikling ved å inngå en posisjon i et vare- eller utslippskvotederivat for 

å redusere denne risikoen, ikke føre til at posisjonen på et senere tidspunkt omvurderes til ikke å ha vært en foretrukken 

transaksjon i utgangspunktet. 

19) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

20) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

21) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Anvendelsen av terskelverdier 

Virksomhet som utøves av personer nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav j) punkt i) og ii) i direktiv 2014/65/EU, skal anses å være en 

virksomhet tilknyttet konsernets hovedvirksomhet dersom denne virksomheten oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 2 og utgjør 

en mindre del av virksomheten på konsernplan, i samsvar med artikkel 3.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1725 

 

 

Artikkel 2 

Terskelverdier for samlet markedsandel 

1. Størrelsen på virksomheten nevnt i artikkel 1, beregnet i samsvar med nr. 2, dividert med den samlede 

handelsvirksomheten i markedet, beregnet i samsvar med nr. 3, skal for hver av følgende eiendelsklasser utgjøre mindre enn 

følgende verdier: 

a) 4 % i forhold til derivater på metaller. 

b) 3 % i forhold til derivater på olje og oljeprodukter. 

c) 10 % i forhold til derivater på kull. 

d) 3 % i forhold til derivater på gass. 

e) 6 % i forhold til derivater på kraft. 

f) 4 % i forhold til derivater på landbruksprodukter. 

g) 15 % i forhold til derivater på andre varer, herunder frakt og varer omhandlet i avsnitt C nr. 10 i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU. 

h) 20 % i forhold til utslippskvoter eller derivater på slike. 

2. Størrelsen på virksomheten nevnt i artikkel 1 som utøves i Unionen av en person i et konsern, skal for hver av 

eiendelklassene nevnt i nr. 1 beregnes som summen av den nominelle bruttoverdien av alle kontrakter personen er part i 

innenfor relevante eiendelsklasser. 

Summen nevnt i første ledd skal ikke omfatte kontrakter som oppstår gjennom transaksjoner omhandlet i artikkel 2 nr. 4 femte 

ledd bokstav a), b) og c) i direktiv 2014/65/EU, eller kontrakter der den personen i konsernet som er part i noen av kontrakt ene, 

har tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(1). 

3. Den samlede handelsvirksomheten i markedet for hver av eiendelklassene nevnt i nr. 1 skal beregnes som summen av den 

nominelle bruttoverdien av alle kontrakter innenfor den relevante eiendelsklassen som ikke handles på en handelsplass, som en 

person etablert i Unionen er part i, og av alle andre kontrakter innenfor denne eiendelsklassen som handles på en handelsplass i 

Unionen i løpet av den relevante årlige regnskapsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 2. 

4. Summene nevnt i nr. 2 og 3 skal oppgis i euro. 

Artikkel 3 

Terskelverdi for hovedvirksomhet 

1. Virksomheten nevnt i artikkel 1 skal anses for å utgjøre en mindre del av virksomheten på konsernnivå dersom den 

oppfyller noen av følgende vilkår: 

a) Størrelsen på virksomheten beregnet i samsvar med nr. 3 første ledd utgjør ikke mer enn 10 % av den samlede størrelsen på 

konsernets handelsvirksomhet beregnet i samsvar med nr. 3 annet ledd. 

b) Anslått kapital investert for å utføre denne virksomheten, beregnet i samsvar med nr. 5-7, utgjør ikke mer enn 10 % av 

kapital investert på konsernplan for å utføre hovedvirksomheten beregnet i samsvar med nr. 9. 

2. Følgende unntak fra nr. 1 bokstav a) får anvendelse: 

a) Dersom størrelsen på virksomheten nevnt i artikkel 1 beregnet i samsvar med nr. 3 første ledd utgjør mer enn 10 %, men 

mindre enn 50 % av konsernets samlede handelsvirksomhet beregnet i samsvar med nr. 3 annet ledd, skal den tilknyttede 

virksomheten anses for å utgjøre en mindre del av virksomheten på konsernplan bare dersom størrelsen på 

handelsvirksomheten for hver av eiendelsklassene nevnt i artikkel 2 nr. 1 utgjør mindre enn 50 % av terskelverdien fastsatt i 

artikkel 2 nr. 1 for hver relevante eiendelsklasse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang t il å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/4 9/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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b) Dersom størrelsen på handelsvirksomheten beregnet i samsvar med nr. 3 første ledd utgjør 50 % eller mer av konsernets 

samlede handelsvirksomhet beregnet i samsvar med nr. 3 annet ledd, skal den tilknyttede virksomheten anses for å utgjøre 

en mindre del av virksomheten på konsernplan bare dersom størrelsen på handelsvirksomheten for hver av eiendelklassene 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 utgjør mindre enn 20 % av terskelverdien fastsatt i artikkel 2 nr. 1 for hver relevante eiendelsklasse. 

3. Størrelsen på virksomheten nevnt i artikkel 1 som utføres av en person i et konsern, skal beregnes ved å summere 

størrelsen på den virksomheten vedkommende person utfører med hensyn til alle eiendelsklassene nevnt i artikkel 2 nr. 1, etter 

de samme beregningskriteriene som er nevnt i artikkel 2 nr. 2. 

Den samlede størrelsen på konsernets handelsvirksomhet skal beregnes som summen av den nominelle bruttoverdien av alle 

kontrakter i varederivater, utslippskvoter og derivater på slike som personer i konsernet er part i. 

4. Summeringen nevnt i nr. 3 første ledd skal ikke omfatte kontrakter der personen i konsernet som er part i noen av disse 

kontraktene, har tillatelse i samsvar med direktiv 2014/65/EU eller direktiv 2013/36/EU. 

5. Anslått kapital investert for å utføre virksomheten nevnt i artikkel 1 skal være summen av følgende: 

a) 15 % av hver nettoposisjon, lang eller kort, multiplisert med prisen på varederivatet, utslippskvoten eller utslippskvote-

derivatet. 

b) 3 % av hver bruttoposisjon, lang pluss kort, multiplisert med prisen på varederivatet, utslippskvoten eller utslippskvote-

derivatet. 

6. Ved anvendelse av nr. 5 bokstav a) skal nettoposisjonen i et varederivat, en utslippskvote eller et derivat på slike 

bestemmes ved å motregne lange og korte posisjoner 

a) i hver type varederivatkontrakt med en bestemt vare som underliggende, for å beregne nettoposisjonen i hver type kontrakt 

med vedkommende vare som underliggende, 

b) i en utslippskvotekontrakt, for å beregne nettoposisjonen i vedkommende utslippskvotekontrakt, eller 

c) i hver type utslippskvotederivatkontrakt, for å beregne nettoposisjonen i hver type utslippskvotederivatkontrakt. 

Ved anvendelse av nr. 5 bokstav a) kan nettoposisjonene i ulike typer kontrakter med samme vare som underliggende eller 

forskjellige typer derivatkontrakter med samme utslippskvote som underliggende, motregnes mot hverandre. 

7. Ved anvendelse av nr. 5 bokstav b) skal bruttoposisjonen i et varederivat, en utslippskvote eller et derivat på slike 

bestemmes ved å beregne summen av de absolutte verdiene av nettoposisjoner for hver type kontrakt med en bestemt vare som 

underliggende, for hver utslippskvote eller for hver type kontrakt med en bestemt utslippskvote som underliggende. 

Ved anvendelse av nr. 5 bokstav b) kan nettoposisjoner i ulike typer derivatkontrakter med samme vare som underliggende eller 

forskjellige typer derivatkontrakter med samme utslippskvote som underliggende, ikke motregnes mot hverandre. 

8. Ved beregning av anslått kapital skal posisjoner som følger av transaksjoner nevnt i artikkel 2 nr. 4 femte ledd bokstav a), 

b) og c) i direktiv 2014/65/EU ikke inkluderes. 

9. Kapital investert for å utføre hovedvirksomheten i et konsern skal være summen av konsernets samlede eiendeler minus 

dets kortsiktige gjeld som angitt i konsernregnskapet ved slutten av den relevante årlige beregningsperioden. Ved anvendelse av 

første punktum menes med kortsiktig gjeld gjeld med en forfallstid på mindre enn tolv måneder. 

10. Verdiene som framkommer som følge av beregningene omhandlet i denne artikkel, skal oppgis i euro.  
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Artikkel 4 

Beregningsmåte 

1. Beregningen av størrelsen på handelsvirksomheten og kapitalen nevnt i artikkel 2 og 3 skal være basert på et aritmetisk 

gjennomsnitt av den daglige handelsvirksomheten eller anslått kapital fordelt på denne virksomheten i løpet av tre årlige 

beregningsperioder som ligger forut for beregningsdatoen. Beregningen skal utføres hvert år i første kvartal av det kalenderåret 

som følger en årlig beregningsperiode. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 menes med årlig beregningsperiode et tidsrom som begynner 1. januar i et gitt år og utløper  

31. desember samme år. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal beregningen av størrelsen på handelsvirksomhet eller anslått kapital fordelt på 

handelsvirksomhet som finner sted i 2018, ta hensyn til de tre foregående årlige beregningsperiodene som begynner  

1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017, og beregningen som foretas i 2019, skal ta hensyn til de tre foregående årlige 

beregningsperiodene som begynner 1. januar 2016, 1. januar 2017 og 1. januar 2018. 

4. Som unntak fra nr. 3 skal referanseperioden for beregning av daglig handelsvirksomhet eller anslått kapital fordelt på slik 

handelsvirksomhet, omfatte bare den seneste årlige beregningsperioden når følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den daglige handelsvirksomheten eller anslått kapital fordelt på slik handelsvirksomhet reduseres med mer enn 10 % når 

den tidligste av de tre foregående årlige beregningsperiodene sammenlignes med den seneste årlige beregningstidsperioden. 

b) Den daglige handelsvirksomheten eller anslått kapital fordelt på slik virksomhet i den seneste av de tre årlige 

beregningsperiodene er mindre enn i de to foregående beregningsperiodene. 

Artikkel 5 

Transaksjoner som kvalifiserer som risikoreduserende transaksjoner 

1. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 4 femte ledd bokstav b) i direktiv 2014/65/EU skal en transaksjon i derivater anses for på 

en objektivt målbar måte å reduserer risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering, når ett 

eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Transaksjonen reduserer risiko som følger av mulige endringer i verdien av eiendeler, tjenester, innsatsvarer, produkter, 

varer eller forpliktelser som personen eller vedkommendes konsern eier, produserer, framstiller, behandler, yter, kjøper, 

markedsfører, leier, selger eller påtar seg, eller med rimelighet kan forventes å eie, produsere, framstille, behandle, yte, 

kjøpe, markedsføre, leie, selge eller påta seg innenfor rammen av sin vanlige forretningsvirksomhet. 

b) Transaksjonen dekker risiko som følger av en mulig indirekte virkning av svingninger i renter, inflasjonstakt, valutakurser 

eller kredittrisiko på verdien av de eiendelene, tjenestene, innsatsvarene, produktene, varene eller forpliktelsene som er 

omhandlet i bokstav a). 

c) Transaksjonen kan anses som en sikringskontrakt i henhold til de internasjonale standardene for finansiell rapportering som 

er vedtatt i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

2. Ved anvendelse av nr. 1 menes med en transaksjon som i seg selv eller i kombinasjon med andre derivater anses som 

risikoreduserende, en transaksjon der en ikke-finansiell enhet 

a) i sine interne retningslinjer beskriver 

i) hvilke typer kontrakter i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike som inngår i de porteføljene som brukes 

til å redusere risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering, og kriteriene for at de 

kan velges ut,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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ii) forbindelsen mellom porteføljen og de risikoene den skal redusere, 

iii) hvilke tiltak som er truffet for å sikre at transaksjoner med disse kontraktene ikke tjener noe annet formål enn å dekke 

risiko som er direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering i en ikke-finansiell enhet, og at 

enhver transaksjon som tjener et annet formål, tydelig kan identifiseres, 

b) kan gi et tilstrekkelig detaljert bilde av porteføljene med hensyn til klasser av varederivater, utslippskvoter eller derivat er på 

slike, underliggende vare, tidshorisont og andre relevante faktorer. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1018 

av 29. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger  

som skal framlegges av verdipapirforetak, markedsoperatører og kredittinstitusjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 34 nr. 8 tredje ledd og artikkel 35 nr. 11 tredje 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å angi hvilke opplysninger som verdipapirforetak, markedsoperatører og, dersom det kreves i henhold til 

direktiv 2014/65/EU, kredittinstitusjoner bør framlegge for vedkommende myndigheter i sine hjemstater når de ønsker å 

yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet samt yte tilknyttede tjenester i en annen medlemsstat, for å 

fastsette ensartede opplysningskrav og utnytte de fordelene som muligheten til å yte tjenester i hele Unionen innebærer. 

2) Omfanget av og innholdet i opplysningene som skal framlegges for vedkommende myndighet i hjemstaten av 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner eller markedsoperatører som ønsker å yte investeringstjenester, utøve investe-

ringsvirksomhet eller tilknyttet virksomhet eller tilby ordninger for å lette tilgang og handel, varierer avhengig av 

formålet med og formen på rettighetene til å drive grensekryssende virksomhet. Av klarhetshensyn er det derfor 

hensiktsmessig å definere forskjellige typer meldinger om grensekryssende virksomhet i denne forordning. 

3) Av samme grunner er det også viktig å klargjøre hvilke opplysninger som verdipapirforetak eller markedsoperatører 

som driver en multilateral handelsfasilitet («MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»), bør framlegge når de 

på territoriet til en annen medlemsstat ønsker å tilrettelegge for tilgang til og handel på slike systemer for fjernbrukere, 

fjernmedlemmer eller fjerndeltakere etablert i den andre medlemsstaten. 

4) Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten bør motta oppdaterte opplysninger ved enhver endring av 

opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet, herunder ved tilbakekall av eller avkall på tillatelsen til å 

yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet. Opplysningene bør sikre at disse vedkommende 

myndighetene kan treffe en velbegrunnet beslutning som er forenlig med deres myndighet og ansvar. 

5) Endringer av navn, adresse og kontaktopplysninger for verdipapirforetak i hjemstaten skal anses som relevante og bør 

derfor meldes som en endring av filialopplysninger eller en endring av opplysninger om en tilknyttet agent.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 17.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/130 
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6) Det er viktig at vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten samarbeider om å håndtere risikoen for 

hvitvasking av penger. Denne forordning, og særlig meldingen om verdipapirforetakets virksomhetsplan, bør gjøre det 

lettere for vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten å vurdere og overvåke tilstrekkeligheten av systemene og 

kontrollene for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i en filial etablert på dens territorium, 

herunder kompetansen, kunnskapen og hederligheten til medarbeideren som er ansvarlig for rapportering om 

hvitvasking av penger. 

7) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler meldinger knyttet til 

adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet og utøvelsen av etableringsretten for 

verdipapirforetak, markedsoperatører og eventuelt kredittinstitusjoner. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, 

å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder for framlegging av de 

opplysningene som kreves i henhold til avdeling II, kapittel III i direktiv 2014/65/EU, samles i én enkelt forordning. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilhørende nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse 

fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

10) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, 

analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer 

og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en multilateral handelsfasilitet 

(«MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»). 

2. Denne forordning får også anvendelse på kredittinstitusjoner med tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(2) som yter en eller flere investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet, og som ønsker å benytte 

tilknyttede agenter i henhold til følgende rettigheter: 

a) Adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 

2014/65/EU. 

b) Utøvelse av etableringsretten i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet» en melding i samsvar med artikkel 34 nr. 2 

i direktiv 2014/65/EU eller i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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b) «melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial» eller «melding om grensekryssende virksomhet ved bruk 

av tilknyttet agent» en melding i samsvar med artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU eller i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i 

direktiv 2014/65/EU, 

c) «melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF» en melding i samsvar med artikkel  

34 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU, 

d) «melding om grensekryssende virksomhet» en melding om grensekryssende investeringstjenester og investerings-

virksomhet, en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial, en melding om grensekryssende 

virksomhet ved bruk av tilknyttet agent eller en melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller 

en OHF. 

Artikkel 3 

Opplysninger som skal angis i meldinger om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet  

1. Verdipapirforetakene skal sørge for at meldinger om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

inngitt i samsvar med artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU inneholder følgende opplysninger: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket sammen med navnet på en utpekt kontaktperson i 

verdipapirforetaket. 

b) En virksomhetsplan som omfatter følgende poster: 

i) Nærmere opplysninger om investeringstjenestene, investeringsvirksomheten og de tilknyttede tjenestene som skal 

tilbys i vertsstaten, og de finansielle instrumentene som skal benyttes. 

ii) Bekreftelse på hvorvidt verdipapirforetaket ønsker å benytte tilknyt tede agenter som er etablert i foretakets hjemstat, 

for å yte tjenester i vertsstaten, og eventuelt navn, adresse og kontaktopplysninger til slike tilknyttede agenter samt 

investeringstjenester eller investeringsvirksomhet, tilknyttede tjenester og finansielle instrumenter som den tilknyttede 

agenten skal tilby. 

2. Kredittinstitusjoner som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som inngir en melding om grensekryssende investerings-

tjenester og investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direkt iv 2014/65/EU, skal sikre at en slik melding 

inneholder opplysningene angitt i nr. 1 bokstav a) og b) ii). 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal angis ved endring av investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), skal sikre at en melding om en 

endring av opplysningene i henhold til artikkel 34 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU inneholder nærmere opplysninger om eventuelle 

endringer av opplysningene i den opprinnelige meldingen om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet. 

Artikkel 5 

Opplysninger som skal angis om ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF 

Verdipapirforetak og markedsoperatører som inngir meldinger om ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF i 

samsvar med artikkel 34 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU, skal sørge for at en slik melding inneholder følgende opplysninger: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket eller markedsoperatøren sammen med navnet på en utpekt 

kontaktperson i verdipapirforetaket eller markedsoperatøren. 

b) En kort beskrivelse av de nødvendige ordningene som skal være på plass, og datoen da disse ordningene vil bli stilt til 

rådighet i vertsstaten. 

c) En kort beskrivelse av den enkelte MHF-ens eller OHF-ens virksomhetsmodell, herunder typen finansielle instrumenter 

som handles, typen deltakere og markedsføringsmetoden til MHF-en eller OHF-en for å nå fjernbrukere, -medlemmer eller 

-deltakere.  
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Artikkel 6 

Opplysninger som skal angis i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent 

1. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at en melding 

om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet 

agent inngitt i samsvar med artikkel 35 nr. 2 eller artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU, inneholder følgende opp lysninger: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen i hjemstaten sammen med navnet på 

en utpekt kontaktperson i verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen. 

b) Navn, adresse og kontaktopplysninger i vertsstaten til filialen eller den tilknyttede agenten der dokumenter kan innhentes. 

c) Navnene på personene som er ansvarlige for ledelsen av filialen eller den tilknyttede agenten. 

d) Henvisning til hvor det offentlige registeret, elektronisk eller annet, der den tilknyttede agenten er registrert, er plassert. 

e) En virksomhetsplan. 

2. Virksomhetsplanen som er nevnt i nr. 1 bokstav e), skal omfatte følgende: 

a) En liste over investeringstjenester, investeringsvirksomhet, tilknyttede tjenester og finansielle instrumenter som skal tilbys. 

b) En oversikt som forklarer hvordan filialen eller den tilknyttede agenten vil bidra til verdipapirforetakets, kredittinstitu-

sjonens eller konsernets strategi, og som angir om verdipapirforetaket er medlem av et konsern, og hva som vil være 

filialens eller den tilknyttede agentens viktigste funksjoner. 

c) En beskrivelse av den typen kunder eller motparter som filialen eller den tilknyttede agenten vil handle med, og hvordan 

verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen vil skaffe seg og handle med disse kundene og motpartene. 

d) Følgende opplysninger om filialens eller den tilknyttede agentens organisasjonsstruktur: 

i) Funksjonelle, geografiske og juridiske rapporteringslinjer dersom det benyttes en matriseledelsesstruktur. 

ii) En beskrivelse av hvordan filialen eller den tilknyttede agenten passer inn i verdipapirforetakets eller kredittinstitu-

sjonens foretaksstruktur eller i konsernstrukturen dersom verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen inngår i et 

konsern. 

iii) Retningslinjene for rapportering fra filialen eller den tilknyttede agenten til hovedkontoret. 

e) Nærmere opplysninger om personer som innehar nøkkelfunksjoner i filialen eller i den tilknyttede agenten, herunder 

personer som er ansvarlige for den daglige driften, etterlevelsesfunksjonen og klagebehandlingen i filialen eller i den 

tilknyttede agenten. 

f) Nærmere opplysninger om eventuelle utkontrakteringsordninger som er avgjørende for driften av filialen eller den 

tilknyttede agenten. 

g) Sammenfattende opplysninger om de systemene og kontrollene som vil bli innført, herunder 

i) tiltak som vil bli innført for å sikre kunders penger og eiendeler, 

ii) tiltak for overholdelse av regler for god forretningsskikk og andre forpliktelser som hører inn under ansvarsområdet til 

vedkommende myndighet i vertsstaten i samsvar med artikkel 35 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og for dokumentasjon i 

samsvar med artikkel 16 nr. 6 i nevnte direktiv, 

iii) interne tiltak for kontroll med personale, herunder kontroll med handel for egen regning, 

iv) tiltak for å overholde forpliktelsene knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger, 

v) nærmere opplysninger om kontroll med utkontraktering og andre ordninger med tredjeparter i forbindelse med 

investeringstjenester som ytes eller investeringsvirksomhet som utøves av filialen eller den tilknyttede agenten, 

vi) navn, adresse og kontaktopplysninger for den godkjente erstatningsordningen der verdipapirforetaket eller kredittinsti-

tusjonen er medlem. 

h) Prognoser for både resultat og kontantstrøm for en innledende periode på 36 måneder. 
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3. Når en filial skal etableres i en vertsstat og har til hensikt å benytte tilknyttede agenter etablert i den medlemsstaten i 

samsvar med artikkel 35 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU, skal virksomhetsplanen nevnt i nr. 1 bokstav e) også omfatte 

opplysninger om identiteten, adressen og kontaktopplysningene til den enkelte tilknyttede agent. 

Artikkel 7 

Opplysninger som skal angis ved endring av opplysninger om filialen eller den tilknyttede agenten 

1. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at en melding 

om en endring av opplysningene i henhold til artikkel 35 nr. 10 i direktiv 2014/65/EU inneholder nærmere op plysninger om 

enhver endring inntatt i den opprinnelige meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent. 

2. Verdipapirforetak og de kredittinstitusjonene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal sørge for at enhver 

endring av meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller meldingen om grensekryssende virksomhet 

ved bruk av tilknyttet agent som gjelder opphør av driften i filialen eller opphør av bruken av en tilknyttet agent, skal inneholde 

følgende opplysninger: 

a) Navnet på den eller de personene som har ansvaret for prosessen med opphør av driften i filialen eller bruken av den 

tilknyttede agenten. 

b) Tidsplanen for det planlagte opphøret. 

c) Nærmere opplysninger om og foreslåtte prosesser for å avvikle foretakets virksomhet, herunder nærmere opplysninger om 

hvordan kunders interesser skal ivaretas, klager skal løses og eventuelle utestående forpliktelser skal innfris. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



Nr. 13/1734 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1799 

av 12. juni 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til unntak  

fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters sentralbanker når de  

utøver sin penge- og valutapolitikk og politikk for finansiell stabilitet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 1 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Transaksjoner der medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) er motparter, er unntatt fra kravene 

om gjennomsiktighet i samsvar med artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 600/2014, forutsatt at disse transaksjonene 

utføres innenfor rammen av penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiell stabilitet. 

2) Et slikt unntak fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 600/2014 kan i samsvar med artikkel 1 nr. 9 i forordning (EU) 

nr. 600/2014, dersom de oppfyller de relevante kravene, utvides til sentralbanker i tredjestater og til Den internasjonale 

oppgjørsbank, som med henblikk på dette unntaket anses som likeverdig med en tredjestats sentralbank i henhold til 

artikkel 1 nr. 9 i forordning (EU) nr. 600/2014. For dette formål har Kommisjonen utarbeidet og framlagt for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport der det vurderes hvordan sentralbanker i tredjestater behandles internasjonalt. 

Rapporten inneholdt en analyse av behandlingen av sentralbanker, herunder medlemmene av ESSB, innenfor den 

rettslige rammen i tredjestater og den mulige virkningen som lovfestede krav om offentliggjøring i Unionen kan ha på 

transaksjoner som utføres av tredjestaters sentralbanker. Når det gjelder analysen, ble det i rapporten konkludert med at 

unntaket fra kravene om gjennomsiktighet for en rekke tredjestaters sentralbanker i forordning (EU) nr. 600/2014 var 

nødvendig, og det ble derfor konkludert med at utvidelsen av unntaket også bør gjelde for sentralbankene i disse 

tredjestatene. 

3) Listen over sentralbanker i tredjestater som er omfattet av unntaket i denne forordning, bør gjennomgås når det anses 

hensiktsmessig, herunder for eventuelt å utvide unntaket til å gjelde for andre sentralbanker i tredjestater som ennå ikke 

er oppført på listen, eller for å fjerne slike offentlige organer fra listen. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomités ekspertgruppe. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Unntak for sentralbanker i tredjestater 

(Artikkel 1 nr. 9 i forordning (EU) nr. 600/2014) 

Artikkel 1 nr. 6 og 7 i forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse på Den internasjonale oppgjørsbank og sentralbanker i 

tredjestater oppført i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 7.10.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/131 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

1. Australia: 

— Reserve Bank of Australia  

2. Brasil: 

— Banco Central do Brasil 

3. Canada: 

— Bank of Canada / Banque du Canada 

4. Hongkong SAR: 

— Hong Kong Monetary Authority  

5. India: 

— Reserve Bank of India 

6. Japan: 

— Bank of Japan 

7. Mexico: 

— Banco de México 

8. Republikken Korea: 

— Bank of Korea 

9. Singapore: 

— Monetary Authority of Singapore 

10. Sveits: 

— Schweizerische Nationalbank / Banque Nationale Suisse / Banca Nazionale Svizzera / Banca Naziunala Svizra 

11. Tyrkia: 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

12. De forente stater: 

— Federal Reserve System 

13. Den internasjonale oppgjørsbank 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1943 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opplysninger og krav i forbindelse med tillatelse til verdipapirforetak (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta en grundig vurdering som ledd i prosessen med å innvilge og avslå 

søknader om tillatelse til verdipapirforetak, bør det kreves at søkeren framlegger nøyaktige opplysninger for 

vedkommende myndighet på tidspunktet for den første søknaden om tillatelse. Vedkommende myndighet bør ha rett til 

å be om ytterligere opplysninger fra søkeren under vurderingen i samsvar med kriteriene og fristene fastsatt  i direktiv 

2014/65/EU. 

2) For å sikre at vedkommende myndighets vurdering bygger på korrekte opplysninger, er det viktig at søkeren framlegger 

kopier av sine foretaksdokumenter, herunder en bekreftet kopi av stiftelsesdokumentet og vedtektene samt en kopi av 

foretakets firmaattest fra det nasjonale foretaksregisteret. 

3) Søkeren bør framlegge opplysninger om tilgjengelige kapitalkilder, herunder om hvordan finansielle midler overføres 

ved framskaffelse av kapital, slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om alle relevante krav for å forebygge 

økonomisk kriminalitet er oppfylt. 

4) Nyetablerte foretak kan ved inngivelse av en søknad kanskje bare være i stand til å gi opplysninger om hvordan kapital 

vil bli framskaffet, og hvilken type og mengde kapital som vil bli framskaffet. Før det gis tillatelse, bør imidlertid 

vedkommende myndigheter motta bevis for innbetalt aksjekapital og andre typer anskaffet kapital, sammen med 

opplysninger om kapitalkildene. Slike beviser kan omfatte kopier av relevante kapitalinstrumenter og tilhørende 

kontoutskrifter. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne vurdere omdømmet til personer som skal lede verdipapirforetakets 

virksomhet, til foreslåtte aksjeeiere og til deltakere med kvalifiserende eierandeler, er det viktig å kreve at søkeren 

framlegger opplysninger om disse personene. 

6) For at vedkommende myndigheter skal kunne vurdere erfaringen til personer som skal lede verdipapirforetakets 

virksomhet, bør de få opplysninger fra søkeren om relevant utdanning, yrkesrettet op plæring og yrkeserfaring hos 

medlemmene av ledelsesorganet og personer som faktisk leder virksomheten, samt deres tilknyttede fullmakter og 

eventuelle stedfortredere. 

7) Søkeren bør framlegge finansiell informasjon om verdipapirforetaket for vedkommende my ndigheter slik at de kan 

vurdere foretakets finansielle soliditet. 

8) Ettersom nyetablerte foretak på søknadstidspunktet kanskje ikke er i stand til å gi opplysninger om revisorer, bør disse 

søkerne unntas fra plikten til å gi disse opplysningene til vedkommende myndighet, med mindre revisorene allerede er 

utpekt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/132 
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9) Opplysninger som er relevante for vurderingen av verdipapirforetakets organisasjonsstruktur, bør inneholde nærmere 

opplysninger om internkontrollsystemet, om tiltak for å påvise interessekonflikter og om ordninger for å sikre kundenes 

eiendeler, slik at vedkommende myndighet kan vurdere om verdipapirforetaket vil kunne overholde sine forpliktelser i 

henhold til artikkel 16 i direktiv 2014/65/EU. 

10) Nasjonale vedkommende myndigheter kan gi en fysisk person eller en juridisk person ledet av en enkelt fysisk person 

tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirforetak. Det bør derfor fastsettes krav knyttet til tillatelsen som gjelder for 

ledelsen i verdipapirforetak som er fysiske personer eller juridiske personer ledet av en enkelt fysisk person. 

11) For å skape rettssikkerhet, klarhet og forutsigbarhet med hensyn til tillatelsesprosessen bør kriteriene for vedkommende 

myndigheters vurdering av egnetheten til aksjeeiere eller deltakere med kvalifiserende eierandeler når de gir tillatelse til 

et verdipapirforetak, være de kriteriene som er fastsatt i artikkel 13 i direktiv 2014/65/EU for å vurdere et planlagt 

erverv. Særlig bør vedkommende myndigheter vurdere egnetheten til aksjeeiere eller deltakere med kvalifiserende 

eierandeler og foretakets finansielle soliditet på grunnlag av kriterier som gjelder omdømmet og erfaringen til de 

personene som leder verdipapirforetakets virksomhet, og foretakets finansielle soliditet. 

12) For å identifisere faktorer som kan hindre vedkommende myndighet i å utøve sine tilsynsfunksjoner på en effektiv måte, 

bør vedkommende myndighet ta hensyn til kompleksiteten og gjennomsiktigheten i verdipapirforetakets konsern-

struktur, konsernforetakenes geografiske beliggenhet og den virksomheten de utøver. 

13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på medlemsstatenes behandling av personopplysninger 

ved anvendelsen av denne forordning. 

14) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning 

og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få anvendelse 

fra samme dato. 

15) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

16) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Alminnelige opplysninger 

En søker som ønsker tillatelse som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal framlegge for 

vedkommende myndighet en søknad som omfatter følgende alminnelige opplysninger: 

a) Søkerens navn (juridisk navn og eventuelt andre handelsnavn som skal brukes), juridisk struktur (herunder opplysninger om 

hvorvidt foretaket vil være en juridisk person eller, dersom dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, en fysisk 

person), hovedkontorets adresse og, for eksisterende selskaper, forretningskontor, kontaktopplysninger, nasjonalt 

identifikasjonsnummer, dersom det finnes, samt 

i) for nasjonale filialer: opplysninger om hvor filialene skal drive virksomhet, 

ii) for nasjonale tilknyttede agenter: opplysninger om hvorvidt søkeren har til hensikt å benytte tilknyttede agenter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsyn smyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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b) En liste over investeringstjenester, investeringsvirksomhet, tilknyttede tjenester og finansielle instrumenter som skal tilby s, 

og om hvorvidt kundenes finansielle instrumenter og midler vil bli oppbevart (også midlertidig). 

c) Kopier av foretaksdokumenter og eventuelt firmaattest fra det nasjonale foretaksregisteret. 

Artikkel 2 

Opplysninger om kapital 

En søker som ønsker tillatelse som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal framlegge for 

vedkommende myndighet opplysninger om og eventuelt bevis for tilgjengelige kapitalkilder. Opplysningene skal omfatte 

a) nærmere opplysninger om bruken av private økonomiske midler, herunder disse midlenes opprinnelse og tilgjengelighet, 

b) nærmere opplysninger om tilgang til kapitalkilder og finansmarkeder, herunder opplysninger om finansielle instrumenter 

som er utstedt eller skal utstedes, 

c) eventuelle relevante avtaler og kontrakter om anskaffet kapital, 

d) opplysninger om bruk eller forventet bruk av lånte midler, herunder navnet på relevante långivere og nærmere opplysninger 

om fasiliteter som er bevilget eller forventes å bli bevilget, f.eks. løpetider, vilkår, sikkerhetsstillelser og garantier, sammen 

med opplysninger om hvor de lånte midlene (eller de midlene som forventes å bli lånt) kommer fra, dersom långiveren ikke 

er en finansinstitusjon som er underlagt tilsyn, 

e) nærmere opplysninger om hvordan de finansielle midlene overføres til foretaket, bl.a. om nettverket som brukes for å 

overføre slike midler. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal opplysninger om typene av anskaffet kapital eventuelt omfatte de typene kapital som er 

angitt i forordning (EU) nr. 575/2013, særlig om kapitalen består av ren kjernekapital, annen godkjent kjernekapital eller 

tilleggskapital. 

Artikkel 3 

Opplysninger om aksjeeiere 

En søker som ønsker tillatelse som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal gi vedkommende 

myndighet følgende opplysninger om sine aksjeeiere: 

a) En liste over personer med direkte eller indirekte kvalifiserende eierandeler i verdipapirforetaket, størrelsen på disse 

eierandelene og, for indirekte eierandeler, navnet på den personen som eierandelen eies gjennom, og navnet på den endelige 

innehaveren. 

b) For personer med en kvalifiserende eierandel (direkte eller indirekte) i verdipapirforetaket, den dokumentasjonen som 

kreves fra aktuelle erververe i forbindelse med erverv eller økninger av kvalifiserende eierandeler i verdipapirforetak i 

samsvar med artikkel 3, 4 og 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en 

uttømmende liste over opplysninger som aktuelle erververe skal inkludere i meldingen om et planlagt erverv av en 

kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak(1). 

c) For aksjeeiere som er foretak og inngår i et konsern, et organisasjonskart for konsernet som angir hovedvirksomheten til 

hvert foretak innenfor konsernet, navnene på alle regulerte enheter innenfor konsernet og navnene på de relevante 

tilsynsmyndighetene samt forholdet mellom finansielle og ikke-finansielle enheter innenfor konsernet. 

d) Ved anvendelsen av bokstav b) skal dokumentasjonen, når innehaveren av en kvalifiserende eierandel ikke er en fysisk 

person, også omfatte alle medlemmer av ledelsesorganet og foretaksleder, eller enhver annen person som utfører tilsvarende 

oppgaver.  

  

(1) EUT L 276 av 26.10.2017, s. 32. 
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Artikkel 4 

Opplysninger om ledelsesorganet og personer som leder virksomheten 

En søker som ønsker tillatelse som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal gi vedkommende 

myndighet følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder medlemmer av ledelsesorganet og personer som faktisk leder foretakets virksomhet, og deres tilknyt tede 

fullmakter og eventuelle stedfortredere: 

i) Personopplysninger som omfatter personens navn, fødselsdato og fødested, personlig nasjonalt identifikasjons -

nummer, dersom det finnes, adresse og kontaktopplysninger. 

ii) Den stillingen personen er utpekt til eller vil bli utpekt til. 

iii) Et curriculum vitae som viser relevant utdanning, yrkesrettet opplæring og yrkeserfaring, herunder navn på alle 

organisasjoner som personen har arbeidet for, og arten og varigheten av vedkommendes funksjoner, særlig når det 

gjelder arbeidsoppgaver innenfor samme område som den stillingen det søkes om. For stillinger som vedkommende 

person har hatt de siste ti årene, skal beskrivelsen inneholde nærmere opplysninger om delegert myndighet, intern 

beslutningsmyndighet og områder av virksomheten som personen har hatt ansvar for. 

iv) Dokumentasjon knyttet til personens omdømme og erfaringer, særlig en liste over referanser, herunder kontakt -

opplysninger og anbefalingsbrev. 

v) Opplysninger fra strafferegistre og om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker og disiplinære tiltak mot dem (herunder diskvalifisering som foretaksleder, konkurs, insolvens 

og lignende behandling), særlig i form av et offisielt dokument (dersom et slikt finnes og kan fås fra den berørte 

medlemsstaten eller tredjestaten) eller i form av et annet tilsvarende dokument. Når det gjelder pågående gransking, 

kan disse opplysningens gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

vi) Opplysninger om avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirk-

somhet, om tilbaketrekking, tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens 

eller om utestenging etter beslutning fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en 

yrkessammenslutning. 

vii) Opplysninger om oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et tillitsforhold eller tilsvarende. 

viii) Opplysninger om hvorvidt det allerede er foretatt en vurdering av omdømmet og erfaringen som erverver eller som 

en person som leder virksomheten (herunder datoen for vurderingen, hvilken myndighet som foretok den, og 

dokumentasjon på resultatet). 

ix) En beskrivelse av personens og hans/hennes nære slektningers eventuelle finansielle og ikke-finansielle interesser i 

eller relasjoner til medlemmer av ledelsesorganet, personer med nøkkelfunksjoner i samme institusjon, morinstitu-

sjonen og datterselskaper eller aksjeeiere. 

x) Nærmere opplysninger om resultatet av eventuelle vurderinger av egnetheten til medlemmene av ledelsesorganet 

som søkeren selv har foretatt. 

xi) Opplysninger om hvor mye tid som minst vil bli avsatt til utførelsen av personens funksjoner i foretaket (per år og 

per måned). 

xii) Opplysninger om menneskelige og økonomiske ressurser som avsettes til å introdusere og lære opp medlemmene 

(per år). 

xiii) En liste over personens nåværende styreverv og lederstillinger. 

Ved anvendelsen av bokstav a) punkt ix) omfatter finansielle interesser f.eks. kredittransaksjoner, garantier og 

sikkerhetsstillelser, mens ikke-finansielle interesser kan være f.eks. familieforhold eller nære relasjoner. 

b) Personalet i interne ledelses- og kontrollorganer.  
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Artikkel 5 

Finansiell informasjon 

En søker som ønsker tillatelse som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal gi vedkommende 

myndighet følgende opplysninger om sin finansielle stilling: 

a) Prognoseinformasjon på foretaksnivå og eventuelt på konsernnivå eller delkonsernnivå, herunder 

i) prognostiserte regnskapsplaner for de første tre regnskapsårene, herunder 

— prognostisert balanse, 

— prognostisert resultatregnskap, 

ii) de forutsetningene som brukes for ovennevnte prognoser, samt forklaringer av tallene, herunder forventet antall og 

type av kunder, forventet volum av transaksjoner/ordrer samt forventet kapital under forvaltning, 

iii) dersom det er relevant, prognoseberegninger av foretakets kapital- og likviditetskrav i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) og forventet kapitaldekning for det første året. 

b) For selskaper som allerede er i virksomhet, lovpålagte finansregnskap på foretaksnivå og eventuelt på konsern- eller 

delkonsernnivå for de siste tre regnskapsperiodene, godkjent av den eksterne revisoren dersom finansregnskapet skal 

revideres, herunder 

i) balansen, 

ii) resultatregnskapet, 

iii) årsrapporter og finansielle vedlegg samt alle andre dokumenter som er registrert i relevant register eller hos relevant 

myndighet på det territoriet som er relevant for selskapets finansregnskap, og eventuelt en beretning fra selskapets 

revisor for de siste tre årene eller for den tiden som har gått siden virksomheten begynte. 

c) En analyse av virkeområdet for konsolidert tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, herunder nærmere 

opplysninger om hvilke konsernforetak som vil bli omfattet av kravet om konsolidert tilsyn etter at tillatelsen er gitt, og p å 

hvilket nivå i konsernet dette kravet vil gjelde på konsolidert eller delkonsolidert grunnlag. 

Artikkel 6 

Opplysninger om foretakets organisasjon 

En søker som ønsker tillatelse som et verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, skal gi vedkommende 

myndighet følgende opplysninger om sin organisasjon: 

a) En driftsplan for de nærmeste tre årene, herunder opplysninger om planlagt regulert og ikke-regulert virksomhet med 

nærmere opplysninger om geografisk spredning og hvilken virksomhet som skal utøves av verdipapirforetaket. Relevante 

opplysninger i driftsplanen skal omfatte 

i) potensielle kunders og investormålgruppens bosted, 

ii) markedsføring og salgsfremmende virksomhet og ordninger, herunder hvilke språk som skal benyttes i tilbuds- og 

markedsføringsdokumenter, navn på de medlemsstatene der reklamen vil være mest synlig og forekomme hyppigst, 

typen av reklamemateriell (for å vurdere hvor tyngdepunktet for effektiv markedsføring vil ligge), 

iii) navn på foretak som driver med direkte markedsføring, finansielle investeringsrådgivere og distributører samt 

virksomhetens geografiske beliggenhet. 

b) Nærmere opplysninger om foretakets revisorer, dersom disse opplysningene foreligger på tidspunktet for søknaden om 

tillatelse. 

c) Selskapets organisasjonsstruktur og internkontrollsystemer, bl.a. følgende: 

i) Personlige opplysninger om lederne for interne ledelses- og tilsynsfunksjoner, herunder et detaljert curriculum vitae 

med angivelse av relevant utdanning, yrkesrettet opplæring og yrkeserfaring. 

ii) Beskrivelse av de ressursene (særlig menneskelige og tekniske) som skal avsettes til de forskjellige planlagte 

virksomhetene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).  
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iii) Når det gjelder oppbevaring av kunders finansielle instrumenter og midler, opplysninger om eventuelle ordninger for å 

sikre kunders eiendeler (dersom finansielle instrumenter og midler oppbevares i depot, særlig navnet på 

depotmottakeren og tilknyttede kontrakter). 

iv) En forklaring på hvordan foretaket vil oppfylle tilsynskrav og krav om god forretningsskikk. 

d) Opplysninger om status for verdipapirforetakets søknad om medlemskap i erstatningsordningen for investorer i hjemstaten, 

eller bevis på medlemskap i erstatningsordningen for investorer, dersom et slikt bevis foreligger. 

e) En liste over funksjoner, tjenester eller virksomhet som er utkontraktert (eller som skal utkontrakteres), og en liste over 

inngåtte eller planlagte kontrakter med eksterne tjenesteytere samt ressurser (særlig menneskelige og tekniske samt 

internkontrollsystemet) som er avsatt til å kontrollere funksjoner, tjenester eller virksomhet som er utkontraktert. 

f) Tiltak for å påvise, hindre eller håndtere interessekonflikter som oppstår i forbindelse med yting av investeringstjenester og 

tilknyttede tjenester samt en beskrivelse av ordningene for produktstyring. 

g) En beskrivelse av systemer for overvåking av foretakets virksomhet, herunder eventuelle reservesy stemer, samt systemer 

og risikokontroller dersom foretaket ønsker å drive med algoritmebasert handel og/eller tilbyr direkte elektronisk tilgang. 

h) Opplysninger om systemer for regeletterlevelse (compliance), internkontroll og risikostyring (overvåkingssy stem, 

internrevisjon og rådgivnings- og støttefunksjoner). 

i) Opplysninger om systemer for vurdering og styring av risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

j) Beredskapsplaner, herunder systemer og menneskelige ressurser (nøkkelpersonell). 

k) Retningslinjer for registerforvaltning, registerføring og arkivering. 

l) En beskrivelse av foretakets prosedyrehåndbok. 

Artikkel 7 

Alminnelige krav 

1. De opplysningene som skal gis til vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til artikkel 1 og 6, skal gjelde både 

foretakets hovedkontor og dets filialer og tilknyttede agenter. 

2. De opplysningene som skal gis til vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til artikkel 2–5, skal gjelde foretakets 

hovedkontor. 

Artikkel 8 

Krav som gjelder for ledelsen i verdipapirforetak som er fysiske personer eller juridiske personer ledet av en enkelt 

fysisk person 

1. Vedkommende myndighet skal bare gi tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirforetak til søkere som er fysiske 

personer eller juridiske personer ledet av en enkelt fysisk person, på følgende vilkår: 

a) Den fysiske personen kan lett og på kort varsel kontaktes av vedkommende myndigheter. 

b) Den fysiske personen har avsatt tilstrekkelig tid til denne funksjonen. 

c) Verdipapirforetakets styringsorganer eller vedtekter bemyndiger en person til umiddelbart å erstatte lederen og utføre alle 

dennes oppgaver dersom sistnevnte er forhindret fra å utføre dem selv. 

d) Den personen som er bemyndiget i henhold til foregående bokstav, skal ha tilstrekkelig godt omdømme og tilstrekkelig 

erfaring til å erstatte lederen i dennes fravær eller inntil det utpekes en ny leder, for å sikre en solid og forsvarlig ledelse av 

verdipapirforetaket. Den personen som er bemyndiget for verdipapirforetak som er fysiske personer, skal også være 

tilgjengelig for å bistå konkursforvaltere og relevante myndigheter ved avvikling av foretaket. Denne personen skal være 

tilstrekkelig tilgjengelig til å kunne ivareta denne funksjonen. 

2. Som ledd i tillatelsesprosessen skal et verdipapirforetak som søker om tillatelse, og som er en fysisk person eller en 

juridisk person ledet av en enkelt fysisk person, framlegge for vedkommende myndighet opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), c), d), e) og f) med hensyn til den personen som er bemyndiget i henhold til nr. 1 bokstav d) i denne artikkel.  
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Artikkel 9 

Krav som gjelder for aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler 

Vedkommende myndighet skal kontrollere at det i et foretaks søknad om tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirforetak i 

samsvar med avdeling II i direktiv 2014/65/EU, gis tilstrekkelige garantier for en solid og forsvarlig ledelse av foretaket, 

gjennom å vurdere egnetheten til foreslåtte aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, idet det tas hensyn til den 

innflytelsen som de enkelte foreslåtte aksjeeierne eller deltakerne med kvalifiserende eierandeler kan forventes å ha på 

verdipapirforetaket, med utgangspunkt i samtlige av følgende kriterier: 

a) Omdømmet og erfaringen til alle personer som skal lede verdipapirforetakets virksomhet. 

b) Omdømmet til foreslåtte aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler. 

c) Den finansielle soliditeten til foreslåtte aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler, særlig med hensyn til den 

typen virksomhet som utøves og planlegges i verdipapirforetaket. 

d) Om verdipapirforetaket vil kunne overholde og fortsette å overholde tilsynskravene fastsatt i artikkel 15 i direktiv 

2014/65/EU og, der dette er relevant, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF(1) og 2013/36/EU(2), og særlig om 

konsernet som verdipapirforetaket kommer til å bli en del av, har en struktur som muliggjør effektivt tilsyn, effektiv 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og fastsettelse av ansvarsfordelingen mellom vedkommen-

de myndigheter. 

e) Om det i forbindelse med tillatelsen til verdipapirforetaket er rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(3) eller forsøk på dette 

pågår eller har funnet sted, eller at en tillatelse til verdipapirforetaket vil kunne øke risikoen for dette. 

Artikkel 10 

Effektiv utøvelse av tilsynsfunksjoner 

En konsernstruktur som verdipapirforetaket skal drive virksomhet innenfor, skal anses å være et hinder for vedkommende 

myndighets utøvelse av sine tilsynsfunksjoner i henhold til artikkel 10 nr. 1 og 2 i direktiv 2014/65/EU i følgende tilfeller: 

a) Den er kompleks og ikke tilstrekkelig gjennomsiktig. 

b) Konsernforetakene er spredt geografisk. 

c) Virksomhet som utøves av konsernforetakene, kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å kunne vurdere egnetheten 

til aksjeeiere eller deltakere med kvalifiserende eierandeler eller betydningen av nære forbindelser til verdipapirforetaket. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt først i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og 

investeringsforetak i et finansielt  konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 

93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å drive virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s.  15). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1946 

av 11. juli 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for en uttømmende liste over opplysninger som aktuelle erververe skal inkludere i 

meldingen om et planlagt erverv av en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, 

om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 tredje ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(2), særlig artikkel 12 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør kreves en uttømmende liste over opplysninger fra en aktuell erverver av en kvalifiserende eierandel i et 

verdipapirforetak på tidspunktet for den opprinnelige meldingen, slik at vedkommende myndigheter kan vurdere det 

planlagte ervervet. Den aktuelle erververen bør derfor framlegge opplysninger om sin identiteten og identiteten til de 

personene som skal lede virksomheten, uansett om det er en fysisk eller en juridisk person, slik at målforetakets 

vedkommende myndighet kan vurdere den aktuelle erververens omdømme. 

2) Opplysninger om identiteten til de reelle eierne og om omdømmet og erfaringen til de personene som faktisk leder den 

aktuelle erververens forretningsvirksomhet, er også nødvendig dersom den aktuelle erververen er en juridisk person. 

Dersom den aktuelle erververen er eller er planlagt å være en trust, er det på samme måte nødvendig for målforetakets 

vedkommende myndighet å få opplysninger om både identiteten til de forvalterne som skal forvalte eiendelene i trusten, 

og identiteten til de reelle eierne av disse eiendelene for å kunne vurdere disse personenes omdømme og erfaring. 

3) Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person, er det nødvendig å innhente opplysninger både om den aktuelle 

erververen og om alle foretak som formelt ledes eller kontrolleres av den aktuelle erververen, slik at målforetakets 

vedkommende myndighet får alle opplysninger som er relevante for vurderingen av omdømmet. Dersom den aktuelle 

erververen er en juridisk person, er det nødvendig å innhente disse opplysningene om personer som faktisk leder den 

aktuelle erververens forretningsvirksomhet, om foretak under den aktuelle erververens kontroll og om aksjeeiere som 

har betydelig innflytelse på den aktuelle erververen, slik at vedkommende myndighet får alle opplysninger som er 

relevante for vurderingen av omdømmet. 

4) Opplysninger som er relevante for vurderingen av omdømmet, bør omfatte opplysninger om avsluttede eller pågående 

straffesaker og sivilrettslige eller administrative saker. På samme måte bør det gis opplysninger om alle pågående 

granskinger og søksmål, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den aktuelle erververen samt andre 

opplysninger, f.eks. avslag på registrering eller oppsigelse fra en stilling eller et tillitsverv, som anses å være av 

betydning for vurderingen av den aktuelle erververens omdømme. 

5) Den aktuelle erververen bør gi opplysninger om hvorvidt en annen vedkommende myndighet eller en annen myndighet 

allerede har foretatt en vurdering av den aktuelle erververens omdømme som erverver eller som en person 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

2022/EØS/13/133 
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som leder virksomheten i en kredittinstitusjon, et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, et verdipapirforetak eller en 

annen enhet, og i så fall resultatet av denne vurderingen for å sikre at målforetakets vedkommende myndighet tar 

behørig hensyn til resultatet av andre myndigheters granskinger ved vurderingen av den aktuelle erververen. 

6) Det bør gis finansiell informasjon om den aktuelle erververen for å vurdere vedkommendes finansielle soliditet. 

7) Det bør gis opplysninger om den aktuelle erververens finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

målforetakets aksjeeiere, styremedlemmer, medlemmer av den øverste ledelsen eller personer som har stemmerett i 

målforetaket, eller til målforetaket selv eller dettes konsern, slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere 

om en eventuell interessekonflikt kan påvirke den aktuelle erververens finansielle soliditet. 

8) Dersom den planlagte erververen er en juridisk person, er det nødvendig med visse tilleggsopplysninger, herunder 

opplysninger om andeler som innehas eller er planlagt å innehas henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, for å gi 

målforetakets vedkommende myndighet mulighet til å fullføre vurderingen av det planlagte ervervet, ettersom de 

juridiske strukturene og konsernstrukturene i slike tilfeller kan være kompliserte og gjøre det nødvendig med en grundig 

undersøkelse når det gjelder omdømme, nære forbindelser, eventuelle handlinger som er samordnet med andre parter, og 

målforetakets vedkommende myndighets evne til fortsatt å føre effektivt tilsyn med målforetaket. 

9) Dersom den aktuelle erververen er et foretak etablert i en tredjestat eller del av et konsern som er etablert utenfor 

Unionen, bør det gis tilleggsopplysninger slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere om rettssystemet i 

tredjestaten kan hindre et effektivt tilsyn med målforetaket, og vurdere den aktuelle erververens omdømme i nevnte 

tredjestat. 

10) Dersom den aktuelle erververen er et statseid fond, bør den aktuelle erververen gi opplysninger som gjør det mulig å 

vurdere dem som kontrollerer fondet, og fondets investeringsretningslinjer. Dette er av betydning for målforetakets 

vedkommende myndighet både ved vurderingen av omdømmet og for å kunne vurdere en eventuell innvirkning på et 

effektivt tilsyn med målforetaket. 

11) Det bør kreves særskilte opplysninger som muliggjør en vurdering av hvorvidt det planlagte ervervet vil få innvirkning 

på målforetakets vedkommende myndighets evne til å føre effektivt tilsyn med målforetaket. Dette bør omfatte en 

vurdering av om den aktuelle erververens nære forbindelser vil få innvirkning på målforetakets evne til å fortsette å gi 

sin tilsynsmyndighet aktuelle og nøyaktige opplysninger. For juridiske personer er det også nødvendig å vurdere 

virkningen av det planlagte ervervet på det konsolidert tilsynet med målforetaket og det konsernet det vil inngå i etter 

overtakelsen. 

12) Den aktuelle erververen bør gi opplysninger om finansieringen av det planlagte ervervet, herunder opplysninger om alle 

finansieringsformer og -kilder, og bør kunne framlegge dokumentasjon på den opprinnelige kilden til alle midler og 

eiendeler, slik at målforetakets vedkommende myndighet kan vurdere om det foreligger en risiko for hvitvasking av 

penger. 

13) Aktuelle erververe med en kvalifiserende eierandel på mellom 20 % og 50 % i målforetaket bør framlegge 

strategiopplysninger for målforetakets vedkommende myndighet for å sikre en omfattende vurdering av det planlagte 

ervervet. På samme måte bør aktuelle erververe med en kvalifiserende eierandel på mindre enn 20 % i målforetaket, 

men som utøver en tilsvarende innflytelse på andre måter, f.eks. gjennom forholdet mellom den aktuelle erververen og 

de eksisterende aksjeeierne, eksisterende aksjeeieravtaler, fordelingen av aksjer, kapitalinteresser og aksjeeiernes 

stemmeretter eller den aktuelle erververens stilling i målforetakets konsernstruktur, også framlegge disse opplysningene 

for å sikre en høy grad av ensartethet ved vurderingen av planlagte erverv. 

14) Dersom det er foreslått endringer i kontrollen over målforetaket, bør den aktuelle erververen som en hovedregel 

framlegge en fullstendig forretningsplan. Dersom det imidlertid ikke er foreslått endringer i kontrollen over 

målforetaket, er det tilstrekkelig å ha visse opplysninger om foretakets framtidige strategi og den aktuelle erververens 

hensikter med målforetaket for å vurdere om dette vil ha innvirkning på den aktuelle erververens finansielle soliditet.  
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15) Det er rimelig at den aktuelle erververen i visse tilfeller bare framlegger begrensede opplysninger. Særlig dersom den 

aktuelle erververen er blitt vurdert av målforetakets vedkommende myndighet de seneste to årene, eller dersom 

målforetaket er et lite verdipapirforetak og den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i 

Unionen, bør det bare være nødvendig å gi visse begrensede opplysninger til målforetakets vedkommende myndighet. 

16) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer eller 

personer bør skje i samsvar med reglene for personopplysninger som fastsatt i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1). 

17) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på Den europeiske verdipapir og markedstil-

synsmyndighets (ESMA) behandling av personopplysninger ved anvendelsen av denne forordning. 

18) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Europakommi-

sjonen. 

19) ESMA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europap arlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(3). 

20) Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft 2. juli 2014. Artikkel 12 nr. 8 i nevnte direktiv erstatter artikkel 10a nr. 8 i direktiv 

2004/39/EF og gir ESMA myndighet til å utvikle tekniske reguleringsstandarder som er identiske med dem som er 

omhandlet i artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF. Dessuten er innholdet i artikkel 10b nr. 4 og artikkel 10 nr. 4 i 

direktiv 2004/39/EF også identisk med innholdet i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU. I samsvar 

med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU oppheves direktiv 2004/39/EF med virkning fra 3. januar 2018. 

Kommisjonens vedtakelse av tekniske standarder i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF bør også anses 

for å være i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og dermed vil den tekniske standarden fortsatt få 

anvendelse etter 3. januar 2018 uten behov for ytterligere endringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for hvilke opplysninger en aktuell erverver skal inkludere i meldingen om et planlagt 

erverv til vedkommende myndigheter for verdipapirforetaket som erververen har til hensikt å erverve eller øke en 

kvalifiserende eierandel i («målforetaket»), for vurderingen av det planlagte ervervet. 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal framlegges av den aktuelle erververen 

En aktuell erverver skal i den grad det er relevant, framlegge for målforetakets vedkommende myndighet opplysningene nevnt i 

artikkel 3–12, avhengig av om opplysningene gjelder en fysisk person, en juridisk person eller en trust.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L  8 av 12.1.2001, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 3 

Alminnelige opplysninger om den aktuelle erververens identitet 

1. Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende identifikasjonsopplysninger: 

a) Personlige opplysninger, blant annet personens navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger og personlig 

nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Et detaljert curriculum vitae eller et tilsvarende dokument som viser relevant utdanning og opplæring, tidligere 

yrkeserfaring og eventuell yrkesutøvelse eller andre relevante funksjoner som utføres for tiden. 

2. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende opplysninger: 

a) Dokumentasjon som bekrefter foretakets navn, hovedkontorets registrerte adresse og postadresse, dersom de er forskjellige, 

kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Registrering av juridisk form i samsvar med relevant nasjonal lovgivning. 

c) En oppdatert oversikt over den juridiske personens næringsvirksomhet. 

d) En fullstendig liste over personer som faktisk leder virksomheten, med navn, fødselsdato og fødested, adresse, 

kontaktopplysninger, nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes, og detaljert curriculum vitae som angir 

opplysninger om relevant utdanning og opplæring, tidligere yrkeserfaring og eventuell yrkesutøvelse eller andre relevante 

funksjoner som utføres for tiden. 

e) Identiteten til alle personer som kan anses å være reelle eiere av den juridiske personen, med navn, fødselsdato og fødested, 

adresse, kontaktopplysninger og nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

3. Dersom den aktuelle erververen er eller er planlagt å være en trust, skal den aktuelle erververen gi målforetakets 

vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Identiteten til alle forvaltere som forvalter eiendeler i henhold til trustens vedtekter. 

b) Identiteten til alle personer som er reelle eiere av trusten, og deres respektive andeler i inntektsfordelingen. 

c) Identiteten til alle personer som er stiftere av trusten. 

Artikkel 4 

Ytterligere opplysninger dersom den aktuelle erververen er en fysisk person 

En aktuell erverver som er en fysisk person, skal også gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder den aktuelle erververen og alle foretak som den aktuelle erververen har ledet eller kontrollert i de seneste ti 

årene: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker og disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller lignende 

behandling, særlig i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument. 

2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den 

aktuelle erververen, som kan gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et tillitsforhold eller tilsvarende. 

b) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en vurdering av erververens omdømme, hvilken 

myndighet som foretok den, og dokumentasjon på resultatet.  
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c) Opplysninger om den aktuelle erververens nåværende finansielle stilling, herunder opplysninger om inntektskilder, 

eiendeler og forpliktelser samt sikkerhetsstillelser og garantier som er gitt eller mottatt. 

d) En beskrivelse av den aktuelle erververens forretningsvirksomhet. 

e) Finansiell informasjon, herunder kredittvurderinger og offentlig tilgjengelige rapporter om foretak som kontrolleres eller 

ledes av den aktuelle erververen, og eventuelt om den aktuelle erververen. 

f) En beskrivelse av den aktuelle erververens finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

1) andre aktuelle aksjeeiere i målforetaket, 

2) enhver person som har rett til å utøve stemmeretter i målforetaket i ett eller flere av følgende tilfeller: 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart som har inngått en avtale med nevnte person eller enhet, der de ved 

samordnet bruk av sin stemmerett forplikter seg til å føre en langsiktig, felles politikk når det gjelder forvaltningen 

av det aktuelle målforetaket. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i henhold til en avtale som er inngått med nevnte person eller enhet om 

en midlertidig overdragelse av de aktuelle stemmerettene mot vederlag. 

— Stemmeretter knyttet til aksjer som er deponert som sikkerhet hos nevnte person eller enhet, forutsatt at personen 

eller enheten kontrollerer stemmerettene og erklærer at den har til hensikt å utøve dem. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer som nevnte person eller enhet har evigvarende rettighet til. 

— Stemmeretter som innehas eller kan utøves i henhold til de første fire strekpunktene i bokstav f) punkt 2), av et 

foretak som kontrolleres av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer deponert hos nevnte person eller enhet, og som personen eller enheten kan 

utøve etter eget skjønn, i mangel av særlig instruks fra aksjeeierne. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i eget navn på vegne av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som nevnte person eller enhet kan utøve ved fullmakt når personen eller enheten kan utøve 

stemmerettene etter eget skjønn, i mangel av særlige instrukser fra aksjeeierne, 

3) ethvert medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet i samsvar med relevant nasjonal lovgivning, eller av 

målforetakets øverste ledelse, 

4) målforetaket selv og dets konsern. 

g) Opplysninger om andre av den aktuelle erververens interesser eller aktiviteter som kan være i konflikt med målforetakets, 

og mulige løsninger for å håndtere disse interessekonfliktene. 

Ved anvendelsen av bokstav f) skal kredittransaksjoner, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de finansielle 

interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Artikkel 5 

Ytterligere opplysninger dersom den aktuelle erververen er en juridisk person 

1. En aktuell erverver som er en juridisk person, skal også gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Opplysninger om den aktuelle erververen, om personer som faktisk leder den aktuelle erververens forretningsvirksomhet, 

om foretak under den aktuelle erververens kontroll og om aksjeeiere som har betydelig innflytelse på den aktuelle 

erververen, som angitt i bokstav e). Opplysningene skal omfatte følgende: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker eller disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller 

lignende behandling, i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument.  
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2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger overfor den 

aktuelle erververen, som kan gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et  tillitsforhold eller tilsvarende for personer som faktisk leder den aktuelle 

erververens forretningsvirksomhet, og for aksjeeiere som har betydelig innflytelse på den aktuelle erververen. 

b) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en omdømmevurdering av erververen eller 

personen som leder erververens forretningsvirksomhet, hvilken myndighet som foretok den, og dokumentasjon på 

resultatet. 

c) En beskrivelse av de finansielle og ikke-finansielle interessene eller relasjonene som den aktuelle erververen eller eventuelt 

det konsernet den aktuelle erververen tilhører, og de personene som faktisk leder forretningsvirksomheten, har i/til 

1) andre aktuelle aksjeeiere i målforetaket, 

2) enhver person som har rett til å utøve stemmeretter i målforetaket i ett eller flere av følgende tilfeller eller i en 

kombinasjon av dem: 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart som har inngått en avtale med nevnte person eller enhet, der de ved 

samordnet bruk av sin stemmerett forplikter seg til å føre en langsiktig, felles politikk når det gjelder forvaltningen 

av det aktuelle målforetaket. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i henhold til en avtale som er inngått med nevnte person eller enhet om 

en midlertidig overdragelse av de aktuelle stemmerettene mot vederlag. 

— Stemmeretter knyttet til aksjer som er deponert som sikkerhet hos nevnte person eller enhet, forutsatt at personen 

eller enheten kontrollerer stemmerettene og erklærer at den har til hensikt å utøve dem. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer som nevnte person eller enhet har evigvarende rettighet til. 

— Stemmeretter som innehas eller kan utøves i henhold til de første fire strekpunktene i bokstav c) punkt 2), av et 

foretak som kontrolleres av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som er knyttet til aksjer deponert hos nevnte person eller enhet, og som personen eller enheten kan 

utøve etter eget skjønn, i mangel av særlig instruks fra aksjeeierne. 

— Stemmeretter som innehas av en tredjepart i eget navn på vegne av nevnte person eller enhet. 

— Stemmeretter som nevnte person eller enhet kan utøve ved fullmakt når personen eller enheten kan utøve 

stemmerettene etter eget skjønn, i mangel av særlige instrukser fra aksjeeierne, 

3) ethvert medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet eller av målforetakets øverste ledelse, 

4) målforetaket selv og det konsernet det tilhører. 

d) Opplysninger om andre av den aktuelle erververens interesser eller aktiviteter som kan være i konflikt med målforetakets, 

og mulige løsninger for å håndtere disse interessekonfliktene. 

e) Den aktuelle erververens aksjeeierstruktur, med navnene på alle aksjeeiere som har betydelig innflytelse, og deres 

respektive andel av kapital og stemmeretter, herunder opplysninger om eventuelle aksjeeieravtaler. 

f) Dersom den aktuelle erververen inngår i et konsern som et datterforetak eller et morforetak, et detaljert organisasjonskart 

for hele foretaksstrukturen og opplysninger om andelen av kapital og stemmeretter for aksjeeiere som har betydelig 

innflytelse på konsernforetakene, og om konsernforetakenes aktuelle virksomhet.  
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g) Dersom den aktuelle erververen inngår i et konsern som et datterforetak eller et morforetak, opplysninger om forholdet 

mellom konsernets finansielle og ikke-finansielle enheter. 

h) Opplysninger om alle kredittinstitusjoner, forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, innretninger for kollektiv investering og 

deres forvaltere eller verdipapirforetak som inngår i konsernet, og navnene på de relevante tilsynsmyndighetene. 

i) Lovpålagte finansregnskap på foretaksnivå og eventuelt på konsern- eller delkonsernnivå for de siste tre regn-

skapsperiodene. Dersom disse finansregnskapene blir revidert eksternt, skal den aktuelle erververen framlegge dem slik de 

er godkjent av den eksterne revisoren. De lovpålagte finansregnskapene skal omfatte 

1) balansen, 

2) resultatregnskapet, 

3) årsrapporter og finansielle vedlegg samt alle andre dokumenter som er registrert i relevant register eller hos relevant 

myndighet på det territoriet som er relevant for den aktuelle erververen. 

j) Eventuelle opplysninger om den aktuelle erververens kredittvurderinger og den samlede kredittvurderingen for konsernet. 

Ved anvendelsen av bokstav c) skal kredittransaksjoner, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de finansielle 

interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Ved anvendelsen av bokstav i), dersom den aktuelle erververen er et nyetablert foretak, skal den aktuelle erververen i stedet for 

lovpålagte finansregnskap framlegge for målforetakets vedkommende myndighet prognostisert balanse og prognostisert 

resultatregnskap for de første tre regnskapsårene, herunder forutsetningene som brukes. 

2. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person med registrert hovedkontor i en tredjestat, skal den aktuelle 

erververen gi målforetakets vedkommende myndighet følgende tilleggsopplysninger: 

a) Et bevis på godt omdømme eller et tilsvarende dokument fra de berørte utenlandske vedkommende myndighetene som 

gjelder den aktuelle erververen. 

b) En erklæring fra berørte utenlandske vedkommende myndigheter om at det ikke foreligger noen hindringer eller 

begrensninger for framlegging av opplysninger som er nødvendige for tilsynet med målforetaket. 

c) Generelle opplysninger om lovgivningen i nevnte tredjestat som gjelder for den aktuelle erververen. 

3. Dersom den aktuelle erververen er et statseid fond, skal den aktuelle erververen gi målforetakets vedkommende 

myndighet følgende tilleggsopplysninger: 

a) Navnet på departementet eller myndigheten som er ansvarlig for å fastsette fondets investeringsretningslinjer. 

b) Nærmere opplysninger om investeringsretningslinjer og eventuelle investeringsbegrensninger. 

c) Navnet på og stillingen til enkeltpersoner som har ansvar for å treffe investeringsbeslutninger for fondet, samt opplysninger 

om kvalifiserende eierandeler eller innflytelse omhandlet i artikkel 11 nr. 2 som nevnte departement eller myndighet utøver 

på fondets daglige virksomhet og på målforetaket. 

Artikkel 6 

Opplysninger om de personene som faktisk kommer til å lede målforetakets forretningsvirksomhet 

Den aktuelle erververen skal gi målforetakets vedkommende myndighet følgende opplysninger om omdømmet og erfaringen til 

enhver person som faktisk kommer til å lede målforetakets forretningsvirksomhet som følge av det planlagte ervervet: 

a) Personlige opplysninger, blant annet personens navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktopplysninger og personlig 

nasjonalt identifikasjonsnummer, dersom det finnes. 

b) Den stillingen personen er utpekt til eller vil bli utpekt til.  
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c) Et detaljert curriculum vitae som viser relevant utdanning, yrkesrettet opplæring og yrkeserfaring, herunder navn på alle 

organisasjoner som personen har arbeidet for, arten og varigheten av vedkommendes funksjoner, særlig når det gjelder 

arbeidsoppgaver innenfor samme område som den stillingen det søkes om, og dokumentasjon om personens erfaring, f.eks. 

en liste over referanser, herunder kontaktopplysninger og anbefalingsbrev. For stillinger som vedkommende person har hatt 

de siste ti årene, skal beskrivelsen inneholde nærmere opplysninger om delegert myndighet, intern beslutningsmyndighet og 

områder av virksomheten som personen har hatt ansvar for. Dersom personens curriculum vitae omfatter annen relevant 

erfaring, herunder deltaking i ledelsesorganer, skal det angis. 

d) Opplysninger som omfatter følgende: 

1) Opplysninger fra strafferegistre eller om strafferettslig etterforskning eller rettergang, relevante sivilrettslige og 

administrative saker eller disiplinære tiltak, herunder diskvalifisering som styremedlem, konkurs, insolvens eller 

lignende behandling, i form av et offisielt dokument eller et annet tilsvarende dokument. 

2) Opplysninger om pågående granskinger, håndhevingstiltak, sanksjoner eller andre håndhevingsbeslutninger, som kan 

gis ved en forsikring på ære og samvittighet. 

3) Avslag på registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens til å utøve forretnings- eller yrkesvirksomhet, tilbaketrekking, 

tilbakekalling eller oppheving av slik registrering, tillatelse, medlemskap eller lisens, eller utestenging etter beslutning 

fra et reguleringsorgan eller offentlig organ eller fra et bransjeorgan eller en yrkessammenslutning. 

4) Oppsigelse fra en stilling, et tillitsverv, et tillitsforhold eller tilsvarende. 

e) Opplysninger om hvorvidt en annen tilsynsmyndighet allerede har foretatt en vurdering av omdømmet til personen som 

leder forretningsvirksomheten, hvilken myndighet som foretok den, og dokumentasjon på resultatet. 

f) En beskrivelse av personens og hans/hennes nære slektningers finansielle og ikke-finansielle interesser i eller relasjoner til 

medlemmer av ledelsesorganet, personer med nøkkelfunksjoner i samme institusjon, morinstitusjonen og datterselskaper 

eller aksjeeiere. 

g) Hvor mye tid, angitt per år eller per måned, som minst vil bli avsatt til utførelsen av personens funksjoner i foretaket. 

h) En liste over personens nåværende styreverv og lederstillinger. 

Ved anvendelsen av bokstav f) skal kredittransaksjoner, andelsbeholdning, garantier og sikkerhetsstillelser anses som del av de 

finansielle interessene, mens familieforhold eller nære relasjoner skal anses som del av de ikke-finansielle interessene. 

Artikkel 7 

Opplysninger om det planlagte ervervet 

Den aktuelle erververen skal gi følgende opplysninger om det planlagte ervervet til målforetakets vedkommende myndighet: 

a) Identifikasjon av målforetaket. 

b) Nærmere opplysninger om den aktuelle erververens hensikter med det planlagte ervervet, herunder strategisk investering 

eller porteføljeinvestering. 

c) Opplysninger om aksjer i målforetaket som den aktuelle erververen eier eller planlegger å eie henholdsvis før og etter det 

planlagte ervervet, herunder 

1) antallet og arten av aksjer og aksjenes pålydende verdi, 

2) prosentandelen av den samlede kapitalen i målforetaket som de aksjene som den aktuelle erververen eier eller 

planlegger å eie, utgjør henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, 

3) andelen av de samlede stemmerettene i målforetaket som de aksjene som den aktuelle erververen eier eller planlegger å 

eie, utgjør henholdsvis før og etter det planlagte ervervet, dersom denne er forskjellig fra kapitalandelen i målforetaket, 

4) markedsverdien i euro og i lokal valuta av målforetakets aksjer som den aktuelle erververen eier eller planlegger å eie 

henholdsvis før og etter det planlagte ervervet.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1753 

 

 

d) En beskrivelse av eventuelle handlinger samordnet med andre parter, herunder bidrag fra disse andre partene til 

finansieringen av det planlagte ervervet, former for deltaking i de finansielle ordningene for det planlagte ervervet og 

framtidige organisatoriske ordninger i forbindelse med det planlagte ervervet. 

e) Innholdet i de aksjeeieravtalene som det er planlagt å inngå med andre aksjeeiere i forbindelse med målforetaket. 

f) Den foreslåtte kjøpsprisen og kriteriene som anvendes ved fastsettelse av denne prisen, og dersom det er forskjell mellom 

markedsverdien og den foreslåtte kjøpsprisen, en forklaring på hvorfor. 

Artikkel 8 

Opplysninger om den nye planlagte konsernstrukturen og dens innvirkning på tilsynet 

1. Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person, skal denne gi målforetakets vedkommende myndighet en analyse av 

omfanget av det konsoliderte tilsynet med konsernet som målforetaket vil tilhøre etter det planlagte ervervet. Denne analysen 

skal omfatte opplysninger om hvilke konsernforetak som vil bli omfattet av kravet om konsolidert tilsyn, og på hvilket nivå i 

konsernet dette kravet vil gjelde på konsolidert eller delkonsolidert grunnlag. 

2. Den aktuelle erververen skal også gi målforetakets vedkommende myndighet en analyse av virkningene av det planlagte 

ervervet på målforetakets evne til fortsatt å gi sin tilsynsmyndighet aktuelle og nøyaktige opplysninger, bl.a. som følge av den 

aktuelle erververens nære forbindelser til målforetaket. 

Artikkel 9 

Opplysninger om finansiering av det planlagte ervervet 

Den aktuelle erververen skal gi målforetakets vedkommende myndighet en detaljert forklaring når det gjelder de spesifikke 

finansieringskildene for det planlagte ervervet, herunder 

a) nærmere opplysninger om bruken av private økonomiske midler og disse midlenes opprinnelse og tilgjengelighet, herunder 

eventuelle relevante underlagsdokumenter som beviser overfor vedkommende myndighet at det planlagte ervervet ikke 

innebærer noe forsøk på hvitvasking av penger, 

b) nærmere opplysninger om de midlene som anvendes for å betale det planlagte ervervet, og om nettverket som brukes for å 

overføre midlene, 

c) nærmere opplysninger om tilgang til kapitalkilder og finansmarkeder, herunder opplysninger om finansielle instrumenter 

som skal utstedes, 

d) opplysninger om bruk av lånte midler, herunder navnet på berørte långivere og nærmere opplysninger om fasiliteter som er 

bevilget, herunder løpetider, vilkår, sikkerhetsstillelser og garantier, sammen med opplysninger om hvilke inntektskilder 

som skal benyttes til å tilbakebetale disse lånene, og opprinnelsen til de lånte midlene dersom långiveren ikke er en 

finansinstitusjon som er underlagt tilsyn, 

e) opplysninger om eventuelle finansielle ordninger med andre aksjeeiere i målforetaket, 

f) opplysninger om eiendeler som tilhører den aktuelle erververen eller målforetaket, og som skal selges for å bidra til å 

finansiere det planlagte ervervet, samt vilkårene for salg, herunder pris, vurdering, nærmere opplysninger om eiendelenes 

kjennetegn og opplysninger om når og hvordan eiendelene er ervervet. 

Artikkel 10 

Tilleggsopplysninger for kvalifiserende eierandeler på opptil 20 % 

Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på opptil  

20 %, skal den aktuelle erververen framlegge et strategidokument for målforetakets vedkommende myndighet som inneholder 

følgende opplysninger: 

a) I hvilket tidsrom den aktuelle erververen har til hensikt å beholde sine andeler etter det planlagte ervervet, og den planlagte 

erververens eventuelle intensjoner om å øke, redusere eller opprettholde nivået på sin beholdning i overskuelig framtid.  
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b) En angivelse av den aktuelle erververens hensikter med målforetaket, herunder hvorvidt erververen har til hensikt å utøve 

noen form for kontroll over målforetaket, og eventuelt bakgrunnen for dette. 

c) Opplysninger om den aktuelle erververens finansielle stilling, og om denne er beredt til å støtte målforetaket med 

tilleggskapital dersom dette er nødvendig for å utvikle dets virksomhet eller i tilfelle av økonomiske vanskeligheter. 

Artikkel 11 

Tilleggskrav for kvalifiserende eierandeler mellom 20 % og 50 % 

1. Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, skal den aktuelle erververen framlegge et strategidokument for målforetakets vedkommende myndighet 

som inneholder følgende opplysninger: 

a) Alle opplysningene nevnt i artikkel 10. 

b) Nærmere opplysninger om den innflytelsen den aktuelle erververen har til hensikt å utøve på målforetakets finansielle 

stilling, herunder utbyttepolitikken, den strategiske utviklingen og ressursfordelingen. 

c) En beskrivelse av den aktuelle erververens hensikter og forventninger på mellomlang sikt når det gjelder målforetaket, som 

skal omfatte alle elementene nevnt i artikkel 12 nr. 2 og 3. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal opplysningene omhandlet i nevnte nummer også framlegges for målforetakets vedkommende 

myndighet av en planlagt erverver som nevnt i artikkel 10 dersom den innflytelsen som utøves gjennom den planlagte 

erververens andeler, basert på en omfattende vurdering av målforetakets aksjeeierstruktur, ville tilsvare den innflytelsen som 

utøves gjennom andelsbeholdning på mellom 20 % og 50 %. 

Artikkel 12 

Tilleggskrav for kvalifiserende eierandeler på 50 % eller mer 

1. Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 50 % 

eller mer, eller til at målforetaket blir dets datterforetak, skal den aktuelle erververen framlegge for målforetakets 

vedkommende myndighet en forretningsplan som skal omfatte en strategisk utviklingsplan, målforetakets estimerte finansregn-

skap og opplysninger om virkningen av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjonsstrukturen i 

målforetaket. 

2. Den strategiske utviklingsplanen nevnt i nr. 1 skal i generelle vendinger angi hovedmålene med det planlagte ervervet og 

de viktigste metodene for å nå dem, blant annet følgende: 

a) Det overordnede målet med det planlagte ervervet. 

b) Økonomiske mål på mellomlang sikt som kan angis som avkastning på egenkapital, nytte-kostnadsforhold, resultat per 

aksje eller på andre relevante måter. 

c) Mulig omlegging av virksomhet, produkter og kundemålgrupper og en eventuell omfordeling av midler eller ressurser som 

forventes å påvirke målforetaket. 

d) Generelle prosesser for å inkludere og integrere målforetaket i den planlagte erververens konsernstruktur, herunder en 

beskrivelse av de viktigste vekselvirkningene som søkes oppnådd med andre foretak i konsernet, samt en beskrivelse av 

retningslinjene som gjelder for konserninterne forbindelser. 

3. Dersom den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i Unionen, skal opplysninger om de 

særskilte avdelingene innenfor konsernstrukturen som påvirkes av det planlagte ervervet, være tilstrekkelige til å oppfylle 

opplysningskravet i bokstav d). 

4. Målforetakets estimerte finansregnskap nevnt i nr. 1 skal både på individuelt og konsolidert grunnlag omfatte følgende for 

en referanseperiode på tre år: 

a) En prognostisert balanse og et prognostisert resultatregnskap. 

b) En prognostisert beregning av kapitalkrav og kapitaldekning.  
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c) Opplysninger om størrelsen på risikoeksponeringer, herunder kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko samt andre 

relevante risikoer. 

d) En prognose for konserninterne transaksjoner. 

5. De virkningene av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjonsstrukturen i målforetaket som er nevnt i 

nr. 1, skal omfatte virkningen på 

a) sammensetningen av og oppgavene til administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet og de viktigste komiteene som er 

opprettet av slike beslutningsorganer, herunder forvaltningskomiteen, risikokomiteen, revisjonskomiteen og godtgjørings-

komiteen, sammen med opplysninger om de personene som vil bli utpekt til å lede virksomheten, 

b) administrasjons- og regnskapsrutiner og internkontroller, herunder endringer i rutiner og systemer for regnskapsføring, 

internrevisjon, etterlevelse av bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger og risikostyring, og utpekingen av 

nøkkelfunksjoner som internrevisor, ansvarlig for regeletterlevelse og ansvarlig for risikostyring, 

c) IT-systemene som helhet og deres organisasjon, herunder enhver endring som gjelder retningslinjene for utkontraktering av 

IT-tjenester, dataflytskjemaet, intern og ekstern programvare som brukes, og de viktigste rutinene og verktøyene for data- 

og systemsikkerhet, f.eks. reservekopiering, beredskapsplaner og revisjonsspor, 

d) retningslinjene for utkontraktering, herunder opplysninger om de berørte områdene, utvelging av tjenesteytere og de 

respektive rettighetene og pliktene til partene i utkontrakteringskontrakten, f.eks. revisjonsordninger og kvaliteten på den 

tjenesten som forventes fra tilbyderen, 

e) alle andre relevante opplysninger om virkningen av ervervet på foretaksstyringen og den overordnede organisasjons-

strukturen i målforetaket, herunder enhver endring som gjelder aksjeeiernes stemmeretter. 

Artikkel 13 

Reduserte opplysningskrav 

1. Dersom den aktuelle erververen er et foretak som er godkjent og underlagt tilsyn i Unionen, og målforetaket oppfyller 

kriteriene i nr. 2, skal den aktuelle erververen som unntak fra nr. 2 gi følgende opplysninger til målforetakets vedkommende 

myndighet: 

a) Dersom den aktuelle erververen er en fysisk person: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

2) Opplysningene nevnt i artikkel 4 bokstav c)–g). 

3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

b) Dersom den aktuelle erververen er en juridisk person: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 2. 

2) Opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c)–j) og, dersom det er relevant, opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 3. 

3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

c) Dersom den aktuelle erververen er en trust: 

1) Opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 3. 

2) Dersom det er relevant, opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 3. 
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3) Opplysningene nevnt i artikkel 6, 7 og 9. 

4) Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

5) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

opptil 20 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 10. 

6) Dersom det planlagte ervervet vil føre til at den aktuelle erververen får en kvalifiserende eierandel i målforetaket på 

mellom 20 % og 50 %, et strategidokument som nevnt i artikkel 11. 

2. Målforetaket nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende kriterier: 

a) Det oppbevarer ikke kundemidler. 

b) Det har ikke tillatelse til investeringstjenestene og investeringsvirksomheten «handel for egen regning» eller 

«fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av en fast 

forpliktelse» nevnt i nr. 3 og 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF. 

c) Dersom det har tillatelse til å yte investeringstjenesten «porteføljeforvaltning» som nevnt i nr. 4 i avsnitt A i vedlegg I til 

direktiv 2004/39/EF, skal de eiendelene som foretaket forvalter, være på under 500 millioner euro. 

3. Dersom den planlagte erververen nevnt i nr. 1 er blitt vurdert av målforetakets vedkommende myndighet i løpet av de 

seneste to årene med hensyn til opplysningene nevnt i artikkel 4 og 5, skal denne planlagte erververen bare gi de opplysningene 

som har endret seg siden forrige vurdering. 

Dersom den planlagte erververen i samsvar med første ledd bare gir de opplysningene som har endret seg siden forrige 

vurdering, skal den planlagte erververen undertegne en erklæring der målforetakets vedkommende myndighet underrettes om at 

det ikke er nødvendig å oppdatere resten av opplysningene. 

Artikkel 14 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2154 

av 22. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til  

tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 30 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Indirekte clearingordninger bør ikke utsette sentrale motparter, clearingmedlemmer, kunder, indirekte kunder eller 

indirekte kunder i senere ledd for ytterligere motpartsrisiko, og de indirekte kundenes eiendeler og posisjoner bør ha et 

tilstrekkelig vernenivå. Det er derfor viktig at enhver type indirekte clearingordning oppfyller minstekrav som 

garanterer at de er sikre. For dette formål bør partene som deltar i indirekte clearingordninger, være underlagt bestemte 

vilkår, og indirekte clearingordninger bør tillates bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i denne forordning. 

2) Ettersom eiendelene og posisjonene til den motparten som det ytes indirekte clearingtjenester til, bør gis et vern som er 

likeverdig med det som er omhandlet i artikkel 39 og 48 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), er 

de ulike typene indirekte kunder av avgjørende betydning for denne forordning, og de bør derfor defineres her. 

3) Tatt i betraktning at clearingmedlemmer bør anses som deltakere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/26/EF(3), og for å sikre indirekte kunder et vernenivå tilsvarende det som gis til kunder i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012, bør kunder som yter indirekte clearingtjenester, være kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller 

tredjestatsforetak som er likeverdige med kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak. 

4) Den stadig økende formidlingsaktiviteten mellom en sentral motpart og de ulike leddene av indirekte kunder krever 

ytterligere operasjonelle tiltak, flere kontoer og mer komplekse teknologiske løsninger og behandlingsstrømmer. Dette 

fører til mer komplekse indirekte clearingordninger sammenlignet med kundeclearingordninger. Denne økende 

formidlingsaktiviteten bør derfor avbøtes gjennom å fremme krav om alternative kontostrukturer med operasjonelt 

enklere valg for indirekte clearingordninger enn for kundeclearingordninger. 

5) Kundeclearingordninger krever at det tilbys individuelle separate kontoer. For indirekte clearingordninger bør det 

imidlertid bare kreves at det tilbys en struktur med en indirekte bruttosamlekonto med en ordning for å overføre innkalt 

margin og, dersom det er avtalt, overskytende margin ut over innkalt margin fra den indirekte kunden og helt opp til den 

sentrale motparten, og uten at det tillates avregning av forskjellige indirekte kunders posisjoner på samme indirekte 

bruttosamlekonto, i tillegg til at det tilbys indirekte samlekontoer som tillater slik avregning. Denne ordningen gjør det 

mulig, på en tilsvarende måte som for individuelle separate kontoer, å skille mellom på den ene side sikkerheten og 

posisjonene som oppbevares for en bestemt indirekte kundes regning, og på den annen side sikkerheten og posisjonene 

som oppbevares for kundens eller andre indirekte kunders regning. 

6) Selv om eiendeler og posisjoner som oppbevares i en struktur med en bruttosamlekonto for indirekte clearingordninger, 

fortsatt kan være eksponert for en annen indirekte kundes tap, ettersom disse eiendelene og posisjonene er blandet 

sammen på én konto, kan hastigheten som disse eiendelene og posisjonene identifiseres i, dersom det er nødvendig å 

avvikle dem etter mislighold, bidra til å minimere det potensielle tapet .  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21 .11.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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7) Denne ordningen muliggjør også en mye enklere kontostruktur som reduserer kostnadene og kompleksiteten sammen-

lignet med individuelle separate kontoer, samtidig som den gjør det mulig å skille mellom forskjellige indirekte kunders 

sikkerhet og posisjoner, noe som sikrer et vernenivå som tilsvarer det vernenivået som en individuell separat konto gir. 

Kravet om at det skal tilbys indirekte bruttosamlekontoer, bør imidlertid ikke utelukke at indirekte kunder kan tilbys 

individuelle separate indirekte kontoer innenfor clearingordninger som består av en sentral motpart, et clearingmedlem, 

en kunde og et enkelt ledd av indirekte kunder. 

8) For å lette tilgangen til sentral clearing gjennom å rasjonalisere clearingtjenestene og forenkle forretningsforbindelsene 

mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder, tilbyr visse konserner clearingtjenester ved å bruke to foretak 

fra samme konsern som formidlere i ytingen av disse tjenestene. Av samme årsaker benytter kundens konsern noen 

ganger ett foretak til å ha direkte kontakt med clearingmedlemmet og et annen foretak til å ha direkte kontakt med den 

indirekte kunden, vanligvis fordi det sistnevnte foretaket er etablert i samme jurisdiksjon som den indirekte kunden.  

I disse tilfellene rasjonaliseres clearingtjenestene på tvers av de ulike økonomiske virksomhetene i konsernet, og 

forretningsforbindelsen mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder forenkles også. Forutsatt at disse 

typene ordninger oppfyller bestemte vilkår som sikrer at motpartsrisikoen ikke økes, og at den indirekte clearingen gis et 

passende vernenivå, bør de tillates. 

9) I kjeder av indirekte clearing som omfatter mer enn en sentral motpart, et clearingmedlem, en kunde og et enkelt ledd av 

indirekte kunder, kan bruken av individuelle separate kontoer føre til uforutsette tekniske vanskeligheter, ettersom det 

ville bli nødvendig å håndtere et mulig mislighold hos en eller flere motparter i kjeden og en rekke individuelt separate 

kontoer. Tilbud om individuelle separate kontoer i disse lange kjedene kan villede motparter som ønsker det vernenivået 

som normalt forbindes med individuelle separate kontoer, ettersom dette vernenivået kanskje ikke kan oppnås i enkelte 

av disse lange kjedene. For å unngå risikoene som følger av slike feilaktige antakelser, bør bare separate samlekontoer 

tillates i disse lange kjedene av indirekte clearing, forutsatt at motparter som clearer gjennom disse ordningene, er fullt 

underrettet om graden av atskillelse og risikoene forbundet med denne typen konto. 

10) For å sikre at det innkalte marginbeløpet i en struktur med en indirekte bruttosamlekonto er det samme som beløpet som 

ville ha blitt innkalt dersom en individuell separat indirekte clearingkonto hadde vært anvendt, bør en sentral motpart 

motta opplysninger om posisjoner som oppbevares for den indirekte kundens regning, for å kunne beregne tilhørende 

innkalt margin for hver enkelt indirekte kunde. 

11) For å sikre likeverdighet med kundeclearing bør et clearingmedlem ha innført framgangsmåter som letter overføringen 

av indirekte kunders posisjoner til en alternativ kunde ved mislighold hos en kunde som yter indirekte clearingtjenester. 

Av samme årsak bør et clearingmedlem også ha framgangsmåter for å avvikle de indirekte kundenes posisjoner og 

eiendeler og for å returnere avviklingsprovenyet til disse indirekte kundene, dersom de kan identifiseres. Dersom 

avviklingsprovenyet av en eller annen grunn ikke kan returneres direkte til de berørte indirekte kundene, bør 

avviklingsprovenyet returneres til den misligholdende kunden for dens indirekte kunders regning. 

12) Det bør innføres framgangsmåter som sikrer at det ved mislighold hos kunden kan gis opplysninger om de indirekte 

kundenes identitet, og at clearingmedlemmet kan identifisere hvilke eiendeler og posisjoner som tilhører hvilke 

indirekte kunder. 

13) En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal gi den indirekte kunden et valg mellom ulike kontostrukturer. Det er 

imidlertid mulig at en indirekte kunde ikke har gitt kunden beskjed om sitt valg innenfor en rimelig frist. I så fall bør 

kunden kunne yte indirekte clearingtjenester til den indirekte kunden ved å bruke en hvilken som helst kontostruktur, 

forutsatt at kunden underretter den indirekte kunden om kontostrukturen som brukes, risikoene knyttet til denne kontoen 

og dens atskillelsesnivå, og om muligheten til når som helst å endre kontostruktur. 

14) Indirekte clearingordninger kan medføre særlige risikoer. Det er derfor nødvendig at alle parter som deltar i indirekte 

clearingordninger, herunder clearingmedlemmer og sentrale motparter, fortløpende identifiserer, overvåker og styrer alle 

vesentlige risikoer som følger av disse ordningene. En hensiktsmessig utveksling av opplysninger mellom kunder og 

clearingmedlemmer er særlig viktig for dette formål. Clearingmedlemmer bør imidlertid sørge for at disse opplysnin-

gene bare brukes til risikostyring og marginberegning, og at forretningsmessig følsomme opplysninger ikke misbrukes.  
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15) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

16) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

17) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordning bygger på, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «kunde» en kunde som definert i artikkel 2 nr. 15 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

b) «indirekte kunde» en kunde hos en kunde som definert i bokstav a), 

c) «indirekte clearingordninger» det settet av avtaleforhold mellom leverandører og mottakere av indirekte clearingtjenester 

som leveres av en kunde, en indirekte kunde eller en indirekte kunde i annet ledd, 

d) «indirekte kunde i annet ledd» en kunde av en indirekte kunde som definert i bokstav b), 

e) «indirekte kunde i tredje ledd» en kunde av en indirekte kunde i annet ledd som definert i bokstav d). 

Artikkel 2 

Krav til kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en tredjestat, og som 

ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i Unionen. 

b) Kunden yter indirekte clearingtjenester på rimelige forretningsmessige vilkår og offentliggjør de alminnelige vilkårene som 

gjelder for disse tjenestene. 

c) Clearingmedlemmet har godtatt de alminnelige vilkårene omhandlet i bokstav b) i dette nummer. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 og den indirekte kunden skal inngå en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. Den 

indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

a) De alminnelige vilkårene omhandlet i nr. 1 bokstav b). 

b) Kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden har overfor clearingmedlemmet med 

hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen skal tydelig dokumenteres. 

3. En sentral motpart skal ikke hindre inngåelsen av indirekte clearingordninger som inngås på rimelige forretningsmessige 

vilkår.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 3 

Sentrale motparters forpliktelser 

1. En sentral motpart skal åpne og føre de nødvendige kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 i samsvar med clearing-

medlemmets anmodning. 

2. En sentral motpart som oppbevarer eiendelene og posisjonene til flere indirekte kunder på en konto som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 4 bokstav b), skal ha atskilte registreringer for posisjonene til hver enkelt indirekte kunde, beregne marginene for 

hver enkelt indirekte kunde og innhente summen av disse marginene på bruttobasis, på grunnlag av opplysningene omhandlet i 

artikkel 4 nr. 3. 

3. En sentral motpart skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte clearing-

tjenester, og som kan påvirke den sentrale motpartens motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling. 

Artikkel 4 

Clearingmedlemmers forpliktelser 

1. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal gjøre dette på rimelige forretningsmessige vilkår og 

offentliggjøre de alminnelige vilkårene som gjelder for disse tjenestene. 

De alminnelige vilkårene omhandlet i første ledd skal omfatte minstekravene til økonomiske midler og operasjonell kapasitet 

for kunder som yter indirekte clearingtjenester. 

2. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer i samsvar med kundens 

anmodning: 

a) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders regning. 

b) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders regning, 

der clearingmedlemmet skal sikre at posisjonene til en indirekte kunde ikke motregnes mot posisjonene til en annen 

indirekte kunde, og at eiendelene til en indirekte kunde ikke kan brukes til å dekke posisjonene til en annen indirekte kunde. 

3. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendeler og posisjoner for flere indirekte kunders regning på en konto som omhandlet 

i nr. 2 bokstav b), skal daglig gi den sentrale motparten alle nødvendige opplysninger for at den sentrale motparten skal kunne 

identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. Disse opplysningene skal baseres på 

opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 4. 

4. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer hos den sentrale 

motparten i samsvar med kundens anmodning: 

a) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til indirekte kunder, som clearingmedlemmet 

oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

b) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til den enkelte kundes indirekte kunder, som 

clearingmedlemmet oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav b). 

5. Et clearingmedlem skal innføre framgangsmåter for å håndtere mislighold hos en kunde som yter indirekte 

clearingtjenester. 

6. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav a), skal 

a) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, og at de inneholder en detaljert 

framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å avvikle eiendelene og 

posisjonene til disse indirekte kundene, 

b) etter at prosessen med å håndtere kundens mislighold er avsluttet, straks returnere til denne kunden, for de indirekte 

kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene.  
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7. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav b), skal 

a) sørge for at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 omfatter 

i) trinnene for å overføre eiendelene og posisjonene som en misligholdende kunde oppbevarer for sine indirekte kunders 

regning, til en annen kunde eller til et clearingmedlem, 

ii) trinnene for å betale hver indirekte kunde avviklingsprovenyet fra den indirekte kundens eiendeler og posisjoner, 

iii) en detaljert framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å avvikle 

eiendelene og posisjonene til disse indirekte kundene, 

b) kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for overføring av eiendelene og posisjonene som oppbevares av 

en misligholdende kunde for dens indirekte kunders regning, til en annen kunde eller et clearingmedlem som er utpekt av 

den misligholdende kundens relevante indirekte kunder på anmodning fra disse indirekte kundene og uten å ha innhentet 

samtykke fra den misligholdende kunden. Denne andre kunden eller dette andre clearingmedlemmet skal bare være 

forpliktet til å godta disse eiendelene og posisjonene dersom den eller det tidligere har inngått et avtaleforhold med disse 

relevante indirekte kundene om å gjøre det, 

c) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, dersom overføringen omhandlet i 

bokstav b) av en eller annen grunn ikke har funnet sted innen en forhåndsdefinert overføringsperiode angitt i den indirekte 

clearingordningen, 

d) etter avviklingen av disse eiendelene og posisjonene kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for betaling 

av avviklingsprovenyet til hver av de indirekte kundene, 

e) dersom clearingmedlemmet ikke har kunnet identifisere de indirekte kundene eller gjennomføre betalingen av avviklings-

provenyet omhandlet i bokstav d) til hver av de indirekte kundene, straks returnere til denne kunden, for de indirekte 

kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene. 

8. Et clearingmedlem skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte clearing-

tjenester, og som kan påvirke dets motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling. Clearingmedlemmet skal innføre 

interne framgangsmåter for å sikre at opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 8 ikke kan anvendes for kommersielle formål. 

Artikkel 5 

Kunders forpliktelser 

1. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal tilby indirekte kunder et valg mellom minst de typene kontoer som er 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2, og skal sikre at disse indirekte kundene er fullt orientert om de forskjellige atskillelsesnivåene og 

risikoene forbundet med hver kontotype. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 skal tildele en av kontotypene omhandlet i artikkel 4 nr. 2 til indirekte kunder som ikke har 

valgt en av dem innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Kunden skal underrette den indirekte kunden om risikoene forbundet 

med den tildelte kontotypen uten unødig opphold. Den indirekte kunden kan velge en annen kontotype når som helst ved 

skriftlig å anmode kunden om dette. 

3. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal ha atskilte registre og kontoer slik at den kan skille egne eiendeler og 

posisjoner fra dem som oppbevares for dens indirekte kunders regning. 

4. Dersom eiendeler og posisjoner fra flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden daglig gi clearingmedlemmet alle nødvendige opplysninger for at clearingmedlemmet 

skal kunne identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. 

5. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal i samsvar med sine indirekte kunders valg anmode clearingmedlemmet 

om å åpne og føre kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 hos den sentrale motparten. 

6. En kunde skal gi sine indirekte kunder tilstrekkelige opplysninger t il at disse indirekte kundene kan identifisere den 

sentrale motparten og clearingmedlemmet som brukes til å cleare deres posisjoner.  
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7. Dersom eiendeler og posisjoner fra én eller flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden i den indirekte clearingordningen med sine indirekte kunder ta med alle 

nødvendige vilkår for å sikre at clearingmedlemmet, i tilfelle mislighold hos denne kunden, straks kan returnere til de indirekte 

kundene avviklingsprovenyet fra avviklingen av posisjonene og eiendelene som oppbevares for disse indirekte kundenes 

regning i samsvar med artikkel 4 nr. 7. 

8. En kunde skal gi clearingmedlemmet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere, overvåke og styre alle vesentlige 

risikoer som følger av yting av indirekte clearingtjenester, og som kan påvirke clearingmedlemmets motstandsdyktighet. 

9. En kunde skal ha ordninger for å sikre at den ved eget mislighold umiddelbart gjør tilgjengelig for clearingmedlemmer 

alle opplysninger den har om sine indirekte kunder, herunder identiteten til de indirekte kundene omhandlet i artikkel 5 nr. 4. 

Artikkel 6 

Krav til indirekte kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i annet ledd forutsatt at partene i de 

indirekte clearingordningene oppfyller ett av kravene fastsatt i nr. 2, og at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en 

tredjestat, og som ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i 

Unionen. 

b) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. Den 

indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i annet ledd har 

overfor kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

c) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i annet ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i bokstav b) skal tydelig dokumenteres. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal partene i de indirekte clearingordningene oppfylle ett av følgende krav: 

a) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

b) Kunden og den indirekte kunden er del av samme konsern, men verken clearingmedlemmet eller den indirekte kunden i 

annet ledd er del av dette konsernet. 

3. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav a): 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på kunden som om denne kunden var et 

clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får anvendelse 

på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde. 

4. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav b): 

a) Artikkel 4 nr. 5 og artikkel 4 nr. 6 får anvendelse på kunden som om denne kunden var et clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får anvendelse 

på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde. 

Artikkel 7 

Krav til indirekte kunder i annet ledds levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde i annet ledd kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i tredje ledd dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak med tillatelse eller 

foretak som er etablert i en tredjestat, og som ville blitt ansett som kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak dersom de 

hadde vært etablert i Unionen. 
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b) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

c) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er del av samme konsern, men den indirekte kunden i tredje ledd 

er ikke del av dette konsernet. 

d) Den indirekte kunden i annet ledd og den indirekte kunden i tredje ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte 

clearingordning. Den indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kunden i annet ledds forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i 

tredje ledd har overfor den indirekte kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte 

clearingordningen. 

e) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i tredje ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i første ledd bokstav d) skal tydelig dokumenteres. 

2. Dersom indirekte kunder i annet ledd yter indirekte clearingtjenester i henhold til nr. 1: 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på både kunden og den indirekte kunden 

som om de var clearingmedlemmer. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får anvendelse 

på både den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd som om de var kunder. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2194 

av 14. august 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder  

for finansielle instrumenter med hensyn til pakkeordrer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 9 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pakkeordrer er vanlige i alle eiendelsklasser og kan omfatte mange ulike komponenter innenfor samme eiendelsklasse 

eller på tvers av forskjellige eiendelsklasser. Pakkeordrer kan derfor omfatte et ubegrenset antall kombinasjoner av 

komponenter. Det er derfor hensiktsmessig å benytte en helhetlig tilnærmingsmåte ved fastsettelsen av kvalitative 

kriterier for å identifisere de pakkeordrene som bør anses som standardiserte og hyppig omsatte og derfor som helhet har 

et likvid marked. For å ta hensyn til særtrekkene ved de ulike typene pakkeordrer bør disse kvalitative kriteriene omfatte 

alminnelige kriterier som gjelder på tvers av alle eiendelsklasser, samt spesifikke kriterier som gjelder for de forskjellige 

eiendelsklassene som utgjør en pakkeordre. 

2) For å fastsette hvilke derivatklasser som er underlagt handelsplikten i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014, kreves 

det at derivatene innenfor disse klassene er standardiserte og tilstrekkelig likvide. Det er derfor hensiktsmessig å anta at 

det finnes et likvid marked for pakkeordren som helhet dersom alle komponenter i pakkeordren tilhører samme 

eiendelsklasse og er underlagt handelsplikten. Pakkeordrer der alle komponenter er over en viss størrelse, eller som 

omfatter et stort antall komponenter, blir imidlertid ikke ansett som tilstrekkelig standardiserte eller likvide. Det er 

derfor hensiktsmessig å angi at pakkeordrer der alle komponenter er underlagt handelsplikten, bør anses å ha et likvid 

marked dersom pakkeordren består av høyst fire komponenter, eller dersom ikke alle komponentene i pakkeordren er av 

stort omfang sammenlignet med normal størrelse på markedet. 

3) Muligheten til å handle med finansielle instrumenter på en handelsplass viser at disse instrumentene er standardiserte og 

relativt likvide. Det er derfor hensiktsmessig å anta at dersom alle komponenter i en pakkeordre er tilgjengelige for 

handel på en handelsplass, har den aktuelle pakkeordren som helhet potensielt et likvid marked. En pakkeordre bør 

anses som tilgjengelig for handel dersom en handelsplass tilbyr den for handel til sine medlemmer, deltakere eller 

kunder. 

4) Selv om det er mulig å handle med pakkeordrer med mange forskjellige komponenter, er likviditeten konsentrert til 

pakker som utelukkende består av komponenter fra samme eiendelsklasse, for eksempel rentederivater, aksjederivater, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 28.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

2022/EØS/13/135 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1765 

 

 

kredittderivater eller varederivater. Derfor bør pakkeordrer som består av derivater fra bare en av disse eiendelsklassene, 

kunne anses å ha et likvid marked, mens pakkeordrer som består av derivatkomponenter fra mer enn én av disse 

eiendelsklassene, ikke omsettes hyppig nok og følgelig ikke har et likvid marked. Pakkeordrer som omfatter 

komponenter fra andre eiendelsklasser enn rentederivater, aksjederivater, kredittderivater eller varederivater, er dessuten 

ikke tilstrekkelig standardiserte og anses følgelig ikke å ha et likvid marked. 

5) Det er derfor nødvendig å fastsette en metode for å avgjøre om det finnes et likvid marked for pakkeordren som helhet, 

herunder dersom en eller flere av komponentene i en pakkeordre ikke anses å ha et likvid marked eller er av stort 

omfang sammenlignet med normal størrelse på markedet. Pakkeordrer der ingen av komponentene har et likvid marked, 

der alle komponentene er av stort omfang sammenlignet med normal størrelse på markedet, eller som er en kombinasjon 

av komponenter som ikke har et likvid marked, og komponenter som er av stort omfang sammenlignet med normal 

størrelse på markedet, skal imidlertid ikke anses som standardiserte eller hyppig omsatte, og pakkeordren som helhet bør 

derfor ikke anses å ha et likvid marked. 

6) For pakkeordrer som består av rentebytteavtaler, er de fleste transaksjonene konsentrert til pakkeordrer der 

komponentene har visse referanseløpetider. Det er derfor hensiktsmessig å vurdere bare disse pakkeordrene som likvide 

som helhet. For å gjenspeile særtrekkene ved de ulike rentebytteavtalene er det viktig å skille mellom kontrakter som 

starter umiddelbart etter gjennomføringen av handelen, og kontrakter som starter på en forhåndsdefinert dato i 

framtiden. En kontrakts løpetid bør beregnes på grunnlag av datoen da kontraktens forpliktelser begynner å gjelde, det 

vil si på ikrafttredelsesdatoen. For å ta hensyn til disse kontraktenes likviditetsmønst er og for å unngå omgåelse bør de 

aktuelle løpetidene ikke tolkes for strengt, men snarere anses som målintervaller rundt en referanseløpetid. 

7) Mange markedsdeltakere handler med pakkeordrer som består av to kontrakter med forskjellige utløpsdatoer. Særlig er 

forlengelser av posisjoner («roll forwards») svært standardiserte og hyppig omsatt. Disse pakkeordrene brukes til å 

erstatte en posisjon i en kontrakt som er nærmest utløpet, med en posisjon i en kontrakt som utløper ved neste 

forfallsdato, noe som gir markedsdeltakerne mulighet til å opprettholde en investeringsposisjon ut over kontraktens 

opprinnelige utløpsdato. Det er derfor hensiktsmessig å anta at det finnes et likvid marked for disse pakkeordrene som 

helhet. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må denne forordning og 

bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 få anvendelse fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Pakkeordrer som det finnes et likvid marked for som helhet 

Det finnes et likvid marked for en pakkeordre som helhet dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Pakkeordren består av høyst fire komponenter som tilhører derivatklasser som er erklært å være underlagt handelsplikten 

for derivater i samsvar med framgangsmåten beskrevet i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 600/2014, med mindre et av 

følgende forhold gjelder: 

i) Alle komponentene i pakkeordren er av stort omfang sammenlignet med normal størrelse på markedet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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ii) Komponentene i pakkeordren tilhører ikke utelukkende en av eiendelsklassene omhandlet i vedlegg III til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/583(1). 

b) Pakkeordren oppfyller alle følgende vilkår: 

i) Alle komponenter i pakkeordren er tilgjengelige for handel på samme handelsplass. 

ii) Alle komponenter i pakkeordren er underlagt clearingplikten i samsvar med artikkel 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) eller clearingplikten i samsvar med artikkel 29 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

iii) Minst én av komponentene i pakkeordren har et likvid marked eller er ikke av stort omfang sammenlignet med normal 

størrelse på markedet. 

iv) Pakkeordren oppfyller kriteriene som gjelder for de relevante eiendelsklassene, og som er fastsatt i artikkel 2, 3, 4  

eller 5. 

Artikkel 2 

Eiendelsklassespesifikke kriterier for pakkeordrer som utelukkende består av rentederivater 

De eiendelsklassespesifikke kriteriene nevnt i artikkel 1 bokstav b) iv) for pakkeordrer som utelukkende består av rentederivater 

som omhandlet i avsnitt 5 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583, skal være følgende: 

a) Pakkeordren har høyst tre komponenter. 

b) Alle komponenter i pakkeordren tilhører samme undereiendelsklasse som omhandlet i avsnitt 5 i vedlegg III til delegert 

forordning (EU) 2017/583. 

c) Alle komponenter i pakkeordren er angitt i samme nominelle valuta, som er enten EUR, USD eller GBP. 

d) Dersom pakkeordren består av rentebytteavtaler, har komponentene i den pakkeordren en løpetid («tenor») på 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 eller 30 år. 

e) Dersom pakkeordren består av renteterminkomponenter, er disse komponentene en av følgende: 

i) Kontrakter med en løpetid («maturity») på høyst seks måneder for renteterminer basert på tremånedersrente. 

ii) Kontrakter med utløpsdato nærmest dagens dato for renteterminer basert på to-, fem- og tiårsrente. 

f) Dersom pakkeordren består av obligasjonsterminer («bond futures»), erstatter pakkeordren en posisjon i en kontrakt som er 

nærmest utløpet, med en posisjon i en kontrakt med samme underliggende som utløper ved neste forfallsdato. 

Med henblikk på bokstav d) skal en komponent i en pakkeordre anses for å ha en løpetid på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 

eller 30 år dersom tidsrommet mellom kontraktens ikrafttredelsesdato og kontraktens utløpsdato er lik et av tidsrommene nevnt 

i bokstav d), pluss/minus fem dager. 

Artikkel 3 

Eiendelsklassespesifikke kriterier for pakkeordrer som utelukkende består av aksjederivater 

De eiendelsklassespesifikke kriteriene nevnt i artikkel 1 bokstav b) iv) for pakkeordrer som utelukkende består av 

aksjederivater som omhandlet i avsnitt 6 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583, skal være følgende: 

a) Pakkeordren har høyst to komponenter. 

b) Alle komponenter i pakkeordren tilhører samme undereiendelsklasse som omhandlet i avsnitt 6 i vedlegg III til delegert 

forordning (EU) 2017/583.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 

verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 3 1.3.2017, 

s. 229). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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c) Alle komponenter i pakkeordren er angitt i samme nominelle valuta, som er enten EUR, USD eller GBP. 

d) Alle komponenter i pakkeordren har samme underliggende indeks. 

e) Tiden fram til utløpsdatoen overstiger ikke seks måneder for noen av komponentene i pakkeordren. 

f) Dersom pakkeordren inneholder opsjoner, har alle opsjoner samme utløpsdato. 

Artikkel 4 

Eiendelsklassespesifikke kriterier for pakkeordrer som utelukkende består av kredittderivater 

De eiendelsklassespesifikke kriteriene nevnt i artikkel 1 bokstav b) iv) for pakkeordrer som utelukkende består av 

kredittderivater som omhandlet i avsnitt 9 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583, skal være følgende: 

a) Pakkeordren har høyst to komponenter. 

b) Alle komponenter i pakkeordren er indekskredittapsbytteavtaler («index credit default swaps») som omhandlet i avsnitt 9 i 

vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583. 

c) Alle komponenter i pakkeordren er angitt i samme nominelle valuta, som er enten EUR eller USD. 

d) Alle komponenter i pakkeordren har samme underliggende indeks. 

e) Alle komponenter i pakkeordren har en løpetid på fem år. 

f) Pakkeordren erstatter en posisjon i nest nyeste versjon av en indeksserie (seneste «off-the-run») med en posisjon i den 

nyeste versjonen («on-the-run»). 

Artikkel 5 

Eiendelsklassespesifikke kriterier for pakkeordrer som utelukkende består av varederivater 

De eiendelsklassespesifikke kriteriene nevnt i artikkel 1 bokstav b) iv) for pakkeordrer som utelukkende består av varederivater 

som omhandlet i avsnitt 7 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583, skal være følgende: 

a) Pakkeordren har høyst to komponenter. 

b) Alle komponenter i pakkeordren er varederivatfuturekontrakter («commodity derivative futures») som omhandlet i avsnitt  

7 i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/583. 

c) Alle komponenter i pakkeordren har samme underliggende vare definert på mest mulig detaljert nivå som angitt i tabell 2 i 

vedlegget til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585(1). 

d) Alle komponenter i pakkeordren er angitt i samme nominelle valuta, som er enten EUR, USD eller GBP. 

e) Pakkeordren erstatter en posisjon i en kontrakt som er nærmest utløpet, med en posisjon i en kontrakt som utløper ved neste 

forfallsdato. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og tekniske 

tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir - og markedstilsynsmyndighet og vedkommende 

myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 368). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1769 

 

 

DELEGERT KO MMISJO NSFO RO RDNING (EU) 2017/2417 

av 17. november 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for handelsplikten for visse derivater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 32 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 600/2014 inneholder bestemmelser om en forpliktelse til å handle visse klasser av derivater, eller 

relevante undergrupper av dem, som er erklært å være omfattet av clearingplikten omhandlet i artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet, en 

organisert handelsfasilitet eller en tilsvarende handelsplass i en tredjestat. Denne handelsplikten bør bare gjelde for 

derivater som er tilstrekkelig likvide og tilgjengelige for handel på minst én handelsplass. 

2) For rentederivater som er omfattet av clearingplikten, er likviditeten konsentrert til derivatkontrakter som har de mest 

standardiserte kjennetegnene. Disse kjennetegnene bør derfor tas i betraktning ved fastsettelse av hvilke derivatklasser 

som omfattes av handelsplikten. 

3) På samme måte er likviditeten i rentederivater som er omfattet av clearingplikten, konsentrert til derivatkontrakter som 

har visse referanseløpetider («benchmark tenors»). Det er derfor hensiktsmessig å begrense handelsplikten til derivater 

med disse referanseløpetidene. For å kunne skille mellom derivatkontrakter som starter umiddelbart etter utførelsen av 

handelen, og derivatkontrakter som starter på en forhåndsdefinert dato i framtiden, bør løpetiden for en kontrakt 

beregnes på grunnlag av den faktiske datoen da forpliktelsene i henhold til kontrakten trer i kraft. For å ta tilstrekkelig 

hensyn til derivatenes likviditetsmønster og for å hindre omgåelse av handelsplikten er det imidlertid viktig ikke å 

benytte referanseløpetider som ufravikelige terskelverdier, men snarere som referansepunkter for målintervaller. 

4) Når det gjelder de to indekserte kredittbytteavtalene som er omfattet av clearingplikten, er likviditeten for 

kredittderivater konsentrert til den nåværende «on-the-run»-serien og den seneste «off-the-run»-serien. Det er derfor 

hensiktsmessig å begrense anvendelsen av handelsplikten til bare å omfatte derivater i disse seriene. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205(3) (OTC-rentederivater) og delegert kommisjonsforordning (EU) 

2016/592(4) (OTC-kredittderivater) identifiserer fire kategorier av motparter som clearingplikten får anvendelse på. For 

å ta hensyn til de særlige behovene til hver kategori av motparter er det også blitt fastsatt en innfaset anvendelse av 

clearingplikten i nevnte delegerte forordninger. På grunn av sammenhengen mellom clearingplikten og handelsplikten 

bør handelsplikten for hver kategori av motparter først tre i kraft når clearingplikten for den kategorien har trådt i kraft.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 22.12.2017, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13).  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5).  

2022/EØS/13/136 
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6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) Denne forordning er vedtatt på grunnlag av de faktiske forhold, og særlig den rådende likviditeten, på tidspunktet for 

vedtakelsen og vil bli gjennomgått og endret etter behov i samsvar med markedsutviklingen. 

8) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1). 

9) For å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig og 

få anvendelse fra samme dato som anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Derivater som er omfattet av handelsplikten 

De derivatene som er angitt i vedlegget, skal være omfattet av handelsplikten omhandlet i artikkel 28 i forordning (EU)  

nr. 600/2014. 

Et derivat omhandlet i tabell 1, tabell 2 og tabell 3 i vedlegget skal anses for å ha en løpetid på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

20 eller 30 år dersom tidsrommet mellom datoen da kontraktens forpliktelser trer i kraft og kontraktens utløpsdato er lik et av 

disse tidsrommene, pluss/minus fem dager. 

Artikkel 2 

Datoer da handelsplikten får virkning 

Handelsplikten omhandlet i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal for hver kategori av motparter som er omhandlet i 

artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2015/2205 og i artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2016/592, få virkning fra den seneste 

av følgende datoer: 

a) 3. januar 2018. 

b) Datoen nevnt i artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2015/2205 eller i artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2016/592 for 

denne kategorien av motparter. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

______  
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VEDLEGG 

Derivater som er omfattet av handelsplikten 

Tabell 1 

Avtaler om bytte av fast mot flytende rente angitt i EUR 

Avtaler om bytte  av fast mot flytende rente i  samme valuta – EUR EURIBO R 3 og 6 måneder 

Oppgjørsvaluta EUR EUR 

Type handelsstart Spot (T+2) Spot (T+2) 

Valgfrihet Nei Nei 

Løpetid 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,20,30 år 2,3,4,5,6,7,10,15,20,30 år 

Type nominell verdi Fast nominell verdi Fast nominell verdi 

Fast del  

Betalingshyppighet Årlig eller halvårlig Årlig eller halvårlig 

Konvensjon for beregning av dager 30/360 eller faktisk/360 30/360 eller faktisk/360 

Flytende del  

Referanseindeks EURIBOR 6 måneder EURIBOR 3 måneder 

Justeringshyppighet Halvårlig eller kvartalsvis Kvartalsvis 

Konvensjon for beregning av dager Faktisk/360 Faktisk/360 

Tabell 2 

Avtaler om bytte av fast mot flytende rente angitt i USD 

Avtaler om bytte  av fast mot flytende rente i  samme valuta – USD LIBO R 3 måneder 

Oppgjørsvaluta USD USD 

Type handelsstart Spot (T+2) Metoden med interne modeller (neste to 

IMM-datoer) 

Valgfrihet Nei Nei 

Løpetid 2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,30 år 2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,30 år 

Type nominell verdi Fast nominell verdi Fast nominell verdi 

Fast del  

Betalingshyppighet Årlig eller halvårlig Årlig eller halvårlig 

Konvensjon for beregning av dager 30/360 eller faktisk/360 30/360 eller faktisk/360 

Flytende del  

Referanseindeks USD LIBOR 3 måneder USD LIBOR 3 måneder 

Justeringshyppighet Kvartalsvis Kvartalsvis 

Konvensjon for beregning av dager Faktisk/360 Faktisk/360 
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Avtaler om bytte  av fast mot flytende rente i  samme valuta – USD LIBO R 6 måneder 

Oppgjørsvaluta USD USD 

Type handelsstart Spot (T+2) Metoden med interne modeller (neste to 

IMM-datoer) 

Valgfrihet Nei Nei 

Løpetid 2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,30 år 2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,30 år 

Type nominell verdi Fast nominell verdi Fast nominell verdi 

Fast del  

Betalingshyppighet Årlig eller halvårlig Årlig eller halvårlig 

Konvensjon for beregning av dager 30/360 eller faktisk/360 30/360 eller faktisk/360 

Flytende del  

Referanseindeks USD LIBOR 6 måneder USD LIBOR 6 måneder 

Justeringshyppighet Kvartalsvis eller halvårlig Kvartalsvis eller halvårlig 

Konvensjon for beregning av dager Faktisk/360 Faktisk/360 

Tabell 3 

Avtaler om bytte av fast mot flytende rente angitt i GBP 

Avtaler om bytte  av fast mot flytende rente i  samme valuta – GBP LIBO R 3 og 6 måneder 

Oppgjørsvaluta GBP GBP 

Type handelsstart Spot (T+0) Spot (T+0) 

Valgfrihet Nei Nei 

Løpetid 2,3,4,5,6,7,10,15,20,30 år 2,3,4,5,6,7,10,15,20,30 år 

Type nominell verdi Fast nominell verdi Fast nominell verdi 

Fast del  

Betalingshyppighet Kvartalsvis eller halvårlig Kvartalsvis eller halvårlig 

Konvensjon for beregning av dager Faktisk/365 fast Faktisk/365 fast 

Flytende del  

Referanseindeks GBP LIBOR 6 måneder GBP LIBOR 3 måneder 

Justeringshyppighet Halvårlig eller kvartalsvis Kvartalsvis 

Konvensjon for beregning av dager Faktisk/365 fast Faktisk/365 fast 
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Tabell 4 

Indekserte kredittapsbytteavtaler (CDS) 

Type Undertype Geografisk område Referanseindeks Oppgjørsvaluta Serier Løpetid 

Indekserte 

kredittaps-

bytteavtaler 

(CDS) 

Ikke-transjeopp-

delt indeks 

Europa iTraxx Europe 

Main 

EUR «On-the-run»-serie 

Første «off-the-run»-

serie 

5 år 

Indekserte 

kredittaps-

bytteavtaler 

(CDS) 

Ikke-transjeopp-

delt indeks 

Europa iTraxx Europe 

Crossover 

EUR «On-the-run»-serie 

Første «off-the-run»-

serie 

5 år 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/63 

av 26. september 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/571 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og 

offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 65 nr. 8 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(2) fastsetter organisatoriske krav for leverandører av datarapporte-

ringstjenester, herunder leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer for egenkapitalinstrumenter. Ettersom de 

nærmere opplysningene om offentliggjøringsordningene for den konsoliderte handelsinformasjonen om andre 

instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, for eksempel obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter 

og derivater, er nært knyttet til bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571, bør omfanget av den 

konsoliderte handelsinformasjonen om andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter også fastsettes i samme 

delegerte forordning, og delegert forordning (EU) 2017/571 bør derfor endres. 

2) For å skape en ramme som sørger for kommersielle stimuleringstiltak for levering av konsolidert handelsinformasjon 

om andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter, bør leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer tillates å 

tilby konsolidert handelsinformasjon som bare omfatter én eller et visst antall eiendelsklasser. 

3) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer bør sikre at de offentliggjør de nødvendige opplysningene om 

minst 80 prosent av det samlede transaksjonsvolumet og det samlede antallet transaksjoner som er offentliggjort av 

godkjente offentliggjøringsordninger og handelsplasser i de foregående seks månedene for hver relevante eiendels-

klasse. Dette sikrer at leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer offentliggjør opplysninger som har 

betydning fra et brukerperspektiv, samtidig som de unngår de høye kostnadene forbundet med å inkludere alle 

opplysninger som er offentliggjort av alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser. 

4) Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer bør få tilstrekkelig tid til å oppfylle dekningsgradene fastsatt i 

denne forordning dersom de må tilføye nye handelsplasser og godkjente offentliggjøringsordninger i sin datastrøm. 

5) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene om leverandører av 

konsoliderte offentliggjøringssystemer for andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter og de nasjonale bestemmel-

sene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra samme dato. For å sikre en smidig overgang 

til den nye ordningen er det nødvendig at den første perioden for fastsettelse av dekningsgradene som må oppfylles av 

leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer, omfatter perioden som begynner 1. januar 2019. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).  

2022/EØS/13/137 
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7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2017/571 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 15a skal lyde: 

«Artikkel 15a 

Omfanget av den konsoliderte handelsinformasjonen om obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater 

1. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger om én 

eller flere av følgende eiendelsklasser: 

a) Obligasjoner, unntatt børshandlede varer (ETC) og børshandlede gjeldsbeviser (ETN). 

b) Obligasjoner av typen ETC og ETN. 

c) Strukturerte finansielle produkter. 

d) Verdipapiriserte derivater. 

e) Rentederivater. 

f) Valutaderivater. 

g) Aksjederivater. 

h) Varederivater. 

i) Kredittderivater. 

j) Differansekontrakter. 

k) C10-derivater. 

l) Utslippskvotederivater. 

m) Utslippskvoter. 

2. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal i sin elektroniske datastrøm ta med opplysninger som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 10 og 21 i forordning (EU) nr. 600/2014, og som oppfyller begge følgende 

dekningsgrader: 

a) Antallet transaksjoner som er offentliggjort av en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i en eiendels-

klasse oppført i nr. 1, tilsvarer minst 80 prosent av det samlede antallet transaksjoner som er offentliggjort i Unionen av 

alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser i den relevante eiendelsklassen i løpet av vurde-

ringsperioden nevnt i nr. 3. 

b) Volumet av transaksjoner som er offentliggjort av en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem i en 

eiendelsklasse oppført i nr. 1, tilsvarer minst 80 prosent av det samlede volumet av transaksjoner som er offentliggjort i 

Unionen av alle godkjente offentliggjøringsordninger og alle handelsplasser i den relevante eiendelsklassen i løpet av 

vurderingsperioden nevnt i nr. 3. 

Ved anvendelse av bokstav b) skal volumet av transaksjoner fastsettes i samsvar med volummålingen angitt i tabell 4 i 

vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583(*). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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3. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal hver sjette måned vurdere dekningsgradene fastsatt i  

nr. 2 på grunnlag av opplysninger som omfatter de siste seks månedene. Vurderingen skal begynne 1. januar og 1. juli hvert 

år. Den første perioden skal omfatte de første seks månedene av 2019. 

4. En leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem skal sikre at den oppnår minimumsdekningsgradene fastsatt i 

nr. 2 så snart som mulig og under alle omstendigheter senest  

a) 31. januar kalenderåret etter perioden som omfatter 1. januar til 30. juni, 

b) 31. juli kalenderåret etter perioden som omfatter 1. juli til 31. desember. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle 

produkter, utslippskvoter og derivater (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 229).» 

2) Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Artikkel 15a nr. 4 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2019, og artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 1, 2 og 3 og artikkel  

20 bokstav b) får anvendelse fra 3. september 2019.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/824 

av 25. mai 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for innholdet i og formatet for beskrivelsen av 

multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters virkemåte og meldingen til den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 18 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er viktig å erkjenne vedkommende myndigheters behov for å motta fullstendige opplysninger om formålet med, 

strukturen for og organiseringen av multilaterale handelsfasiliteter (MHF) og organiserte handelsfasiliteter (OHF) som 

de vil bli pålagt å føre tilsyn med for å sikre finansmarkedenes effektivitet og ordnede virkemåte. 

2) Disse opplysningene bør bygge på de opplysningene et verdipapirforetak eller en markedsoperatør vil måtte gi som del 

av de alminnelige godkjenningskravene i henhold til direktiv 2014/65/EU. Opplysningene bør fokusere på handelssys-

temets spesifikke funksjonalitet slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om systemet oppfyller definisjonen av 

en MHF eller OHF, og om det er i samsvar med de særskilte kravene knyttet til handelsplasser i direktiv 2014/65/EU og 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 600/2014(2). Kravet om en detaljert beskrivelse bør ikke påvirke et 

verdipapirforetaks eller en markedsoperatørs plikt til å gi andre opplysninger til sin vedkommende myndighet i samsvar 

med direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, eller vedkommende myndigheters rett til å be om andre 

opplysninger som del av deres løpende tilsyn med handelsplasser. 

3) Opplysningene som mottas av vedkommende myndigheter, bør sikre en ensartet innsamling av detaljerte beskrivelser av 

MHF-ens eller OHF-ens virkemåte i henhold til direktiv 2014/65/ og en effektiv behandling av opplysninger for 

eksisterende MHF-er som allerede er i drift i samsvar med en nasjonal tillatelse på det tidspunktet da kravet om 

framlegging av en detaljert beskrivelse trer i kraft. 

4) Ettersom vekstmarkeder for SMB-er skiller seg fra andre MHF-er ved at de omfattes av ytterligere regler i henhold til 

direktiv 2014/65/EU, er det nødvendig at vekstmarkeder for SMB-er framlegger ytterligere opplysninger. 

5) Ettersom OHF-er skiller seg fra MHF-er ved at handelen kan innebære bruk av skjønnsmessige regler fra operatørens 

side, og ettersom operatøren av en OHF vil være ansvarlig overfor brukerne av systemet, bør OHF-er framlegge 

ytterligere opplysninger. 

6) For å sikre en effektiv behandling bør de nødvendige opplysningene framlegges i elektronisk format. 

7) For å lette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) offentliggjøring av listen over alle MHF-

er og OHF-er i Unionen ledsaget av opplysninger om de tjenestene de tilbyr, og den entydige koden som identifiserer 

dem, bør det brukes en standardmal for disse opplysningene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 26.5.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

2022/EØS/13/138 
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8) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning 

og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få anvendelse fra 

samme dato. 

9) Personopplysninger som framlegges i henhold til denne forordning, bør gis for bestemte, uttrykkelig angitte og 

berettigede formål og kan ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene. I samsvar med 

artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) bør personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som 

er nødvendig for utøvelsen av tilsynsfunksjonen, og det bør angis en lengste oppbevaringsperiode. 

10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent -

gruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «relevant operatør» 

a)  et verdipapirforetak som driver en multilateral handelsfasilitet (MHF), 

b)  et verdipapirforetak som driver en organisert handelsfasilitet (OHF), 

c)  en markedsoperatør som driver en MHF, 

d)  en markedsoperatør som driver en OHF, 

2) «eiendelsklasser» de kategoriene av finansielle instrumenter som er opp ført i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EF. 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal framlegges om MHF-er og OHF-er 

1.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a)  Eiendelsklassene for de finansielle instrumentene som handles på MHF-en eller OHF-en. 

b)  Reglene og framgangsmåtene for å gjøre finansielle instrumenter tilgjengelige for handel samt nærmere opplysninger om de 

offentliggjøringsordningene som brukes for å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for offentligheten. 

c)  Reglene og framgangsmåtene for å sikre objektiv og ikke-diskriminerende tilgang til handelsfasiliteter samt nærmere 

opplysninger om offentliggjøringsordningene som brukes for å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for offentligheten. 

d)  Tiltakene og framgangsmåtene for å sikre at det foreligger tilstrekkelige offentlig tilgjengelige opplysninger til at brukerne 

av MHF-en eller OHF-en kan ta en investeringsbeslutning, idet det tas hensyn til både brukerkategori og klasser av 

finansielle instrumenter som handles.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  



Nr. 13/1780 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

e)  Systemene, framgangsmåtene og ordningene for å sikre oppfyllelse av vilkårene fastsatt i artikkel 48 og 49 i direktiv 

2014/65/EU. 

f)  En detaljert beskrivelse av eventuelle ordninger for å fremme tilførsel av likviditet til systemet, f.eks. prisstillingsordninger. 

g)  Ordningene og framgangsmåtene for å overvåke transaksjoner i henhold til artikkel 31 i direktiv 2014/65/EU. 

h)  Reglene og framgangsmåtene for suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen i henhold til artikkel 32 i 

direktiv 2014/65/EU. 

i)  Ordningene for å oppfylle kravene om gjennomsiktighet før og etter handel som gjelder for de finansielle instrumentene 

som handles, og for MHF-ens eller OHF-ens handelsfunksjon. Disse opplysningene skal ledsages av opplysninger om 

hvorvidt det er hensikten å benytte unntak i henhold til artikkel 4 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014 og utsatt 

offentliggjøring i henhold til artikkel 7 og 11 i nevnte forordning. 

j)  Ordningene for et effektivt oppgjør av transaksjoner som uføres i operatørens systemer, og for å sikre at brukerne er klar 

over sitt respektive ansvar på dette området. 

k)  En liste over medlemmer eller deltakere i MHF-en eller OHF-en som operatøren driver. 

2.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet en detaljert beskrivelse av hvordan handelssystemet virker, med 

følgende opplysninger: 

a)  Hvorvidt systemet er talebasert, elektronisk eller et hybridsystem. 

b)  Når det dreier seg om et elektronisk handelssystem eller et hybridhandelssystem, arten av eventuelle algoritmer eller 

programmer som brukes for å bestemme sammenstillingen og utførelsen av handelsinteresser. 

c)  Når det dreier seg om et talebasert handelssystem, reglene og protokollene som benyttes for å bestemme sammenstillingen 

og utførelsen av handelsinteresser. 

d)  En beskrivelse som forklarer hvordan handelssystemet oppfyller alle deler i definisjonen av en MHF eller en OHF. 

3.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet opplysninger om hvordan og i hvilke tilfeller driften av MHF-

en eller OHF-en gir opphav til mulige interessekonflikter mellom MHF-en eller OHF-en, dens operatør eller eiere og MHF-ens 

eller OHF-ens gode virkemåte. Den relevante operatøren skal spesifisere framgangsmåtene og ordningene for å oppfylle 

kravene i artikkel 18 nr. 4 i direktiv 2014/65/EU. 

4.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger om sine utkontrakteringsordninger som 

gjelder ledelsen, driften eller overvåkingen av MHF-en eller OHF-en: 

a)  Organisatoriske tiltak for å identifisere risikoene knyttet til den utkontrakterte virksomheten og for å overvåke den 

utkontrakterte virksomheten. 

b)  Avtalen mellom den relevante operatøren og det foretaket som leverer den utkontrakterte tjenesten, der art, omfang, mål og 

tjenestenivåavtaler beskrives. 

5.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet opplysninger om enhver forbindelse til eller deltaking i et 

regulert marked, en MHF, en OHF eller en systematisk internaliserer som eies av samme relevante operatør. 

Artikkel 3 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om MHF-er 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 2 skal en relevant operatør gi sin vedkommende myndighet følgende opplysninger i 

forbindelse med kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU: 

a)  En beskrivelse av de ordningene og systemene som gjennomføres for å styre risikoene operatøren utsettes for, identifisere 

alle vesentlige risikoer for driften og treffe effektive tiltak for å redusere slike risikoer.  
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b)  En beskrivelse av de ordningene som er gjennomført for å fremme en effektiv og rettidig avslutning av transaksjoner som 

gjennomføres i operatørens systemer. 

c)  Med hensyn til arten og omfanget av transaksjonene som gjennomføres på markedet, og sammensetningen og graden av 

risikoene som operatøren blir utsatt for, en beskrivelse av de økonomiske midlene som anses tilstrekkelige til å lette 

operatørens ordnede virkemåte. 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal framlegges om MHF-er som allerede er i drift 

Når det gjelder et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som i henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(1) har tillatelse til å drive en MHF som er i drift på denne forordnings anvendelsesdato, skal det verdipapirforetaket 

eller den operatøren gi opplysningene nevnt i artikkel 2 og 3 i denne forordning dersom dette er nødvendig 

a)  for å korrigere, oppdatere eller klargjøre opplysninger som den relevante operatøren tidligere har gitt til sin vedkommende 

myndighet, 

b)  for å dokumentere overholdelse av forpliktelsene i henhold til direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 som 

ikke gjaldt for MHF-en før anvendelsen av denne forordning. 

Artikkel 5 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om MHF-en for registrering som et vekstmarked for S MB-er 

Når det gjelder en relevant operatør som søker om registrering av en MHF som et vekstmarked for SMB-er, skal operatøren 

sikre at opplysningene som gis i henhold til artikkel 2 og 3, tydelig angir hvilke funksjoner eller ordninger som får anvendelse 

på vekstmarkedet for SMB-er. 

Artikkel 6 

Ytterligere opplysninger som skal framlegges om OHF-er 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 2 skal en relevant operatør som driver en OHF, gi sin vedkommende myndighet 

følgende opplysninger: 

a)  Opplysninger om hvorvidt et annet verdipapirforetak har fått i oppdrag å utføre prisstilling i OHF-en på uavhengig grunnlag 

i samsvar med artikkel 20 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU. 

b)  En detaljert beskrivelse av hvordan og i hvilke tilfeller operatøren utfører ordrer i OHF-en på skjønnsmessig grunnlag i 

samsvar med artikkel 20 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU. 

c)  Reglene, framgangsmåtene og protokollene som gjør det mulig for operatøren å dirigere et medlems eller en deltakers 

handelsinteresser utenfor OHF-ens innretninger. 

d)  En beskrivelse av bruken av prinsipalmatchingshandel som er i samsvar med artikkel 20 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

e)  Reglene og framgangsmåtene for å sikre at artikkel 24, 25, 27 og 28 i direktiv 2014/65/EU overholdes for transaksjoner 

som gjennomføres i OHF-en, dersom disse reglene får anvendelse på den relevante operatøren i tilknytning til en bruker av 

OHF-en.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av  

30.4.2004, s. 1). 
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Artikkel 7 

Spesifikke opplysninger om eiendelsklasser 

Dersom en relevant operatør av en MHF eller OHF anvender ulike regler for forskjellige eiendelsklasser, skal den gi de 

opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, for hver av disse eiendelsklassene separat. 

Artikkel 8 

Vesentlige endringer 

1.  En relevant operatør skal gi sin vedkommende myndighet en beskrivelse av alle vesentlige endringer i opplysningene som 

tidligere er framlagt i samsvar med denne forordning, og som vil være relevante for en vurdering av denne operatørens 

overholdelse av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. 

2.  Dersom en relevant operatør sender nye opplysninger til sin vedkommende myndighet for å korrigere, oppdatere eller 

klargjøre tidligere innsendte opplysninger i samsvar med denne forordning, trenger den ikke å ta med opplysninger som er 

mindre viktige eller av teknisk art, og som ikke vil være relevante for en vurdering av operatørens overholdelse av direktiv 

2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

3.  Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som i henhold til direktiv 2004/39/EF har tillatelse til å drive en MHF som 

er i drift på denne forordnings anvendelsesdato, skal i tillegg til beskrivelsen i nr. 1 i denne artikkel gi sin vedkommende 

myndighet en beskrivelse av alle vesentlige endringer i opplysningene som tidligere er oversendt vedkommende myndighet for 

denne MHF-en i henhold til nevnte direktiv. 

Artikkel 9 

Format for framlegging av beskrivelsen 

1.  Dersom den relevante operatøren gir vedkommende myndighet en beskrivelse av virkemåten til den MHF-en eller OHF-

en den driver, som fastsatt i denne forordning, skal den relevante operatøren i oversendelsen ta med tydelige henvisninger som 

oppfyller kravene i malen i tabell 1 i vedlegget. 

2.  En relevant operatør skal ved framlegging av opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, ta med 

henvisninger til de relevante bestemmelsene i reglene for sin MHF eller OHF, avtaler eller kontrakter med deltakere eller 

berørte tredjeparter og interne framgangsmåter og retningslinjer. 

3.  En relevant operatør skal gi opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, til sin vedkommende myndighet i et 

elektronisk format. 

4.  Når opplysningene gis i henhold til denne forordning, skal den relevante operatøren 

a)  gi hvert dokument den sender inn, et entydig referansenummer, 

b)  sikre at det i de opplysningene den sender inn, tydelig angis hvilket spesifikt krav i denne forordning opplysningene gjelder, 

og i hvilket dokument opplysningen er gitt, ved å benytte det entydige referansenummeret til å identifisere dokumentet, 

c)  sikre at dersom et krav i denne forordning ikke gjelder for operatøren, skal dette angis sammen med en forklaring, 

d)  framlegge disse opplysningene i det formatet som er angitt i tabell 1 i vedlegget. 

5.  Dersom beskrivelsen framlegges innenfor rammen av en søknad om tillatelse, skal et foretak som søker om tillatelse til å 

yte flere tjenester samtidig, inngi én søknad der det klart framgår hvilke tjenester de framlagte opplysningene gjelder. Når 

samme dokument skal anses som del av flere søknader om tillatelse, skal, ved framlegging av opplysninger i det formatet som 

er angitt i tabell 1 i vedlegget, samme referansenummer benyttes ved inngivelse av samme dokument for flere søknader. 
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Artikkel 10 

Melding til ESMA 

En vedkommende myndighet skal underrette ESMA om tillatelsen til en relevant operatør som MHF eller OHF i elektronisk 

format og i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse  

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den datoen som er nevnt i artikkel 93 nr. 1 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Formater 

Tabell 1 

Opplysninger fra operatører av MHF-er og OHF-er 

Relevant operatør som 

søknaden inngis for 

Relevant artikkel i 

gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/824 

Dokumentets 

referansenummer 
Dokumentets tit tel 

Kapittel, avsnitt eller side i 

dokumentet der 

opplysningene er gitt, eller 

eventuelt grunnen til at 

opplysningene ikke er gitt  

     

     

     

Tabell 2 

Opplysninger som skal sendes til ESMA 

Underrettende 

vedkommende myndighet  

Den relevante operatørens 

navn 

Navnet på MHF-en eller 

OHF-en som drives 
MIC-kode 

T jenester som ytes av 

MHF-en eller OHF-en 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/953 

av 6. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for 

posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser i  

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 58 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre markedene for varederivater, utslippskvoter og derivater på slike mer gjennomsiktige bør markedsoperatører 

og verdipapirforetak som driver en handelsplass der disse finansielle instrumentene handles, offentliggjøre en ukentlig 

rapport som viser det samlede antallet personer som innehar kontrakten, og den samlede åpne posisjonen for hvert 

varederivat, hver utslippskvote eller hvert derivat på slike som overstiger terskelverdiene angitt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/591(2) med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjons-

grenser på varederivater, og oversende denne rapporten til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA). 

2) Oversendelse til rett tid innen en klar og felles frist av rapporter som tidligere er offentliggjort av de respektive 

handelsplassene, letter ESMAs arbeid med den sentraliserte ukentlige offentliggjøringen av disse rapportene fra hele 

Unionen. 

3) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne forordning 

og bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU få anvendelse fra samme dato. 

4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

5) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(3). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 7.6.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater (EUT L 87 av 31.3.2017, s 479). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/139 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Frister for rapportering 

Markedsoperatører og verdipapirforetak omhandlet i artikkel 58 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU skal sende ESMA den ukentlig 

rapporten nevnt i bokstav a) i den artikkelen om de samlede posisjonene som innehas ved avslutning av virksomheten hver uke, 

senest onsdag den påfølgende uken kl. 17.30 sentraleuropeisk tid. 

Dersom mandag, tirsdag eller onsdag i den uken da rapporten skal oversendes, ikke er en virkedag for markedsoperatøren eller 

verdipapirforetaket omhandlet i første ledd, skal markedsoperatøren eller verdipapirforetaket framlegge rapporten så snart som 

mulig, og senest torsdag kl. 17.30 sentraleuropeisk tid den uken. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/980 

av 7. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger og utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 80 nr. 4 og 81 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/65/EU fastsetter forpliktelser for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende 

myndigheter. Som ledd i denne framgangsmåten kan en vedkommende myndighet anmode vedkommende myndighet i 

en annen medlemsstat om å samarbeide om et stedlig tilsyn eller en gransking. 

2) For å sikre at vedkommende myndigheter kan samarbeide og utveksle opplysninger effektivt og raskt i henhold til 

direktiv 2014/65/EF og gi hverandre full gjensidig bistand, bør det fastsettes framgangsmåter samt maler og skjemaer 

som vedkommende myndigheter kan bruke ved denne typen samarbeid og utveksling av opplysninger, herunder når de 

skal fremme anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger og kvittere for mottak av eller svare på slike 

anmodninger. 

3) For å sikre at anmodede myndigheter behandler anmodninger om samarbeid eller opplysninger effektivt og raskt, bør 

anmodningene begrunnes tydelig. Foruten bruk av maler og skjemaer for anmodninger om samarbeid eller opplysninger 

bør framgangsmåtene for samarbeid og utveksling av opplysninger muliggjøre og lette kommunikasjonen, samrådet og 

samspillet mellom den anmodende og den anmodede myndigheten gjennom hele prosessen. 

4) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

5) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra samme dato. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn 

for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre standardskjemaer, -

maler og -framgangsmåter som skal brukes av vedkommende myndigheter, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig 

med hensyn til standardenes omfang og virkning, tatt i betraktning at mottakerne bare vil være vedkommende nasjonale 

myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere. 

8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/140 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kontaktpunkter 

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger i 

henhold til artikkel 80 og 81 i direktiv 2014/65/EU. De skal offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktene på sine nettsteder. 

2. Vedkommende myndigheter skal oversende opplysninger om sine kontaktpunkter til ESMA. ESMA skal vedlikeholde og 

ajourføre en liste over kontaktpunktene utpekt i samsvar med nr. 1 til bruk for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 2 

Anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger 

1. Den anmodende myndigheten skal fremme en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger i papirform eller 

elektronisk ved bruk av skjemaet i vedlegg I. Den skal stile anmodningen til den anmodede myndighetens kontaktpunkt. 

2. I hastetilfeller kan den anmodende myndigheten fremme en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger 

muntlig, forutsatt at anmodningen deretter bekreftes skriftlig innen en rimelig frist, med mindre den anmodede myndigheten gir 

samtykke til noe annet. 

3. Den anmodende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen sende dokumenter eller underlagsmateriale som anses 

nødvendige for å støtte anmodningen. 

Artikkel 3 

Mottakskvittering 

Innen ti virkedager etter at den anmodede myndighetens kontaktpunkt har mottatt anmodningen om samarbeid eller utveksling 

av opplysninger, skal nevnte myndighet sende en mottakskvittering til den anmodende myndigheten ved bruk av skjemaet i 

vedlegg II. 

Artikkel 4 

Svar på en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger 

1. Den anmodede myndigheten skal svare på en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger i papirform eller 

elektronisk ved bruk av skjemaet i vedlegg III. Med mindre den anmodende myndigheten har angitt noe annet, skal svaret stiles 

til den anmodende myndighetens kontaktpunkt. 

2. Den anmodede myndigheten skal behandle anmodninger om samarbeid eller utveksling av opplysninger på en måte som 

sikrer at nødvendige tilsynsmessige tiltak kan treffes uten unødig opphold, idet det tas hensyn til anmodningens kompleksitet  og 

om det er nødvendig å involvere tredjeparter eller andre myndigheter. 

Artikkel 5 

Framgangsmåter for oversending og behandling av en anmodning om samarbeid eller utveksling av opplysninger 

1. Den anmodende og den anmodede myndigheten skal kommunisere med hverandre om anmodningen om samarbeid eller 

utveksling av opplysninger enten i papirform eller elektronisk, avhengig av hva som er raskest, idet det tas behørig hensyn til 

behovet for fortrolig behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og hvor enkelt det er for den 

anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende myndigheten umiddelbart svare på ethvert 

ønske om presisering fra den anmodede myndigheten. 

2. Den anmodede myndigheten skal underrette den anmodende myndigheten dersom den forventer en forsinkelse på mer enn 

fem virkedager etter den anslåtte svardatoen angitt i mottakskvitteringen.  
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3. Dersom den anmodende myndigheten har klassifisert sin anmodning som en hastesak, skal den anmodede og den 

anmodende myndigheten bli enige om hvor ofte den anmodede myndigheten skal oppdatere den anmodende myndigheten om 

behandlingen av anmodningen og om når den regner med å kunne gi et svar. 

4. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i 

forbindelse med behandlingen av en anmodning. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for en anmodning om at en person avgir forklaring 

1. Dersom den anmodende myndigheten i sin anmodning ber om at en person avgir forklaring, skal den anmodede og den 

anmodende myndigheten, med forbehold for eksisterende rettslige begrensninger eller restriksjoner og eventuelle forskjeller i 

prosedyremessige krav, vurdere og ta hensyn til 

a) rettighetene til den eller de personene som skal avgi forklaring, 

b) hvilken rolle personalet hos den anmodede og den anmodende myndigheten skal ha ved avgivelsen av forklaringen, 

c) hvorvidt personen som skal avgi forklaring, har rett til bistand fra en juridisk representant, og i så fall hva representantens 

bistand skal omfatte under avgivelsen av forklaringen, herunder med hensyn til opptak eller referater fra forklaringen, 

d) hvorvidt forklaringen skal være frivillig eller tvungen, dersom et slikt skille finnes, 

e) hvorvidt den personen som skal avgi forklaring, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for 

anmodningen, er et vitne eller gjenstand for gransking, 

f) hvorvidt forklaringen, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for anmodningen, kommer til å bli 

brukt eller er ment å bli brukt i en straffesak, 

g) hvorvidt forklaringen er lovlig i den anmodende myndighetens jurisdiksjon, 

h) registreringen av forklaringen og gjeldende framgangsmåter, herunder om det vil være et fullstendig eller et 

sammenfattende referat eller et lyd- eller videoopptak, 

i) framgangsmåter for hvordan personene som avgir forklaring, skal attestere eller bekrefte sin forklaring, herunder om dette 

skjer etter at forklaringen er avgitt. 

2. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal sikre at det finnes ordninger som gjør at deres personale kan arbeide 

effektivt, bl.a. ordninger som gjør det mulig for personalet å bli enige om eventuelle ytterligere opplysninger som kan være 

nødvendige, herunder følgende: 

a) Planlegging av datoer. 

b) Listen over spørsmål som skal stilles til personen som skal avgi forklaringen, og gjennomgåelsen av denne lis ten. 

c) Reiseordninger, herunder sikre at den anmodede og den anmodende myndigheten kan møtes for å diskutere saken før 

forklaringen avgis. 

d) Ordninger for oversettelse. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for anmodninger om stedlig tilsyn eller gransking 

1. Dersom det foreligger en anmodning om å foreta et stedlig tilsyn eller en gransking, skal den anmodende og den 

anmodede myndigheten rådføre seg med hverandre om den beste måten å etterkomme anmodningen om samarbeid på, idet det 

tas hensyn til artikkel 80 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv 2014/65/EU, herunder om fordelene ved å foreta et felles stedlig 

tilsyn eller en felles gransking. 

Når det besluttes hva som er den beste måten å etterkomme anmodningen om samarbeid på, skal den anmodende og den 

anmodede myndigheten minst ta hensyn til følgende: 

a) Innholdet i anmodningen om samarbeid som er mottatt fra den anmodende myndigheten, herunder slikt som tyder på at det 

er hensiktsmessig å foreta granskingen eller det stedlige tilsynet i fellesskap. 

b) Hvorvidt de hver for seg foretar egne granskinger i en sak med grensekryssende virkninger, og om det ville være mer 

hensiktsmessig å behandle saken i fellesskap.  
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c) Den rettslige og tilsynsmessige rammen i deres respektive jurisdiksjoner, slik at det sikres at begge my ndighetene har godt 

kjennskap til mulige restriksjoner og begrensninger som vil gjelde for deres atferd og for eventuelle senere saker som kan 

følge, herunder eventuelle spørsmål i forbindelse med prinsippet om gjentatt straffeforfølgning. 

d) Forvaltning og ledelse som er nødvendig for granskingen eller det stedlige tilsynet. 

e) Tildelingen av ressurser og utnevning av personale med ansvar for å foreta gransking eller stedlig tilsyn. 

f) Muligheten for å opprette en felles handlingsplan og en tidsplan for hver myndighets arbeid. 

g) Fastsettelsen av tiltak som skal treffes i fellesskap eller individuelt av hver myndighet. 

h) Gjensidig utveksling av innsamlede opplysninger og rapportering av resultatene av de enkelte tiltakene som er truffet. 

i) Andre saksspesifikke spørsmål. 

2. Dersom den anmodede myndigheten foretar tilsynet eller granskingen selv, skal den holde den anmodende myndigheten 

underrettet om framdriften og framlegge sine resultater i god tid. 

3. Dersom den anmodende myndigheten og den anmodede myndigheten beslutter å foreta en felles gransking eller et felles 

stedlig tilsyn, skal de 

a) ha en løpende dialog for å samordne innsamlingen av opplysninger og granskingen, 

b) samarbeide nært under den felles granskingen og det felles stedlige tilsynet, 

c) fastsette hvilke spesifikke rettslige bestemmelser som ligger til grunn for granskingen eller det stedlige tilsynet, 

d) dersom det er relevant, bli enige om minst følgende: 

i) Utarbeiding av en felles handlingsplan med en beskrivelse av innhold, art og tidsplan for de tiltakene som skal treffes, 

herunder ansvarsfordelingen når det gjelder resultatet av arbeidet, idet det tas hensyn til hver myndighets respektive 

prioriteringer. 

ii) Identifisering og vurdering av eventuelle rettslige begrensninger eller rest riksjoner og eventuelle forskjeller i 

framgangsmåter med hensyn til gransking eller håndheving eller andre tiltak, herunder rettighetene til personer som er 

gjenstand for gransking. 

iii) Identifisering og vurdering av særlige bestemmelser om juridiske representanters taushetsplikt som kan ha innvirkning 

på granskingen og håndhevingen, herunder bestemmelser om selvinkriminering. 

iv) Strategi overfor offentligheten og mediene. 

v) Hvordan de utvekslede opplysningene skal brukes. 

Artikkel 8 

Utveksling av opplysninger uten forutgående anmodning 

1. Dersom en vedkommende myndighet har opplysninger som den mener vil hjelpe en annen vedkommende myndighet i 

utførelsen av dennes plikter i henhold til direktiv 2014/65/EU eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1), 

skal den oversende disse opplysningene i papirform eller elektronisk til den andre vedkommende myndighetens kontaktpunkt. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan den vedkommende myndigheten som oversender opplysningene, dersom den mener at 

opplysningene bør sendes umiddelbart, først gi opplysningene muntlig, forutsatt at de deretter sendes skriftlig innen en rimelig 

frist, med mindre myndigheten som mottar opplysningene, gir samtykke til noe annet. 

3. En myndighet som sender opplysninger uten forutgående anmodning, skal bruke skjemaet i vedlegg III til dette og særlig 

påpeke om det er problemer knyttet til opplysningenes fortrolighet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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Artikkel 9 

Krav om underretning til vedkommende myndigheter 

1. Dersom en vedkommende myndighet for et regulert marked i henhold til artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU 

henvender seg direkte til verdipapirforetak som er fjernmedlemmer eller -deltakere på det regulerte markedet, skal den 

underrette vedkommende myndighet i fjernmedlemmets eller -deltakerens hjemstat i papirformat eller elektronisk ved bruk av 

skjemaet i vedlegg IV til denne forordning, umiddelbart etter at den har kontaktet fjernmedlemmet eller -deltakeren, med 

mindre myndigheten i fjernmedlemmets eller -deltakerens hjemstat tidligere skriftlig har samtykket i å bli underrettet via andre 

kommunikasjonsmidler. 

2. Dersom myndigheten henvender seg til fjernmedlemmet eller -deltakeren på det regulerte markedet av hasteårsaker, skal 

vedkommende myndighet for det regulerte markedet av berettigede grunner gi underretningen muntlig, forutsatt at 

anmodningen deretter bekreftes skriftlig innen en rimelig frist, med mindre den anmodede myndigheten gir samtykke til noe 

annet. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/981 

av 7. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for samråd med andre vedkommende myndigheter før det gis tillatelse i samsvar med europaparlaments - 

og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 84 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 84 i direktiv 2014/65/EU skal det holdes samråd med vedkommende myndigheter før det gis 

tillatelse i samsvar med artikkel 7 i nevnte direktiv. Direktiv 2014/65/EU inneholder også bestemmelser om fastsett else 

av standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for dette samrådet. 

2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter bør de utpeke et særskilt kontaktpunkt for 

kommunikasjonen før en tillatelse gis. 

3) For å sikre at vedkommende myndigheter effektivt og raskt kan rådføre seg med hverandre før en tillatelse gis, er det 

nødvendig å fastsette framgangsmåter for anmodninger om samråd, mottakskvitteringer og svar på anmodninger om 

samråd. 

4) Standardskjemaene, -malene og -framgangsmåtene bør gjøre det mulig å behandle de utvekslede eller overførte 

opplysningene fortrolig i samsvar med direktiv 2014/65/EU og å overholde unionsregelverkets bestemmelser om 

behandling av personopplysninger og overføring av slike opplysninger. 

5) For å sikre ensartethet og at finansmarkedene fungerer på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, får 

anvendelse fra samme dato. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn 

for denne forordning, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene ved å innføre standardskjemaer og  

-framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha vært uforholdsmessig med hensyn 

til tiltakenes omfang og virkning, tatt i betraktning at mottakerne av de tekniske gjennomføringsstandardene bare vil 

være vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, og ikke markedsdeltakere. 

8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kontaktpunkter 

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke kontaktpunkter for kommunikasjonen i henhold til denne forordning og 

offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktene på sine nettsteder.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 16, er omh andlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2. Vedkommende myndigheter skal sende opplysningene om sine kontaktpunkter til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA). ESMA skal ha en ajourført liste over kontaktpunkter til bruk for vedkommende 

myndigheter og offentliggjøre den på sitt nettsted. 

Artikkel 2 

Anmodning om samråd 

1. Den anmodende vedkommende myndigheten skal oversende anmodningen om samråd i papirformat eller elektronisk til 

kontaktpunktet hos vedkommende myndighet som den skal rådføre seg med. 

2. Den anmodende vedkommende myndigheten skal inngi sin anmodning om samråd ved å fylle ut skjemaet i vedlegg  

I. Den anmodende vedkommende myndigheten kan som vedlegg til anmodningen om samråd sende dokumenter eller 

underlagsmateriale som anses nødvendige for å støtte anmodningen. 

Artikkel 3 

Mottakskvittering 

Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal sende en mottakskvittering ved å fylle ut skjemaet i vedlegg II innen 

fem virkedager etter at anmodningen om samråd ble mottatt, og stile den til anmodende vedkommende myndighets 

kontaktpunkt. 

Artikkel 4 

Svar på en anmodning om samråd 

1. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal svare på en anmodning om samråd i papirform eller 

elektronisk. Svaret skal stiles til den anmodende vedkommende myndighetens kontaktpunkt, med mindre denne vedkommende 

myndigheten har angitt noe annet. 

2. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal underrette den anmodende vedkommende myndigheten om 

presiseringer den måtte ha behov for i forbindelse med de mottatte opplysningene. 

3. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal så snart som mulig og senest 60 virkedager etter at den har 

mottatt anmodningen om samråd, gi følgende opplysninger til den anmodende vedkommende myndigheten ved å fylle ut 

skjemaet i vedlegg III: 

a) De opplysningene som etterspørres i anmodningen om samråd, og eventuelle synspunkter på eller forbehold når det gjelder 

tildelingen av tillatelsen. 

b) Eventuelle andre vesentlige opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av tillatelsen. 

4. Dersom vedkommende myndighet som mottar anmodningen, anser at den sannsynligvis ikke vil være i stand til å 

overholde fristen fastsatt i nr. 3, skal den umiddelbart underrette vedkommende anmodende myndighet om dette og angi 

årsakene til forsinkelsen og en forventet svardato. Den skal også regelmessig gi opplysninger om framdriften i utarbeidelsen av 

svaret. 

5. Dersom vedkommende myndighet som mottar anmodningen, ikke er i stand til å overholde fristen fastsatt i nr. 3 i denne 

artikkel, skal den gi opplysningene på en måte som sikrer at alle nødvendige tiltak kan treffes raskt, samtidig som fristen fastsatt 

i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU overholdes. 

Artikkel 5 

Framgangsmåter for samråd 

1. I forbindelse med en anmodning om samråd og svaret på denne skal vedkommende myndigheter benytte den raskeste av 

kommunikasjonsmetodene nevnt i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1, idet det tas behørig hensyn til behovet for fortrolig 

behandling, korrespondansetider, omfanget av materialet som skal formidles, og hvor enkelt det er for den anmodende 

myndigheten å få tilgang til opplysningene. Særlig skal den anmodende vedkommende myndigheten umiddelbart svare på 

ethvert ønske om presisering fra den vedkommende myndigheten som mottar anmodningen. 
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2. Dersom opplysningene som det anmodes om, innehas eller kan innehas av en annen vedkommende myndighet i samme 

medlemsstat som den vedkommende myndigheten som mottar anmodningen, skal vedkommende myndighet som mottar 

anmodningen, umiddelbart innhente disse opplysningene fra den andre vedkommende myndigheten og oversende dem til den 

anmodende vedkommende myndigheten i samsvar med artikkel 4. 

3. Vedkommende myndigheter skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med 

behandlingen av en anmodning. 

4. Dersom det framkommer nye opplysninger eller blir behov for ytterligere opplysninger i forbindelse med framgangsmåten 

for å innvilge og avslå tillatelse, skal vedkommende myndigheter samarbeide for å sikre at alle relevante opplysninger 

utveksles. Skjemaene i vedlegg I og II skal brukes til dette formålet. 

5. Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 kan anmodningen fremmes muntlig dersom den anmodende 

vedkommende myndigheten fremmer anmodningen om samråd i løpet av de siste 30 virkedagene før avslutningen av 

vurderingen av søknaden om tillatelse, forutsatt at anmodningen om samråd deretter bekreftes skriftlig, med mindre den 

vedkommende myndigheten som mottar anmodningen, gir samtykke til noe annet. 

Artikkel 6 

Bruk av opplysninger 

1. Dersom de opplysningene som gis av vedkommende myndighet som mottar anmodningen, gjengis i anmodende 

vedkommende myndighets svar på søknaden om tillatelse, skal den anmodende vedkommende myndigheten underrette 

vedkommende myndighet som mottar anmodningen, før søkeren underrettes. 

2. Dersom det kreves at en vedkommende myndighet utleverer opplysninger som den har fått fra en annen vedkommende 

myndighet, skal vedkommende myndighet som mottar kravet, underrette den andre vedkommende myndigheten før den 

utleverer opplysningene, og gjøre gjeldende de relevante rettslige unntakene eller særskilte rettighetene som den måtte ha til 

rådighet med hensyn til disse opplysningene. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/988 

av 6. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, -maler og  

-framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig 

betydning i en vertsstat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 79 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater effektivt skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til 

direktiv 2014/65/EU med hensyn til driften av en handelsplass som har fått vesentlig betydning i vertsstaten, er det 

viktig å lette samarbeidet mellom disse myndighetene ved å tilby standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å 

kunne etablere hensiktsmessige samarbeidsordninger. 

2) Vedkommende myndigheter bør bruke standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter som grunnlag for sine samarbeids-

ordninger, men bør kunne tilpasse dem til omstendighetene i hvert enkelt tilfelle gjennom bilaterale eller multilaterale 

avtaler for å muliggjøre et egnet tilsynssamarbeid. 

3) Vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater bør følge standardiserte framgangsmåter for sending og 

behandling av anmodninger om samarbeid, for kontinuerlig informasjonsutveksling, for samråd og for yting av bistand 

uten at dette berører eventuelle andre typer samarbeid som disse vedkommende myndighetene kan bli enige om, 

herunder samordning av beslutningstaking. 

4) De fleste samarbeidsordningene bør være omfattet av bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/589(2). Det bør fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter som gjør det mulig å tilpasse disse 

ordningene, for å oppnå en høyere grad av medvirkning fra vedkommende myndighet i vertsstaten når det er snakk om 

vesentlig innvirkning på verdipapirmarkedene og investorvernet i dens jurisdiksjon. 

5) Samarbeidsordningene bør bygge på beste praksis, herunder prinsippene fastsatt i retningslinjene for samarbeids -

ordninger og informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter og mellom vedkommende myndigheter og 

den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)(3) og den tilknyttede multilaterale programerklæ-

ringen om samarbeidsordninger og informasjonsutveksling(4), for å sikre at alle områder som er relevante for effektivt 

samarbeid mellom vedkommende myndigheter, er omfattet, og for å dra nytte av sakkunnskapen som vedkommende 

myndigheter og ESMA har opparbeidet seg med hensyn til å sikre et sømløst samarbeid over landegrensene. 

6) Ettersom graden av tilsynsmessig samarbeid er avhengig av arten og omfanget av endringer og utvikling i de relevante 

handelsplassenes drift eller struktur, er det hensiktsmessig å fastsette et minste antall hendelser som et utgangspunkt for 

å iverksette hensiktsmessige samarbeidsordninger mellom hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter der 

det brukes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter. 

7) Vedkommende myndigheter bør, når de anmoder om bistand i form av å oppta av forklaring, åpne en gransking eller 

gjennomføre stedlig tilsyn, gi en klar redegjørelse for hvorfor slik bistand er nødvendig for at vedkommende myndighet 

skal kunne utføre sine plikter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 13.6.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmebasert handel (EUT 

L 87 av 31.03.2017, s. 417). 

(3) ESMA/2014/298. T ilgjengelig på https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library 

(4) ESMA/2014/608. T ilgjengelig på https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library 

2022/EØS/13/142 
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8) For å gjøre det mulig for alle berørte vedkommende myndigheter å delta bør øvrige vedkommende myndigheter ha 

mulighet til å anmode om å bli part i en eksisterende samarbeidsavtale dersom handelsplassen som denne 

samarbeidsavtalen gjelder, som et resultat av den kommersielle utviklingen er blitt av vesentlig betydning i andre 

vertsstater. 

9) Dersom det under ekstraordinære omstendigheter kreves hastetiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) eller for 

å sikre stabiliteten i markedet i medlemsstaten, bør standardavtaler for samarbeidsordningene gjøre det mulig for en 

vedkommende myndighet å oppfylle sine forpliktelser i henhold til slike avtaler med en rimelig forsinkelse. 

10) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal rett, få 

anvendelse fra samme dato. 

11) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

12) ESMA har innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som 

ligger til grunn for denne forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Format og bruk av standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten til en handelsplass hvis virksomhet har fått vesentlig betydning i 

henhold til artikkel 79 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, skal etablere hensiktsmessige samarbeidsordninger gjennom en 

samarbeidsavtale som fastsatt i vedlegg I. 

2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten kan tilpasse eller utfylle standardavtalen for samarbeid angitt i 

vedlegg I for å sikre at dens bestemmelser står i forhold til de særlige omstendighetene som førte til behovet for samarbeid. 

3. Vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten skal sende anmodninger om samarbeid ved å bruke det formatet 

som er angitt i vedlegg II, og skal svare på slike anmodninger i det formatet som er angitt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 149 av 13.6.2017, s. 6–18.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1005 

av 15. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for meddelelser om og 

offentliggjøring av suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 32 nr. 3 og 52 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/65/EU fastsettes det et system for hvordan suspensjon av handel med finansielle instrumenter, 

oppheving av slike suspensjoner og strykning av disse instrumentene fra handel skal offentliggjøres og meddeles rettidig 

og effektivt. 

2) Dersom handelsplassoperatører og vedkommende myndigheter offentliggjør ovennevnte opplysninger på sine 

nettsteder, blir de lett tilgjengelige uten at det medfører betydelige tilleggskostnader. Offentliggjøring på et nettsted bør 

derfor være den primære måten å offentliggjøre og samtidig spre opplysningene på i Unionen. For å sikre at 

opplysningene gjøres tilgjengelige for alle samtidig, bør offentliggjøring på andre måter bare være mulig samtidig med 

eller etter offentliggjøringen på nettstedet. 

3) På grunn av behovet for rask og nøyaktig kommunikasjon som muliggjør en velfungerende utveksling av opplysninger 

og det samarbeidet som er omhandlet i direktiv 2014/65/EU, bør det fastsettes ensartede formater og tidspunkter for 

meddelelsene og offentliggjøringen som gjør det mulig å meddele og offentliggjøre alle relevante opplysninger på en 

enkel og effektiv måte. Bruken av disse formatene og tidspunktene bør ikke være til hinder for at det kan brukes andre 

formater og tidspunkter under ekstraordinære og uforutsigbare omstendigheter der formatene og tidspunktene fastsatt i 

denne forordning ikke ville være hensiktsmessige på grunn av mengden meddelelser og at de haster, f.eks. ved stenging 

av hele markedet. 

4) For å sikre konsekvens og at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig at bestemmelsene i 

denne forordning og i direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra samme dato. 

5) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

6) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel  

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 16.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndigh et (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

2022/EØS/13/143 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes formatet og tidspunktene for følgende meddelelser og offentliggjøringer: 

a) Offentliggjøring av beslutningen til en markedsoperatør som driver et regulert marked, eller et verdipapirforetak eller en 

markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, om å suspendere eller stryke et finansielt inst rument og, når det er 

relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik suspensjon. 

b) Meddelelse av beslutningene nevnt i bokstav a) til den berørte vedkommende myndighet. 

c) En vedkommende myndighets offentliggjøring av sin beslutning om å suspendere eller stryke et finansielt instrument og, 

når det er relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik suspensjon. 

d) En vedkommende myndighets meddelelse til ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin beslutning om å 

suspendere eller stryke et finansielt instrument og, når det er relevant, tilknyttede derivater fra handel, eller oppheve en slik 

suspensjon. 

e) En underrettet vedkommende myndighets meddelelse til ESMA og andre vedkommende myndigheter om sin beslutning om 

hvorvidt en beslutning som nevnt i bokstav d) skal følges. 

Artikkel 2 

Definisjon av termen «handelsplassoperatør» 

I denne forordning menes med «handelsplassoperatør» enten 

a) en markedsoperatør som driver et regulert marked, en MHF eller en OHF, eller 

b) et verdipapirforetak som driver en MHF eller OHF. 

Artikkel 3 

Format for handelsplassoperatørers offentliggjøringer og meddelelser 

1. Handelsplassoperatører skal offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) på sitt nettsted i det formatet som er 

angitt i tabell 2 i vedlegget. 

2. Handelsplassoperatører skal meddele den berørte vedkommende myndigheten beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) i 

et standardisert maskinlesbart format som er godkjent av vedkommende myndighet, i samsvar med det formatet som er angitt i 

tabell 2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

Tidspunkt for handelsplassoperatørers offentliggjøringer og meddelelser 

1. Handelsplassoperatører skal offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) umiddelbart. 

2. Handelsplassoperatører skal ikke offentliggjøre beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) på andre måter før de er 

offentliggjort i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

3. Handelsplassoperatører skal meddele den berørte vedkommende myndigheten beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav a) 

samtidig med offentliggjøringen eller umiddelbart etter. 

Artikkel 5 

Format for vedkommende myndigheters offentliggjøringer og meddelelser 

1. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav c) på et nettsted i det formatet som 

er angitt i tabell 3 i vedlegget. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele beslutningene nevnt i artikkel 1 bokstav d) og e) i et standardisert 

maskinlesbart format, i samsvar med de formatene som er angitt i henholdsvis tabell 3 og 4 i vedlegget. 
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Artikkel 6 

Tidspunkt for vedkommende myndigheters offentliggjøringer og meddelelser 

1. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav c) umiddelbart. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav d) samtidig med offentliggjøringen eller 

umiddelbart etter. 

3. En underrettet vedkommende myndighet skal meddele beslutningen nevnt i artikkel 1 bokstav e) uten unødig opphold 

etter mottak av meddelelsen nevnt i artikkel 1 bokstav d). 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1093 

av 20. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet til verdipapirforetaks og 

markedsoperatørers posisjonsrapporter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter(1), særlig artikkel 58 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formatet til ukentlige rapporter om samlede posisjoner som innehas av forskjellige kategorier av personer i forskjellige 

varederivater eller utslippskvoter eller derivater av slike, og som handles på handelsplasser, bør deles opp i posisjoner 

som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene direkte knyttet til forretningsvirksomhet, andre posisjoner og 

samlede posisjoner, for dermed å skape åpenhet om inndelingen i finansiell og ikke-finansiell virksomhet i slike 

varederivater, utslippskvoter eller derivater av slike. 

2) Formatet til daglige rapporter som gir en fullstendig oversikt over verdipapirforetakenes og deres kunders posisjoner i 

varederivater eller utslippskvoter eller derivater av slike som handles på handelsplasser, og økonomisk likeverdige 

OTC-kontrakter, bør være strukturert på en måte som støtter overvåkingen og anvendelsen av posisjonsgrenser i 

henhold til artikkel 57 i direktiv 2014/65/EU. 

3) Posisjoner som har oppstått som følge av kjøps- og salgshandler med differanse mellom forskjellige leveringsdatoer 

eller varer, eller som følge av andre komplekse strategier, bør rapporteres på et oppdelt nivå, med mindre 

kombinasjonen av produkter som handles som et enkelt finansielt instrument og er identifisert ved en ISIN-kode, og 

instrumentets posisjoner er underlagt en særskilt grense. 

4) For at de berørte myndighetene og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal kunne utføre 

sine oppgaver effektivt og konsekvent, bør de gis sammenlignbare opplysninger på tvers av verdipapirforetak og 

markedsoperatører som driver handelsplasser. Bruk av et felles format for forskjellige finansmarkedsinfrastrukturer gjør 

det lettere for en rekke markedsdeltakere å øke bruken av dette formatet, noe som fremmer standardisering. 

5) For å legge til rette for en uavbrutt, automatisert behandling («straight through processing») og en reduksjon av 

kostnadene for markedsdeltakerne bør verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser, i størst mulig 

grad anvende standardformater. 

6) Europaparlamentets og Rådets nye regelverk for markeder for finansielle instrumenter fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) får anvendelse fra 3. januar 2018. 

For å sikre sammenheng og ivareta rettssikkerheten bør denne forordning få anvendelse fra samme dato. 

7) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

8) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 21.6.2017, s. 16 , er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

9. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ukentlige rapporter 

1. Verdipapirforetak eller markedsoperatører som driver en handelsplass, skal utarbeide den ukentlige rapporten nevnt i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU separat for hvert varederivat, hver utslippskvote eller hvert derivat av s like 

som handles på denne handelsplassen, i samsvar med formatet angitt i tabellene i vedlegg I til denne forordning. 

2. Rapportene nevnt i nr. 1 skal inneholde summen av alle posisjoner som forskjellige personer i hver av kategoriene oppført 

i tabell 1 i vedlegg I, innehar i et enkelt varederivat, en enkelt utslippskvote eller et enkelt derivat av slike som handles på denne 

handelsplassen. 

Artikkel 2 

Daglige rapporter 

1. Verdipapirforetak skal gi vedkommende myndigheter en oversikt over sine posisjoner som nevnt i artikkel 58 nr. 2 i 

direktiv 2014/65/EU gjennom en daglig posisjonsrapport i det formatet som er angitt i tabellene i vedlegg II til denne 

forordning. 

2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde alle posisjoner for alle kontrakter, uansett kontraktenes løpetid. 

Artikkel 3 

Rapporteringsformat 

Operatører av handelsplasser og verdipapirforetak skal framlegge rapportene nevnt i artikkel 1 og 2 i et felles standard  

XML-format. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1110 

av 22. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for godkjenning av leverandører av datarapporteringstjenester og tilhørende meldinger i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 61 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre en felles forståelse og 

håndtering blant medlemsstatenes vedkommende myndigheter av prosessen for godkjenning av leverandører av 

datarapporteringstjenester, og for å sikre effektiv utveksling av opplysninger. For å lette kommunikasjonen mellom 

søkeren og vedkommende myndighet bør vedkommende myndigheter utpeke et kontaktpunkt og offentliggjøre 

opplysninger om dette kontaktpunktet på sitt nettsted. 

2) De organisatoriske kravene til godkjente offentliggjøringsordninger, leverandører av konsoliderte offentliggjørings-

systemer og godkjente rapporteringsordninger er forskjellige på enkelte punkter. Derfor bør en søker bare pålegges å ta 

med i sin søknad de opplysningene som er nødvendige for at søknaden om levering av datarapporteringstjenester skal 

kunne vurderes. 

3) For å gi vedkommende myndigheter mulighet til å vurdere om endringer i sammensetningen av ledelsesorganet til en 

leverandør av datarapporteringstjenester kan utgjøre en trussel mot en effektiv, sunn og fornuftig ledelse av nevnte 

leverandør, og for å ta behørig hensyn til kundenes interesser og markedets integritet, er det hensiktsmessig å fastsette 

klare frister for innsending av opplysninger om disse endringene. 

4) Leverandører av datarapporteringstjenester bør kunne framlegge opplysninger om en endring i ledelsesorganet etter at 

denne endringen får virkning dersom endringen skyldes faktorer som ligger utenfor leverandørens kontroll. 

5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i direktiv 2014/65/EU få anvendelse fra samme dato. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning. ESMA har ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler, ettersom dette ville ha blitt 

betraktet som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning. 

8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet ved artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 31.10.2019,  

s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utpeking av kontaktpunkt 

Vedkommende myndigheter skal utpeke et kontaktpunkt for håndtering av alle opplysninger mottatt fra søkere som søker om 

tillatelse til å drive virksomhet som leverandør av datarapporteringstjenester. Kontaktopplysningene til det utpekte 

kontaktpunktet skal offentliggjøres og ajourføres regelmessig på vedkommende myndigheters nettsteder. 

Artikkel 2 

Framlegging av opplysninger og meldinger til vedkommende myndighet 

1. En søker som ønsker tillatelse til å yte datarapporteringstjenester i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 

2014/65/EU, skal gi vedkommende myndighet alle nødvendige opplysninger i samsvar med artikkel 61 nr. 2 i direktiv 

2014/65/EU ved å fylle ut søknadsskjemaet angitt i vedlegg I. 

2. Søkeren skal gi vedkommende myndighet opplysninger om alle medlemmene av ledelsesorganet ved å fylle ut 

meldingsskjemaet angitt i vedlegg II. 

3. Søkeren skal i sin oversendelse tydelig angi hvilket særlig krav i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 

2014/65/EU som det vises til, og i hvilket av de vedlagte dokumentene denne opplysningen er gitt. 

4. Søkeren skal i sin oversendelse angi om noen av de særlige kravene i henhold til bestemmelsene i avdeling V i direktiv 

2014/65/EU eller delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571(1) ikke får anvendelse på den datarapporteringstjenesten 

søknaden gjelder. 

5. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder angi om behørig utfylte søknadsskjemaer, meldinger og eventuelle 

tilknyttede tilleggsopplysninger skal innsendes på papir, elektronisk eller begge deler. 

Artikkel 3 

Mottak av søknaden 

Innen ti virkedager etter mottak av søknaden skal vedkommende myndighet sende en mottakskvittering til søkeren, på papir, 

elektronisk eller begge deler, blant annet med kontaktopplysninger for kontaktpunktet som er utpekt i henhold til artikkel 1. 

Artikkel 4 

Anmodninger om tilleggsopplysninger 

Vedkommende myndighet kan sende søkeren en anmodning om opplysninger og angi der hvilke tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for å gå videre med vurderingen av søknaden. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 65/2014 med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 126).  
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Artikkel 5 

Melding om endringer i ledelsesorganets sammensetning 

1. En leverandør av datarapporteringstjenester skal underrette vedkommende myndighet, på papir, elektronisk eller begge 

deler, om enhver endring i sitt ledelsesorgans sammensetning før en slik endring trer i kraft . 

Dersom det av behørig begrunnede årsaker ikke er mulig å gi underretning før nevnte endring trer i kraft, skal underretningen 

gis innen ti virkedager etter at endringen er gjort. 

2. Leverandøren av datarapporteringstjenester skal framlegge opplysningene om endringen nevnt i nr. 1 ved å fylle ut 

meldingsskjemaet angitt i vedlegg III. 

Artikkel 6 

Underretning om beslutningen om å innvilge eller avslå søknaden om tillatelse  

Vedkommende myndighet skal underrette søkeren på papir, elektronisk eller begge deler om sin beslutning om å innvilge eller 

avslå søknaden om tillatelse. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1111 

av 22. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og skjemaer for framlegging 

av opplysninger om sanksjoner og tiltak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 71 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles framgangsmåter og skjemaer for hvordan vedkommende myndigheter skal 

oversende opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om sanksjoner og tiltak 

nevnt i artikkel 71 i direktiv 2014/65/EU. 

2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndigheter og ESMA og unngå unødige forsinkelser eller 

mislykket innsending bør hver vedkommende myndighet utpeke et kontaktpunkt spesielt med henblikk på 

kommunikasjon som gjelder sanksjoner og tiltak. 

3) For å sikre at alle påkrevde opplysninger om sanksjoner og tiltak som ilegges av vedkommende my ndigheter blir 

korrekt identifisert og registrert av ESMA, bør vedkommende myndigheter framlegge detaljerte og harmoniserte 

opplysninger ved bruk av bestemte skjemaer for dette formål. 

4) For at årsrapporten om sanksjoner og tiltak, som skal offentliggjøres av ESMA i samsvar med artikkel 71 i direktiv 

2014/65/EU, skal inneholde nyttige opplysninger, bør vedkommende myndigheter framlegge rapport om disse 

opplysningene ved bruk av bestemte skjemaer som tydelig angir hvilke bestemmelser i direktiv 2014/65/EU, slik de er 

innarbeidet i nasjonal lovgivning, som er overtrådt. 

5) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

6) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

7) ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer om det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til 

grunn for denne forordning, og har heller ikke analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler ved å innføre 

standardskjemaer og framgangsmåter for de berørte vedkommende myndighetene, ettersom dette ville ha blitt betraktet 

som uforholdsmessig med hensyn til tiltakenes omfang og virkning, med tanke på at mottakerne av de tekniske 

gjennomføringsstandardene bare vil være de vedkommende nasjonale myndighetene i medlemsstatene, og ikke 

markedsdeltakere. 

8) ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kontaktpunkter 

1. Hver vedkommende myndighet skal utpeke ett kontaktpunkt som skal sende meldinger om alle spørsmål knyttet til 

innsending av opplysninger i samsvar med artikkel 2–6. 

Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om de 

kontaktpunktene som er utpekt i samsvar med første ledd. 

2. ESMA skal utpeke et kontaktpunkt for mottak av meldingene nevnt i nr. 1. 

3. ESMA skal offentliggjøre kontaktpunktet nevnt i nr. 2 på sitt nettsted. 

Artikkel 2 

Framgangsmåte og skjemaer for rapportering 

1. Vedkommende myndigheter skal framlegge for ESMA de opplysningene som er nevnt i artikkel 71 nr. 3 annet ledd og i 

artikkel 71 nr. 5 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av grensesnittene i det informasjonsteknologisystemet som ESMA har 

opprettet for å håndtere mottak, lagring, offentliggjøring og utveksling av slike opplysninger. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til ESMA i en rapportfil ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

Ugyldiggjøring og ajourføring av rapporter 

1. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ugyldiggjøre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 2, skal myndigheten annullere den eksisterende rapporten og sende inn en ny rapport fil. 

2. Dersom en vedkommende myndighet ønsker å ajourføre en eksisterende rapportfil som den tidligere har oversendt til 

ESMA i samsvar med artikkel 2, skal myndigheten sende inn rapportfilen på nytt med ajourførte opplysninger. 

Artikkel 4 

Tidsplan 

1. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om administrative sanksjoner som er ilagt, men ikke offentliggjort, 

herunder eventuelle tilknyttede klager og resultatet av dem, ved å sende rapportfilen senest ti virkedager etter at det er tatt 

beslutning om ikke å offentliggjøre sanksjonen. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle opplysninger, herunder endelig dom, i forbindelse med 

strafferettslige sanksjoner ved å sende rapporten senest ti virkedager etter at nevnte opplysninger er mottatt.  
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Artikkel 5 

Årlig innsending av sammenfattede opplysninger om sanksjoner og tiltak 

Vedkommende myndigheter skal gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 71 nr. 4 første ledd i direktiv 2014/65/EU ved å fylle 

ut skjemaet angitt i vedlegg II til denne forordning. Dette skjemaet skal inneholde opplysninger om alle sanksjoner og tiltak 

som er ilagt av vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 71 i direktiv 2014/65/EU, i løpet av foregående kalenderår. 

Skjemaet nevnt i første ledd skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA per e-post senest 31. mars hvert år. 

Artikkel 6 

Årlig innsending av anonymiserte og sammenfattede data om strafferettslig etterforskning og sanksjoner 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 70 i direktiv 2014/65/EU har ilagt strafferettslige sanksjoner for overtredelsene 

omhandlet i nevnte artikkel, skal vedkommende myndigheter gi ESMA opplysningene nevnt i artikkel 71 nr. 4 annet ledd i 

direktiv 2014/65/EU ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg III til denne forordning. Dette skjemaet skal inneholde 

opplysninger om all strafferettslig etterforskning som er utført og alle strafferettslige sanksjoner som vedkommende myndighet 

har ilagt, for overtredelser omhandlet i artikkel 71 nr. 4 annet ledd i direktiv 2014/65/EU i løpet av foregående kalenderår. 

Skjemaet nevnt i første ledd skal fylles ut elektronisk og sendes til ESMA per e-post senest 31. mars hvert år. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1815 

 

 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 17-21.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1944 

av 13. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv 

av en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF og 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, 

om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 sjette ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(2), særlig artikkel 12 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre at medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter foretar en nøyaktig vurdering av meldinger om planlagte erverv eller økninger av 

kvalifiserende eierandeler i et verdipapirforetak. I slike tilfeller bør de berørte vedkommende myndighetene rådspørre 

hverandre og gi hverandre alle vesentlige eller relevante opplysninger. 

2) For å lette samarbeidet dem imellom og sikre en effektiv utveksling av opplysninger bør vedkommende myndigheter 

som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 2004/39/EF, utpeke kontaktpersoner spesielt med sikte på 

samrådsprosessen fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/39/EF, og Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) bør føre en sentralisert liste over disse kontaktpersonene. 

3) For å sikre et raskt og effektivt samarbeid mellom de vedkommende myndighetene bør det opprettes samrådsordninger 

med klare tidsfrister. En tydelig samarbeidsordning bør innebære at en foreløpig melding sendes av den anmodende 

myndigheten til den anmodede myndigheten for å underrette sistnevnte myndighet om den løpende vurderingen. 

4) Ordningene bør også ta sikte på å sikre at vedkommende myndigheter samarbeider og arbeider for å forbedre prosessen 

ved å fremme utvekslingen av tilbakemeldinger om kvaliteten til og relevansen av de opplysningene som mottas. 

5) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer eller 

personer bør skje i samsvar med reglene for personopplysninger som fastsatt i europaparlaments - og 

rådsdirektiv 95/46/EF(3). 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(4) får anvendelse på ESMAs behandling av personopplysninger i 

henhold til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L  8 av 12.1.2001, s. 1). 
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7) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

8) ESMA har ikke gjennomført offentlige høringer om eller analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler knyttet til 

innføring av standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd mellom berørte vedkommende myndigheter, 

ettersom dette ble betraktet som uforholdsmessig med hensyn til t iltakenes omfang og virkning. 

9) Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft 2. juli 2014. Artikkel 12 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU erstatter artikkel 10a nr. 8 i 

direktiv 2004/39/EF og gir ESMA myndighet til å utarbeide tekniske gjennomføringsstandarder som er identiske med 

dem som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF. I tillegg er innholdet i artikkel 10b nr. 4 og 

artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2004/39/EF identisk med innholdet i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

2014/65/EU. I samsvar med artikkel 94 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU oppheves direktiv 2004/39/EF med virkning fra  

3. januar 2017. Kommisjonens vedtakelse av tekniske standarder i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2004/39/EF 

bør også anses for å være i samsvar med artikkel 12 nr. 8 i direktiv 2014/65/EU, og dermed vil den tekniske standarden 

fortsatt få anvendelse etter 3. januar 2018 uten behov for ytterligere endringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for utveksling av opplysninger under samrådet 

mellom vedkommende myndighet for målforetaket (heretter kalt «anmodende myndighet») og vedkommende myndighet for 

den aktuelle erververen eller for et godkjent foretak som enten er et datterforetak eller kontrolleres av den aktuelle erververen 

(heretter kalt «anmodet myndighet»). 

Artikkel 2 

Utpekte kontaktpersoner 

1. Vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 2004/39/EF, skal utpeke kontaktpersoner 

for kommunikasjon med hensyn til denne forordning, og skal underrette ESMA om disse personene. 

2. ESMA skal vedlikeholde og ajourføre listen over de utpekte kontaktpersonene til bruk for de vedkommende 

myndighetene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 3 

Foreløpig melding 

1. En anmodende myndighet skal sende en foreløpig melding til den anmodede myndigheten innen tre virkedager etter å ha 

mottatt melding fra den aktuelle erververen i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/39/EF. 

2. Den anmodende myndigheten skal sende den foreløpige meldingen ved å fylle ut malen angitt i vedlegg I, og skal ta med 

alle opplysninger oppført i malen. 

Artikkel 4 

Anmodning om samråd 

1. Den anmodende myndigheten skal sende en anmodning om samråd til den anmodede myndigheten snarest mulig etter å 

ha mottatt melding fra den aktuelle erververen i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/39/EF og senest 20 virkedager 

etter å ha mottatt meldingen.  
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2. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningen om samråd nevnt i nr. 1 skriftlig per post, telefaks eller sikkert 

elektronisk kommunikasjonsmiddel, og adressere det til den anmodede myndighetens utpekte kontaktperson, med mindre den 

anmodede myndigheten har angitt noe annet i sitt svar på den foreløpige meldingen nevnt i artikkel 3. 

3. Den anmodende myndigheten skal sende anmodningen om samråd nevnt i nr. 1 ved å fylle ut malen angitt i vedlegg  

II, med særlig angivelse av spørsmål om fortrolig behandling av opplysninger som kan innhentes av den anmodende 

myndigheten, med nærmere angivelse av relevante opplysninger som den anmodende myndigheten ber om å få fra den 

anmodede myndigheten. 

Artikkel 5 

Bekreftelse på mottak av anmodning om samråd 

Innen to virkedager etter å ha mottatt en anmodning om samråd, skal den anmodede myndigheten sende en mottakskvittering, 

med eventuelle utfyllende kontaktopplysninger for den utpekte kontaktpersonen og, dersom det er mulig, en anslått svardato. 

Artikkel 6 

Svar fra en anmodet myndighet 

1. Et svar på en anmodning om samråd skal avgis skriftlig per post, telefaks eller sikkert elektronisk kommunikasjonsmiddel. 

Svaret skal rettes til de utpekte kontaktpersonene, med mindre noe annet er angitt av den anmodende myndigheten. 

2. Den anmodede myndigheten skal snarest mulig og senest 20 virkedager etter å ha mottatt  anmodningen om samråd gi den 

anmodende myndigheten følgende opplysninger: 

a) De relevante opplysningene angitt i anmodningen om samråd, herunder eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse 

med erverv fra den aktuelle erververen. 

b) På eget initiativ, eventuelle andre vesentlige opplysninger som kan påvirke vurderingen. 

3. Dersom den anmodede myndigheten ikke er i stand til å oppfylle fristen fastsatt i nr. 2, skal den underrette den anmodende 

myndigheten om dette og angi årsakene til forsinkelsen samt en anslått svardato. Den anmodede myndigheten skal gi 

regelmessige tilbakemeldinger om de framskrittene som er gjort for å gi de opplysningene som det anmodes om. 

4. Ved formidling av opplysninger i samsvar med nr. 2 skal den anmodede myndigheten beny tte malen angitt i vedlegg III. 

Artikkel 7 

Framgangsmåter for samråd 

1. I forbindelse med anmodning om samråd og svar på anmodningen skal den anmodende og den anmodede myndigheten 

benytte det mest hensiktsmessige av de kommunikasjonsmidlene som er angitt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, idet det tas 

behørig hensyn til vurderinger som gjelder fortrolig behandling, til korrespondansetider, til omfanget av materialet som skal 

formidles, og til hvor enkelt det er for den anmodende myndigheten å få tilgang til opplysningene. Den anmodende 

myndigheten skal umiddelbart gi svar på enhver anmodning om presiseringer som ønskes av den anmodede myndigheten. 

2. Dersom opplysningene som det anmodes om, innehas eller kan innehas av en annen myndighet enn den anmodede 

myndigheten i samme medlemsstat, skal den anmodede myndigheten umiddelbart samle inn disse opplysningene og oversende 

dem til den anmodende myndigheten i samsvar med artikkel 6. 

3. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal samarbeide om å løse eventuelle problemer som kan oppstå i 

forbindelse med behandling av en anmodning, herunder eventuelle problemer knyttet til kostnader dersom kostnadene ved yting 

av bistand anslås å være urimelig høye for den anmodede myndigheten. 
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4. Dersom det framkommer nye opplysninger eller blir behov for ytterligere opplysninger i løpet av vurderingsperioden, skal 

den anmodende og den anmodede myndigheten samarbeide for å sikre at alle relevante tilleggsopplysninger utveksles i samsvar 

med denne forordning. 

5. Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1 kan opplysninger gis muntlig dersom de blir utvekslet i løpet av de siste 

15 virkedagene før utløpet av vurderingsperioden nevnt i artikkel 10a nr. 1 annet ledd i direktiv 2004/39/EF. I slike tilfeller skal 

opplysningene deretter bekreftes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, med mindre de berørte vedkommende 

myndighetene avtaler noe annet. 

6. Den anmodede og den anmodende myndigheten skal gi hverandre tilbakemelding om resultatet av den vurderingen som 

ble gjort i forbindelse med samrådet, og eventuelt om nytten av de mottatte opplysningene eller annen mottatt bistand, eller om 

eventuelle problemer i forbindelse med å gi slik bistand eller slike opplysninger. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1945 

av 19. juni 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til verdipapirforetak som 

søker om eller har fått tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 7 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for å sikre en ensartet ordning som 

på en effektiv måte gjør det mulig for medlemsstatenes vedkommende myndigheter å utøve myndighet til å gi 

verdipapirforetak tillatelse til å yte investeringstjenester, drive investeringsvirksomhet og, dersom det er relevant, yte 

tilknyttede tjenester. 

2) For å lette kommunikasjonen mellom vedkommende myndighet og søkere som ønsker tillatelse til å utøve virksomhet 

som verdipapirforetak i samsvar med avdeling II i direktiv 2014/65/EU, bør vedkommende myndigheter utpeke et 

kontaktpunkt spesielt med sikte på søknadsprosessen og offentliggjøre opplysninger om kontaktpunktet på sitt nettsted.  

3) For å gi vedkommende myndigheter mulighet til å vurdere om endringer i sammensetningen av foretakets ledelsesorgan 

kan utgjøre en trussel mot en effektiv, sunn og fornuftig ledelse av foretaket, og for å ta behørig hensyn til interessene til 

sine kunder og til markedets integritet, bør det fastsettes klare frister for innsending av opplysninger om disse 

endringene. 

4) Foretak bør imidlertid få unntak fra kravet om å framlegge opplysninger om endringer i ledelsesorganets sammen-

setning før denne endringen får virkning dersom endringen skyldes faktorer som ligger utenfor foretakets kontroll, for 

eksempel dersom et medlem av ledelsesorganet dør. Under slike omstendigheter bør foretakene få tillatelse til å 

underrette vedkommende myndighet innen ti virkedager etter endringen. 

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/56/EF(2) får anvendelse på medlemsstatenes behandling av personopplysninger i 

henhold til denne forordning. 

6) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) ESMA har holdt åpne offentlige høringer, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler og innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utpeking av kontaktpunkt 

Vedkommende myndigheter skal utpeke et kontaktpunkt for håndtering av alle opplysninger som mottas fra søkere som søker 

om tillatelse til å utøve virksomhet som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU. Kontaktopplysninger 

for det utpekte kontaktpunktet skal offentliggjøres og oppdateres regelmessig på vedkommende myndigheters nettsteder.   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 26.10.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons 

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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Artikkel 2 

Innsending av søknad 

1. En søker som ønsker tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirforetak i henhold til avdeling II i direktiv 2014/65/EU, 

skal framlegge sin søknad for vedkommende myndighet ved å fylle ut malen angitt i vedlegg I. 

2. Søkeren skal gi vedkommende myndighet opplysninger om alle medlemmene av ledelsesorganet ved å fylle ut malen 

angitt i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Bekreftelse på mottak av søknadsskjemaet og mottakskvittering 

Innen ti virkedager etter mottak av søknaden skal vedkommende myndighet sende en mottakskvittering t il søkeren, blant annet 

med kontaktopplysninger for det utpekte kontaktpunktet nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 4 

Anmodning om tilleggsopplysninger 

Dersom det er nødvendig med ytterligere opplysninger for å vurdere søknaden, skal vedkommende myndighet sende en 

anmodning til søkeren og angi hvilke opplysninger som skal framlegges. 

Artikkel 5 

Melding om endringer i ledelsesorganets sammensetning 

1. Et verdipapirforetak skal underrette vedkommende myndighet om enhver endring i sitt ledelsesorgans sammensetning før 

en slik endring trer i kraft. 

Dersom det av behørig begrunnede årsaker ikke er mulig å gi underretning før nevnte endring trer i kraft, skal underretningen 

gis innen ti virkedager etter at endringen er gjort. 

2. Verdipapirforetaket skal framlegge opplysningene om endringen nevnt i nr. 1 i formatet angitt i vedlegg III. 

Artikkel 6 

Underretning om beslutningen 

Vedkommende myndighet skal underrette søkeren om sin beslutning om å innvilge eller avslå søknaden om tillatelse, i 

papirform, elektronisk eller begge deler, innen fristen på seks måneder nevnt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2382 

av 14. desember 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter 

for overføring av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 34 nr. 9 og 35 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å fastsette felles standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for framlegging av opplysninger 

som kreves når verdipapirforetak, markedsoperatører og, dersom det kreves i henhold til direktiv 2014/65/EF, 

kredittinstitusjoner ønsker å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i en annen medlemsstat  i henhold 

til adgangen til å yte tjenester eller etableringsretten. 

2) Bestemmelsene i denne forordning bør, på bakgrunn av artikkel 34 nr. 1 og 35 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, også få 

anvendelse på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), og 

som benytter tilknyttede agenter til å yte investeringstjenester i henhold til adgangen til å yte investeringstjenester, eller 

som oppretter en filial. 

3) Det er viktig å utarbeide standardskjemaer på de språkene og for de kommunikasjonsmetodene som kan brukes i 

meldinger om grensekryssende virksomhet av verdipapirforetak, markedsoperatører og eventuelt kredittinstitusjoner og 

av vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater til å fremme uhindret yting av investeringstjenester og fri 

utøvelse av investeringsvirksomhet i alle medlemsstater og en effektiv gjennomføring av vedkommende myndigheters 

respektive oppgaver og ansvarsområder. 

4) Det er nødvendig at vedkommende myndighet i hjemstaten vurderer om den framlagte meldingen er nøyaktig og 

fullstendig for å sikre kvaliteten på i) opplysningene fra verdipapirforetaket, markedsoperatøren eller eventuelt 

kredittinstitusjonen til vedkommende myndighet i hjemstaten og på ii) opplysningene fra vedkommende my ndighet i 

hjemstaten til vedkommende myndighet i vertsstaten. 

5) Bestemmelser som krever at vedkommende myndighet i hjemstaten angir om meldingen vurderes å være ufullstendig 

eller unøyaktig, er nødvendige for å sikre klarhet i identifiseringen av og underretningen om eventuelle manglende eller 

unøyaktige elementer og for å gjøre det enklere å håndtere slike problemer og sende fullstendige og nøyaktige 

opplysninger på nytt. 

6) Bekreftelse på mottak av en framlagt melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller melding om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent er nødvendig for å sikre klarhet med hensyn til datoen for 

mottak av den relevante meldingen og den nøyaktige datoen da verdipapirforetaket kan opprette filialen eller benytte en 

tilknyttet agent som er etablert i vertsstaten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 20.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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7) For å sikre sammenheng bør det brukes særlige skjemaer når et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver 

en multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsfasilitet, ønsker å tilby, innenfor territoriet til en annen 

medlemsstat, egnede ordninger for å lette tilgangen til og handelen på disse systemene for fjernbrukere, -medlemmer 

eller -deltakere som er etablert i den aktuelle medlemsstaten, for å sikre at både opplysningene fra verdipapirforetaket 

eller markedsoperatøren til vedkommende myndighet i hjemstaten, og opplysningene fra vedkommende myndighet i 

hjemstaten til vedkommende myndighet i vertsstaten, er tilstrekkelige. 

8) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene som innarbeider direktiv 2014/65/EU i nasjonal lovgivning, få 

anvendelse fra samme dato. 

9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene 

samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en multilateral handelsfasilitet 

(«MHF») eller en organisert handelsfasilitet («OHF»). 

2. Denne forordning får også anvendelse på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, som yter 

en eller flere investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som ønsker å 

benytte tilknyttede agenter i henhold til en av følgende rettigheter: 

a) Adgangen til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i direktiv 

2014/65/EU. 

b) Utøvelse av etableringsretten i samsvar med artikkel 35 nr. 7 i direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 2 

Generelle krav 

1. Alle meldinger eller opplysninger inngitt i henhold til denne forordning skal framlegges på et offisielt EU-språk som 

godtas av både vedkommende myndighet i hjemstaten og av vedkommende myndighet i vertsstaten. 

De skal framlegges på papir eller, dersom dette godkjennes av den berørte vedkommende myndighet, elektronisk. 

2. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre opplysninger om godkjente språk og inngivelsesmetoder, herunder 

kontaktopplysninger for meldinger om grensekryssende virksomhet. 

Artikkel 3 

Framlegging av melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

1. Et verdipapirforetak skal framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten en melding om grensekryssende 

investeringstjenester og investeringsvirksomhet i henhold til artikkel 34 nr. 2 eller 5 i direktiv 2014/65/EU på skjemaet angitt i 

vedlegg I.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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2. Et verdipapirforetak skal for hver medlemsstat der det har til hensikt å utøve virksomhet, framlegge en særskilt melding 

om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet for vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til nr. 

1. 

3. Et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som ønsker å yte investerings-

tjenester eller utøve investeringsvirksomhet gjennom en tilknyttet agent som er etablert i hjemstaten, skal framlegge en melding 

om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet for vedkommende myndighet i hjemstaten ved å fylle ut 

bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg I som er relevante for den tilknyttede agenten. 

Artikkel 4 

Vurdering av om en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet er fullstendig og 

nøyaktig 

1. Ved mottak av en melding om grensekryssende investeringst jenester og investeringsvirksomhet i henhold til artikkel  

3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere om de framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige. 

2. Dersom de framlagte opplysningene viser seg å være ufullstendige eller unøyaktige, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten uten unødig opphold underrette verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

om dette. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal angi hvorfor opplysningene vurderes å være ufulls tendige eller 

unøyaktige. 

3. Perioden på en måned nevnt i artikkel 34 nr. 3 og artikkel 34 nr. 5 annet ledd i direktiv 2014/65/EU skal begynne ved 

mottak av en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet som inneholder opplysninger som 

vurderes å være fullstendige og nøyaktige. 

Artikkel 5 

Underretning om melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel  

3 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om denne meldingen ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg II, sammen med 

en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen 

omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

Artikkel 6 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om investeringstjenester og investeringsvirksomhet  

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet 

skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg I. 

2. Med hensyn til meldingen i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a) fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg I som er relevante for endringene av 

opplysningene i meldingen om grensekryssende investeringstjenester og investeringsvirksomhet. 

3. Med hensyn til meldingen om endringer som gjelder investeringstjenestene, investeringsvirksomheten, de tilknyttede 

tjenestene eller de finansielle instrumentene som tilbys, skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel  

1 nr. 2 bokstav a) oppgi alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter, tilknyttede tjenester eller finansielle instrumenter 

som det eller den tilbyr på tidspunktet for meldingen, eller som det eller den har til hensikt å tilby i framtiden.  
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Artikkel 7 

Underretning om melding om endring av opplysningene om investeringstjenester og investeringsvirksomhet  

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 6 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, sammen 

med en kopi av meldingen i henhold til artikkel 6. 

2. Dersom et verdipapirforetaks eller en kredittinstitusjons tillatelse trekkes tilbake eller annulleres, skal vedkommende 

myndighet i hjemstaten underrette vedkommende myndighet i vertsstaten ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III. 

Artikkel 8 

Framlegging av melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF 

Et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF og har til hensikt å tilby, innenfor territoriet  til 

en annen vertsstat, egnede ordninger for å lette tilgangen til og handelen på disse systemene for fjernbrukere, -medlemmer eller 

-deltakere som er etablert i den aktuelle vertsstaten, skal gi vedkommende myndighet i hjemstaten nærmere opplysninger om 

vertsstaten der verdipapirforetaket eller markedsoperatøren har til hensikt å tilby slike ordninger, ved bruk av skjemaet angitt i 

vedlegg IV. 

Artikkel 9 

Underretning om melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen én måned etter å ha mottatt meldingen i henhold til artikkel 8 informere 

vedkommende myndighet i vertsstaten om denne meldingen ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg V, sammen med en kopi av 

meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller markedsoperatøren 

som driver en MHF eller en OHF, om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

Artikkel 10 

Framlegging av melding om endring av opplysninger om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller 

en OHF 

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en 

OHF skal verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller en OHF, framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg IV. 

2. Med hensyn til meldingen i henhold til nr. 1 skal verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver en MHF eller en 

OHF, fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg IV som er relevante for endringene av opplysningene i meldingen om 

etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller en OHF. 

Artikkel 11 

Underretning om melding om endring av opplysninger om etablering av ordninger som letter tilgangen til en MHF eller 

en OHF 

Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 10 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig opphold 

underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg III, sammen 

med en kopi av meldingen.  
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Artikkel 12 

Framlegging av melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial  

Et verdipapirforetak som ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats territorium, skal framlegge for vedkommende 

myndighet i hjemstaten de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av skjemaet 

angitt i vedlegg VI. 

Artikkel 13 

Framlegging av melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknytte t agent 

1. Et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) som ønsker å bruke en tilknyttet  

agent som er etablert i en annen medlemsstat, skal framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten de opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2014/65/EU, ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VII. 

2. Dersom et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) ønsker å bruke flere 

tilknyttede agenter i en annen medlemsstat, skal verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen fylle ut en separat melding for 

hver tilknyttede agent som det eller den har til hensikt å bruke. 

3. Et verdipapirforetak som ønsker å opprette en filial som har til hensikt å bruke tilknyttede agenter, skal framlegge for 

vedkommende myndighet i hjemstaten en separat melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent for hver 

tilknyttede agent ved å fylle ut skjemaet angitt i vedlegg VII. 

Artikkel 14 

Vurdering av om en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om 

grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent er fullstendig og nøyaktig 

1. Ved mottak av en melding i henhold til artikkel 12 eller 13 skal vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere om de 

framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige. 

2. Dersom de framlagte opplysningene viser seg å være ufullstendige eller unøyaktige, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten uten unødig opphold underrette verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

om dette. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal angi hvorfor opplysningene vurderes å være ufullstendige eller 

unøyaktige. 

3. Perioden på tre måneder fastsatt i artikkel 35 nr. 3 og artikkel 35 nr. 7 annet ledd i direktiv 2014/65/EU skal begynne ved 

mottak av en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial eller en melding om grensekryssende virksomhet 

ved bruk av tilknyttet agent som inneholder opplysninger som vurderes å være fullstendige og nøyaktige. 

Artikkel 15 

Underretning om melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial  

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen tre måneder etter å ha mottatt meldingen om grensekryssende 

virksomhet ved etablering av filial i henhold til artikkel 12 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om meldingen ved 

bruk av skjemaet angitt i vedlegg VIII, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket om underretningen i 

henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen. 

3. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal bekrefte mottak av meldingen både overfor vedkommende myndighet i 

hjemstaten og overfor verdipapirforetaket. 

Artikkel 16 

Underretning om melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen tre måneder etter å ha mottatt meldingen om grensekryssende 

virksomhet ved bruk av tilknyttet agent i henhold til artikkel 13 informere vedkommende myndighet i vertsstaten om meldingen 

ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg IX, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal uten unødig opphold informere verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen 

om underretningen i henhold til nr. 1, herunder datoen for underretningen.  
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3. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal bekrefte mottak av meldingen både overfor vedkommende myndighet i 

hjemstaten og overfor verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b). 

4. Den tilknyttede agenten skal ikke begynne sine planlagte investeringstjenester eller sin planlagte investeringsvirksomhet 

før den er registrert i det offentlige registeret i den medlemsstaten der denne tilknyttede agenten er etablert, i samsvar med 

artikkel 29 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU. 

5. Den tilknyttede agenten skal ikke begynne sine planlagte investeringstjenester eller sin planlagte investeringsvirksomhet 

før den har mottatt underretningen fra vedkommende myndighet i vertsstaten. 

6. Dersom det ikke framlegges en slik underretning, kan den tilknyttede agenten begynne sine planlagte investeringstjenester 

og sin planlagte investeringsvirksomhet to måneder etter datoen da vedkommende myndighet i hjemstaten framla 

underretningen, som omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 17 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om en filial  

1. Ved endring av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial skal verdipapir-

foretaket framlegge for vedkommende myndighet i hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI. 

Verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen skal fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg VI som er relevante for 

endringene av opplysningene i meldingen om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial. 

2. Dersom verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen har til hensikt å endre investeringstjenestene, investerings -

virksomheten, de tilknyttede tjenestene eller de finansielle instrumentene som tilbys gjennom tilknyttede agenter, skal det eller 

den oppgi, ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI, alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter, tilknyttede tjenes ter 

eller finansielle instrumenter som tilbys gjennom tilknyttede agenter på tidsp unktet for meldingen, eller som det eller den har til 

hensikt å tilby gjennom tilknyttede agenter i framtiden. 

3. Endringer av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved etablering av filial som gjelder opphør av 

filialens drift, skal meldes ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg X. 

Artikkel 18 

Framlegging av melding om endring av opplysningene om en tilknyttet agent 

1. Ved endring av noen av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent skal 

verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) framlegge for vedkommende myndighet i 

hjemstaten en melding ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg VII. 

Verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen skal fylle ut bare de delene av skjemaet angitt i vedlegg VII som er relevante for 

endringene av opplysningene i meldingen om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent. 

2. Dersom verdipapirforetaket har til hensikt å endre investeringstjenestene, investeringsvirksomhet en eller de finansielle 

instrumentene som omfattes av en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent, skal det oppgi, ved 

bruk av skjemaet angitt i vedlegg VI, alle investeringstjenester, investeringsvirksomheter eller finansielle instrumenter som det 

tilbyr gjennom den tilknyttede agenten på tidspunktet for meldingen, eller som det har til hensikt å tilby i framtiden. 

3. Endringer av opplysningene i en melding om grensekryssende virksomhet ved bruk av tilknyttet agent som gjelder opp hør 

av bruken av en tilknyttet agent som er etablert i en annen medlemsstat, skal meldes ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg X. 
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Artikkel 19 

Underretning om melding om endring av opplysningene om en filial  

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 17 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XI, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 17 nr. 3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XIII, sammen med en kopi av meldingen. 

Artikkel 20 

Underretning om melding om endring av opplysningene om en tilknyttet agent 

1. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 18 nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XII, sammen med en kopi av meldingen. 

2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 18 nr. 3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om de meldte endringene ved bruk av skjemaet angitt i vedlegg  

XIII, sammen med en kopi av meldingen. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/593  

av 7. april 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til beskyttelse av kunders 

finansielle instrumenter og midler, produktstyringsplikter og regler som gjelder levering eller mottak av 

gebyrer, provisjoner eller andre penge- eller naturalytelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 16 nr. 12 og artikkel 24 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2014/65/EU er det fastsatt et omfattende regelverk for å sikre investorvern. 

2) Beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler er en viktig del av dette regelverket ettersom 

verdipapirforetakene har plikt til å treffe egnede tiltak for å sikre investorers eiendomsrett og andre rettigheter til 

verdipapirer og midler som et verdipapirforetak er blitt betrodd. Verdipapirforetak bør ha egnede og særskilte ordninger 

på plass for å sikre beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler. 

3) For ytterligere å spesifisere rammereglene for investorvern og gjøre dem klarere for kundene, og i tråd med den 

overordnede strategien for å fremme sysselsetting og vekst i Unionen gjennom en integrert og effektiv rettslig og 

økonomisk ramme der alle aktører behandles rettferdig, er Kommisjonen gitt myndighet til å vedta nærmere regler for å 

håndtere de særlige risikoene for investorvernet eller for markedets integritet. 

4) Når et verdipapirforetak deponerer midler som det innehar på vegne av en kunde i et godkjent pengemarkedsfond, bør 

andelene eller aksjene i pengemarkedsfondet innehas i samsvar med de kravene som gjelder for innehav av finansielle 

instrumenter som tilhører kunder. Det bør være et krav at kundene uttrykkelig gir sitt samtykke til deponering av disse 

midlene. Når foretakene vurderer kvaliteten på et pengemarkedsinstrument, bør de ikke automatisk støtte seg på 

eksterne kredittvurderinger. Dersom kredittvurderingen nedgraderes til under de to høyeste kortsiktige kredittvur-

deringene som et byrå registrert og under tilsyn av ESMA har kredittvurdert instrumentet til, bør forvalteren foreta en ny 

vurdering av pengemarkedsinstrumentets kredittkvalitet for å sikre at det fortsatt er av høy kvalitet. 

5) Det bør utpekes en enkelt medarbeider med overordnet ansvar for å beskytte kundenes instrumenter og midler for å 

minske risikoen for at ansvaret splittes opp på forskjellige avdelinger, særlig i store og komplekse foretak, og for å rette 

opp utilfredsstillende situasjoner der foretak ikke har full oversikt over sine muligheter til å oppfylle sine forpliktelser.  

Denne medarbeideren bør ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og tilstrekkelig myndighet til å ivareta oppgavene på en 

effektiv måte og uten hindringer, herunder plikten til å rapportere til foretakets øverste ledelse om overvåkingen av 

hvordan kravene om beskyttelse av kundenes eiendeler oppfylles. Utpekingen av en enkelt medarbeider bør ikke 

utelukke denne medarbeideren fra også å ha andre funksjoner, så lenge dette ikke er til hinder for at medarbeideren på 

en effektiv måte ivaretar oppgaven med å beskytte kundenes finansielle instrumenter og midler. 

6) I henhold til direktiv 2014/65/EF har verdipapirforetak plikt til å beskytte kunders eiendeler. I henhold til artikkel 16  

nr. 10 i direktiv 2014/65/EU skal foretakene ikke inngå avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av 

eiendomsrett med ikke-profesjonelle kunder med det formål å sikre eller dekke nåværende eller framtidige, faktiske, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2017, s. 500, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 
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eventuelle eller potensielle forpliktelser. Det er imidlertid ikke forbudt for verdipapirforetak å inngå avtaler om 

sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett med profesjonelle kunder. Det er derfor en risiko for at 

verdipapirforetak uten ytterligere veiledning kan bruke avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av 

eiendomsrett oftere enn det som er rimelig ved handel med profesjonelle kunder, noe som ville ha undergravd den 

generelle ordningen som er innført for å beskytte kundenes eiendeler. Med tanke på hvordan avtaler om 

sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett påvirker foretakenes forpliktelser overfor kundene, og for å 

sørge for at reglene for beskyttelse og atskillelse i henhold t il direktiv 2014/65/EU ikke blir undergravd, bør 

verdipapirforetak vurdere om slike avtaler med profesjonelle kunder er hensiktsmessige på grunnlag av forholdet 

mellom kundens forpliktelser overfor foretaket og kundens eiendeler omfattet av en avtale om sikkerhetsstillelse i form 

av overdragelse av eiendomsrett. Foretak bør tillates å bruke avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av 

eiendomsrett med profesjonelle kunder bare dersom de kan dokumentere at en slik avtale er hensiktsmessig for denne 

kunden, og dersom de opplyser om risikoene og om virkningen av avtalen på kundens eiendeler. Foretakene bør ha en 

dokumentert framgangsmåte for bruk av avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett. 

Foretakenes mulighet til å inngå avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett med en 

profesjonell kunde bør ikke påvirke plikten til å innhente kundens uttrykkelige forhåndssamtykke til å bruke dens 

eiendeler. 

7) Selv om det er påvist en solid forbindelse mellom den sikkerheten som er overført i henhold til en avtale om 

sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, og en kundes forpliktelser, utelukker ikke det at det treffes 

egnede tiltak for å sikre mot en kundes forpliktelser. Verdipapirforetak kan dermed fortsette å kreve tilstrekkelig 

sikkerhet og eventuelt gjøre dette gjennom en avtale om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett. 

Denne forpliktelsen bør ikke være til hinder for at kravene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

648/2012(1) kan oppfylles, og den bør heller ikke hindre at avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av 

eiendomsrett anvendes på en hensiktsmessig måte i forbindelse med transaksjoner med betingede forpliktelser eller 

gjenkjøpsavtaler for profesjonelle kunder. 

8) Noen verdipapirfinansieringstransaksjoner kan kreve overføring av eiendomsretten til kunders eiendeler, og i denne 

sammenhengen bør verdipapirforetak ikke kunne inngå avtaler som er forbudt i henhold til artikkel 16 nr. 10 i direktiv 

2014/65/EU. 

9) For å sikre hensiktsmessig vern av kundene i forbindelse med verdipapirfinansieringstransaksjoner bør verdipapirforetak 

treffe særlige tiltak for å sikre at den som låner kundens eiendeler, stiller tilstrekkelig sikkerhet, og at foretaket 

kontrollerer at en slik sikkerhet fortsatt er hensiktsmessig. Verdipapirforetakets plikt til å overvåke sikkerheten bør få 

anvendelse dersom det er part i en verdipapirfinansieringstransaksjon, herunder når det opptrer som agent ved inngåelse 

av en verdipapirfinansieringstransaksjon, eller i tilfeller av en trepartsavtale mellom den eksterne låntakeren, kunden og 

verdipapirforetaket. 

10) Verdipapirforetaket bør innhente og registrere kundens uttrykkelige forhåndssamtykke, slik at verdipap irforetaket klart 

kan dokumentere hva kunden har gitt sitt samtykke til, og slik at det klargjøres hvilken status kundens eiendeler har. Det 

bør imidlertid ikke fastsettes noen lovfestede krav med hensyn til i hvilken form samtykket skal gis, og en registrering 

bør forstås som ethvert bevis som kan godtas i henhold til nasjonal rett. Kundens samtykke kan gis én gang i 

begynnelsen av forretningsforbindelsen, så lenge det er tilstrekkelig klart at kunden har gitt sitt samtykke til bruk av sine 

verdipapirer. Dersom et verdipapirforetak etter instruks fra kunden låner ut finansielle instrumenter, og dersom denne 

instruksen skal anses å utgjøre et samtykke til å utføre transaksjonen, bør verdipapirforetaket kunne dokumentere dette. 

11) For å opprettholde et høyt nivå for investorvern bør verdipapirforetak som deponerer finansielle instrumenter som de 

innehar på vegne av sine kunder på en eller flere kontoer åpnet hos en tredjepart, utvise all behørig dyktighet, omhu og 

aktsomhet når de velger ut, utpeker og regelmessig kontrollerer denne tredjeparten og ordningene for innehav og 

oppbevaring av de finansielle instrumentene. For å sikre at finansielle instrumenter til enhver tid behandles med omhu 

og beskyttes, bør verdipapirforetakene som en del av sin aktsomhetsplikt også ta hensyn til sakkunnskap og omdømme i 

markedet hos andre tredjeparter som den opprinnelige tredjeparten, som de vurderer å deponere finansielle instrumenter 

hos, kan ha utkontraktert funksjoner til, med hensyn til innehav og oppbevaring av finansielle instrumenter. 

12) Når et verdipapirforetak plasserer kunders midler hos en tredjepart, bør verdipapirforetaket utvise all behørig dyktighet, 

omhu og aktsomhet når det velger ut, utpeker og regelmessig kontrollerer denne tredjeparten og ordningene for innehav 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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og oppbevaring av kundenes midler, og det bør eventuelt vurdere behovet for diversifisering og risikoreduksjon ved å 

plassere kundenes midler hos flere enn en tredjepart for å sikre kundenes rettigheter og redusere risikoen for tap og 

misbruk til et minimum. Verdipapirforetak bør ikke omgå sin plikt til å vurdere diversifisering gjennom å pålegge 

kunder å gi avkall på beskyttelse. Diversifiseringskravet bør få anvendelse på kunders midler som er deponert i samsvar 

med artikkel 4 i dette direktiv. Diversifiseringskravet bør ikke få anvendelse på kunders midler som er plassert hos en 

tredjepart bare for det formål å utføre en transaksjon for kunden. Dersom et verdipapirforetak har overført kunders 

midler til en transaksjonskonto for å utføre en spesifikk transaksjon for kunden, bør slike midler derfor ikke være 

underlagt krav om diversifisering, for eksempel dersom et foretak har overført midler til en sentral motpart eller en børs 

for å betale et marginkrav. 

13) For å sikre tilstrekkelig beskyttelse av kundenes midler i henhold til artikkel 16 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU er det 

nødvendig å fastsette en bestemt grense for hvor stor prosentandel av kundenes midler som kan deponeres hos en 

kredittinstitusjon innenfor konsernet. Dette bør i betydelig grad redusere risikoen for konflikt med kravene om behørig 

aktsomhet og forebygge den risikoen for spredning som oppstår når alle kunders midler deponeres hos en 

kredittinstitusjon som tilhører samme konsern som verdipapirforetaket. Under visse omstendigheter kan det være 

forholdsmessig og hensiktsmessig at verdipapirforetak etter en behørig vurdering deponerer kunders midler hos enheter 

innenfor sitt eget konsern, men nasjonale myndigheter bør nøye overvåke grunnene til at foretaket ikke diversifiserer 

kunders midler utenfor verdipapirforetakets konsern, for å unngå at det oppstår smutthull ved anvendelsen av grensen 

for deponering innenfor konsernet. 

14) For å beskytte kunders finansielle instrumenter eller midler i tilfeller der tredjeparter ønsker å inndrive gjeld eller 

gebyrer som ikke er kundens gjeld eller gebyrer, bør verdipapirforetak kunne samtykke i sikkerhetsinteresser, 

panterettigheter eller motregningsretter med hensyn til kundens eiendeler bare dersom dette kreves i henhold til 

gjeldende lovgivning i en tredjestat. Kundene bør få skreddersydde opplysninger for å bli varslet om de særlige 

risikoene de står overfor i slike tilfeller. 

15) For allerede på et tidlig stadium å unngå og redusere mulige risikoer for manglende overholdelse av reglene for 

investorvern bør verdipapirforetak som produserer og distribuerer finansielle instrumenter, oppfylle produktstyrings -

kravene. Ved anvendelse av produktstyringskravene bør verdipapirforetak som skaper, utvikler, utsteder og/eller 

utformer finansielle instrumenter, herunder når de gir råd til utstedende foretak om lansering av nye finansielle 

instrumenter, anses som produsenter, mens verdipapirforetak som tilbyr eller selger finansielle instrumenter og tjenester 

til kunder, bør anses som distributører. 

16) Enheter som ikke er omfattet av kravene i direktiv 2014/65/EU, men som kan få tillatelse til å yte investeringstjenester i 

henhold til nevnte direktiv, bør med hensyn til slike tjenester også oppfylle produktstyringskravene fastsatt i henhold til 

direktiv 2014/65/EU. 

17) Dersom et verdipapirforetak som skaper, utvikler, utsteder eller utformer finansielle instrumenter, også deltar i 

distribusjonen av disse produktene, bør produktstyringsreglene for både produsenter og distributører få anvendelse. Det 

er ikke nødvendig å gjenta vurderingen av målgruppen og utformingen av distribusjonsstrategien, men foretakene bør da 

sikre at den ene vurderingen av målgruppen og utformingen av distribusjonsstrategien som er foretatt, er tilstrekkelig 

detaljert til å oppfylle de relevante produsentenes og distributørenes forpliktelser på dette området. 

18) I lys av kravene fastsatt i direktiv 2014/65/EU og av hensyn til investorvern bør produktstyringsregler anvendes på alle 

produkter som selges på primær- og annenhåndsmarkedene, uavhengig av type produkt eller tjeneste og av hvilke krav 

som gjelder på utsalgsstedet. Disse reglene bør imidlertid kunne anvendes på en forholdsmessig måte, avhengig av 

produktets kompleksitet og i hvilken grad det er tilgang til offentlig opplysninger, idet det tas hensyn til arten av 

instrument, investeringstjenesten og målgruppen. Med «forholdsmessighet» menes at disse reglene kan være relativt 

enkle for visse enkle produkter som distribueres utelukkende for å utføre en ordre, såfremt disse produktene er forenlige 

med behovene i og kjennetegnene til et massemarked for ikke-profesjonelle kunder. 

19) Graden av detaljinndeling av målgruppen og de kriteriene som anvendes for å definere den samt for å fastsette en 

passende distribusjonsstrategi, bør være relevant for produktet og gjøre det mulig å vurdere hvilke kunder som faller 

innenfor målgruppen, for eksempel for å bistå i den løpende vurderingen etter at det finansielle instrumentet er lansert. 

For enklere, mer alminnelige produkter bør målgruppen kunne identifiseres mindre detaljert, mens det bør kreves flere 
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detaljer for kompliserte produkter som for eksempel instrumenter som kan anvendes til intern tapsdekning, eller mindre 

alminnelige produkter. 

20) For at produktstyringspliktene skal fungere effektivt , bør distributørene regelmessig underrette produsentene om sine 

erfaringer med produktene. Distributørene bør ikke ha plikt til å rapportere hvert salg til produsentene, men de bør gi de 

opplysningene som er nødvendige for at produsenten skal kunne vurdere produktet og kontrollere at det er i samsvar 

med målgruppens behov, egenskaper og mål, som definert av produsenten. Relevante opplysninger kan omfatte data om 

salgsvolum utenfor produsentens målgruppe, sammenfattende opplysninger om typer av kunder samt en sammenfatning 

av mottatte klager. Opplysninger kan også samles inn ved hjelp av et spørreskjema til et utvalg kunder med spørsmål 

foreslått av produsenten. 

21) For å styrke investorvernet og gi kundene klarere opplysningene om kvaliteten på de tjenestene de mottar, begrenset 

direktiv 2014/65/EU ytterligere foretaks mulighet til å motta eller betale tilskyndelser. Det bør derfor fastsettes nærmere 

vilkår for mottak eller betaling av tilskyndelser. Særlig bør det vilkåret at tilskyndelser bør bedre kvaliteten på tjenesten 

til kunden, presiseres og formuleres ytterligere. For dette formål, og med forbehold for visse andre vilkår, bør det 

opprettes en ikke-uttømmende liste over situasjoner som anses å være relevante for det vilkåret at tilskyndelser bedrer 

kvaliteten på tjenesten til den berørte kunden. 

22) Et gebyr, en provisjon eller en naturalytelse bør betales eller mottas bare dersom det er berettiget fordi det ytes en 

tilleggstjeneste eller en tjeneste på høyere nivå til den berørte kunden. Dette kan omfatte yting av investeringsrådgivning 

om og tilgang til et bredt utvalg av egnede finansielle instrumenter, herunder et passende antall instrumenter fra 

tredjepartsproduktleverandører, eller av ikke-uavhengig rådgivning kombinert med enten et tilbud til kunden, minst en 

gang i året, om å vurdere om de finansielle instrumentene som kunden har investert i, fortsatt er formålstjenlige, eller 

med en annen løpende tjeneste som sannsynligvis vil være av verdi for kunden. Dette vil også kunne være tilfellet når 

det gjelder andre tjenester enn rådgivning, der verdipapirforetak til en konkurransedyktig pris gir tilgang til et bredt 

utvalg av finansielle instrumenter som antas å oppfylle kundens behov, herunder et passende antall instrumenter fra 

tredjepartsproduktleverandører som ikke har nære forbindelser til verdipapirforetaket, sammen med for eksempel 

levering av verktøyer som gir merverdi, som for eksempel verktøyer som gir tilgang til objektiv informasjon, og som 

hjelper de aktuelle kundene med å treffe investeringsbeslutninger eller setter dem i stand til å overvåke, tilpasse og 

justere utvalget av finansielle instrumenter som de har investert i. Verdien av ovennevnte kvalitetsforbedringer som 

verdipapirforetaket tilbyr kunder som tar imot den berørte tjenesten, må stå i forhold til de tilskyndelsene som mottas av 

verdipapirforetaket. 

23) Når verdipapirforetakene har oppfylt kvalitetsforbedringskriteriet, bør de opprettholde det høyere kvalitetsnivået, men 

dette bør ikke innebære at de er forpliktet til å sørge for en kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene over tid. 

24) Verdipapirforetakenes plikt til å gi videre til sine kunder alle gebyrer, provisjoner eller pengeytelser som de mottar fra 

tredjeparter i forbindelse med uavhengig investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltningstjenester, bør også presiseres 

ytterligere. Foretakene bør overføre slike tilskyndelser så snart som mulig, men det bør ikke fastsettes en bestemt 

tidsramme ettersom verdipapirforetaket kan motta betalinger fra tredjepart på ulike t idspunkter og for flere kunder på en 

gang. 

25) For å sikre at kundene får en samlet oversikt over relevante opplysninger i forbindelse med de tjenestene som ytes, bør 

verdipapirforetakene opplyse kundene om gebyrer, provisjoner eller andre pengeytelser som overføres til dem. 

26) Verdipapirforetak som tilbyr både ordreutførelses- og analysetjenester, bør prise og tilby disse tjenestene separat, slik at 

verdipapirforetak etablert i Unionen har mulighet til å oppfylle kravet om ikke å motta og beholde gebyrer, provisjoner 

eller andre penge- eller naturalytelser som betales eller leveres av en tredjepart eller en person som handler på vegne av 

en tredjepart, i forbindelse med tjenesteyting til kunder som fastsatt i artikkel 24 nr. 7 og 8 i direktiv 2014/65/EU. 

27) For å ivareta rettssikkerheten med hensyn til anvendelsen av nye regler for mottak eller betaling av tilskyndelser, særlig 

når det gjelder verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltningstjenester, kreves 

det en ytterligere presisering med hensyn til betaling for eller mottak av analyser. Det bør særlig fastsettes visse 

grunnleggende vilkår for de tilfellene der analysetjenestene ikke betales direkte av verdipapirforetaket med dets egne 

midler, men fra en atskilt analysebetalingskonto. Analysebetalingskontoen bør utelukkende finansieres ved at kunden 

pålegges et særskilt gebyr for analysetjenester, som utelukkende baseres på verdipapirforetakets budsjett for 

analysetjenester,og ikke er knyttet til volumet og/eller verdien av de transaksjonene som er utført på kunders vegne. Alle 
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praktiske ordninger som er nødvendige for å innkreve analysegebyrer fra kunder, bør fullt ut oppfylle disse vilkårene. 

Ved anvendelse av slike ordninger bør et verdipapirforetak påse at utgiftene til analyser som er finansiert med 

kundegebyrer, ikke er knyttet til volumet eller verdien av andre tjenester eller ytelser eller brukes til å dekke andre 

formål, f.eks. gebyrer for ordreutførelse. 

28) For å sikre at porteføljeforvaltere og uavhengige investeringsrådgivere behørig overvåker de beløpene som betales for 

analyser, og for å sikre at analysekostnadene er i kundens beste interesse, er det hensiktsmessig å fastsette detaljerte 

styringskrav for utgifter til analyser. Verdipapirforetakene bør beholde tilstrekkelig kontroll over de samlede utgiftene 

til analyser, innkrevingen av analysegebyrer fra kunder og fastsettelsen av betalinger. Analyser bør i denne sammenheng 

anses å omfatte analysemateriale eller -tjenester i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter eller andre 

eiendeler, eller utstedere eller potensielle utstedere av finansielle instrumenter, eller analysearbeid som er nært knyttet t il 

en bestemt næringsgren eller et bestemt marked, slik at resultatet påvirker oppfatningen av finansielle instrumenter, 

eiendeler eller utstedere innenfor den sektoren. Denne typen materiale eller tjenester inneholder eksplisitte eller 

implisitte anbefalinger av eller forslag om en investeringsstrategi og en begrunnet uttalelse om den nåværende eller 

framtidige verdien av eller prisen på slike instrumenter eller eiendeler, eller inneholder på annen måte analyser og egne 

resonnementer og konklusjoner på grunnlag av nye eller eksisterende opplysninger som kan brukes som underlag for en 

investeringsstrategi, og som er relevante og vil kunne ha merverdi for verdipapirforetakets beslutninger på vegne av 

kunder som skal betale for disse analysene. 

29) For å skape mer klarhet rundt begrensningen av verdipapirforetaks mottak av tilskyndelser i forbindelse med uavhengig 

investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning og rundt anvendelsen av analysereglene, bør det også angis hvordan 

unntaket for mindre naturalytelser kan anvendes i forbindelse med visse andre typer opplysninger eller materiale som 

mottas fra tredjeparter. Særlig når skriftlig materiale fra en tredjepart, som er bestilt og betalt av et utstedende foretak 

eller en potensiell utsteder for å fremme en ny utstedelse fra foretakets side, eller dersom tredjeparten gjennom en 

kontrakt er knyttet til og betalt av utstederen for å utarbeide slikt materiale fortløpende, bør materialet anses som en 

mindre naturalytelse, forutsatt at det offentliggjøres og er åpent tilgjengelig. Dessuten kan materiale eller tjenester av 

mindre vesentlig art bestående av kortsiktige markedskommentarer om for eksempel de seneste økonomiske 

statistikkene eller seneste resultatopplysningene fra foretak, eller opplysninger om kommende lanseringer eller 

hendelser, som leveres av en tredjepart og bare inneholder et kort sammendrag av dennes mening om slike opplysninger 

uten vesentlig belegg eller en grundig analyse, for eksempel der det bare gjengis en oppfatning basert på en eksisterende 

anbefaling eller på analysemateriale eller analysetjenester av vesentlig art, anses å være opplysninger om et finansielt 

instrument eller en investeringstjeneste av et slikt omfang og av en slik art at de kan godtas som en mindre naturalytelse. 

30) En naturalytelse som innebærer at en tredjepart tilfører verdifulle ressurser til verdipapirforetaket, skal imidlertid ikke 

anses å være en mindre ytelse, men bør derimot anses å hindre verdipapirforetaket i å oppfylle sin plikt til å opptre i 

kundens beste interesse. 

31) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til vern av personopplysninger, frihet til å drive 

næringsvirksomhet, retten til forbrukervern, retten til effektiv klageadgang og til rettferdig rettergang, og må 

gjennomføres i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

32) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1), er rådspurt med hensyn til teknisk rådgivning om reglene fastsatt i dette direktiv. 

33) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og verdipapirforetak å tilpasse seg de nye kravene i dette direktiv 

slik at de kan anvendes på en effektiv og formålstjenlig måte, bør datoen for innarbeiding og datoen for anvendelse av 

dette direktiv være de samme som innarbeidingsdatoen og anvendelsesdatoen for direktiv 2014/65/EU. 

34) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettigede 

tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

VIRKEO MRÅDE 

Artikkel 1 

Virkeområde og definisjoner 

1. Dette direktiv får anvendelse på verdipapirforetak, på forvaltningsselskaper i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1) og på forvaltere av et alternativt investeringsfond i samsvar med artikkel 6 

nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(2). 

2. I dette direktiv skal henvisninger til verdipapirforetak og finansielle instrumenter i kapittel II, III og IV omfatte 

kredittinstitusjoner og strukturerte innskudd med hensyn til alle kravene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 og 4 i direktiv 

2014/65/EU. 

3. Med «verdipapirfinansieringstransaksjon» menes transaksjoner som definert i artikkel 3 nr. 11 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2365(3) om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk. 

4. Med «godkjent pengemarkedsfond» menes en innretning for kollektiv investering som har tillatelse etter direktiv 

2009/65/EF, eller som er underlagt tilsyn og, dersom det er relevant, er gitt tillatelse av en myndighet i henhold til nasjonal rett i 

den medlemsstaten som gir tillatelsen, og som oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Dets primære investeringsmål skal være å bevare nettoverdien av innretningens eiendeler enten konstant til pari kurs 

(eksklusiv avkastning) eller til verdien av investorenes startkapital tillagt avkastning. 

b) For å kunne nå dette primære investeringsmålet skal det utelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter av høy  kvalitet 

med en løpetid eller gjenværende løpetid på høyst 397 dager, eller med regelmessige rentejusteringer som stemmer overens 

med slik løpetid og med en vektet gjennomsnittlig løpetid på 60 dager. Det kan også nå dette målet ved på tilleggsbasis å 

investere i innskudd i kredittinstitusjoner. 

c) Det skal sørge for likviditet gjennom oppgjør samme dag eller neste dag. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal et pengemarkedsinstrument anses å være av høy kvalitet dersom forvaltningsselskapet/ 

verdipapirforetaket foretar en egen dokumentert vurdering av pengemarkedsinstrumentets kredittkvalitet som gjør det mulig for 

det å anse pengemarkedsinstrumentet for å være av høy kvalitet. Dersom ett eller flere kredittvurderingsbyråer som er registrert 

hos og er under tilsyn av ESMA, har kredittvurdert instrumentet, bør det ved forvaltningsselskapets/verdipapirforetakets interne 

vurdering tas hensyn til blant annet disse kredittvurderingene. 

KAPITTEL II 

BESKYTTELSE AV KUNDENS FINANSIELLE INSTRUMENTER O G MIDLER 

Artikkel 2 

Beskyttelse av kundens finansielle instrumenter og midler 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak oppfyller følgende krav: 

a) De skal føre registre og kontoer slik at de til enhver tid og omgående kan skille ut eiendeler de innehar for én kunde fra 

eiendeler de innehar for andre kunder, samt fra sine egne eiendeler. 

b) De skal vedlikeholde sine registre og kontoer på en måte som sikrer at de er nøyaktige og stemmer overens med de 

finansielle instrumentene og midlene de oppbevarer for kunder, og at de kan anvendes som revisjonsspor.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapir-

finansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s.  1). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1839 

 

 

c) De skal regelmessig avstemme sine interne kontoer og registre med dem som føres av tredjeparter som oppbevarer 

eiendelene. 

d) De skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at kunders finansielle instrumenter som er deponert hos en tredjepart i samsvar 

med artikkel 3, kan holdes atskilt fra finansielle instrumenter som tilhører verdipapirforetaket, og fra finansielle 

instrumenter som tilhører nevnte tredjepart, ved hjelp av kontoer med forskjellige navn i tredjepartens regnskaper eller 

andre tilsvarende tiltak som gir samme nivå av vern. 

e) De skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at kunders midler som i samsvar med artikkel 4 er deponert i en sentralbank, en 

kredittinstitusjon eller en bank med tillatelse i en tredjestat, eller et godkjent pengemarkedsfond, står på en eller flere 

kontoer som er atskilt fra de kontoene som anvendes for midler som tilhører verdipapirforetaket. 

f) De skal ha egnede organisatoriske ordninger for å begrense risikoen for tap eller forringelse av kunders eiendeler, eller av 

rettigheter knyttet til disse eiendelene, som følge av misbruk av eiendelene, bedrageri, mangelfull administrasjon, 

mangelfull dokumentasjon eller forsømmelse. 

2. Dersom verdipapirforetak på grunnlag av gjeldende lovgivning, herunder særlig lovgivning knyttet til eiendom eller 

insolvens, ikke kan oppfylle kravene i nr. 1 i denne artikkel for å verne kundenes rettigheter med henblikk på å oppfylle 

kravene i artikkel 16 nr. 8 og 9 i direktiv 2014/65/EU, skal medlemsstatene kreve at verdipapirforetakene innfører ordninger for 

å sikre at kundenes eiendeler vernes i samsvar med formålene i nr. 1 i denne artikkel. 

3. Dersom gjeldende lovgivning i den jurisdiksjonen der kunders midler eller finansielle instrumenter oppbevares, hindrer 

verdipapirforetakene i å overholde nr. 1 bokstav d) eller e), skal medlemsstatene fastsette krav som har en tilsvarende virkning 

når det gjelder å verne kundenes rettigheter. 

Ved anvendelsen av slike tilsvarende krav i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav d) eller e) skal medlemsstatene sikre at 

verdipapirforetakene opplyser kundene om at de i disse tilfellene ikke omfattes av bestemmelsene i direktiv 2014/65/EU og i 

dette direktiv. 

4. Medlemsstatene skal sikre at sikkerhetsinteresser, panteretter eller motregningsretter med hensyn til kundenes finansielle 

instrumenter eller midler som gjør det mulig for en tredjepart å avhende en kundes finansielle instrumenter eller midler for å 

inndrive gjeld som ikke er knyttet til kunden eller til yting av tjenester til kunden, ikke er tillatt, unntatt dersom dette kreves 

etter gjeldende lovgivning i en tredjestat der kundens midler eller finansielle instrumenter oppbevares. 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene, dersom de har plikt til å inngå avtaler som skaper en slik sikkerhets-

interesse, panterett eller motregningsrett, opplyser kundene om dette og angir de risikoene som er forbundet med disse 

ordningene. 

Dersom et foretak gir sikkerhetsinteresser, panteretter eller motregningsretter i tilknytning til kunders finansielle instrumenter 

eller midler, eller dersom foretaket er blitt underrettet om at slike rettigheter er gitt, skal disse angis i kundeavtaler og i 

foretakets egne kontoer, slik at det gjøres klart hvilke eierforhold som gjelder for kundenes eiendeler, for eksempel i tilfelle av 

insolvens. 

5. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak raskt gir tilgang til opplysninger om kunders finansielle instrumenter eller 

midler for følgende enheter: vedkommende myndigheter, bobestyrere og krisehåndteringsmyndigheter. De opplysningene det 

skal gis tilgang til, skal omfatte følgende: 

a) Tilknyttede interne kontoer og registre som gjør det lett å identifisere saldoene for midler og finansielle instrumenter som 

oppbevares for hver kunde. 

b) Når kundenes midler oppbevares av verdipapirforetaket i samsvar med artikkel 4, nærmere opplysninger om kontoene der 

kundens midler er plassert, og om relevante avtaler med disse foretakene. 

c) Når finansielle instrumenter oppbevares av verdipapirforetak i samsvar med artikkel 3, nærmere opplysninger om kontoer 

som er åpnet hos tredjeparter, og om relevante avtaler med disse tredjepartene samt nærmere opplysninger om relevante 

avtaler med disse verdipapirforetakene. 

d) Nærmere opplysninger om tredjeparter som utfører tilknyttede (utkontrakterte) oppgaver, og nærmere opplysninger om 

eventuelle utkontrakterte oppgaver. 

e) Nøkkelpersoner i foretaket som deltar i tilknyttede prosesser, herunder de som har ansvar for å overvåke foretakets krav 

som gjelder sikring av kundenes eiendeler. 

f) Avtaler som er relevante for å fastslå kundenes eiendomsrett til eiendeler.  
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Artikkel 3 

Deponering av kunders finansielle instrumenter 

1. Medlemsstatene skal tillate at verdipapirforetakene deponerer finansielle instrumenter som de oppbevarer på vegne av 

sine kunder på en eller flere kontoer åpnet hos en tredjepart, forutsatt at foretakene utviser behørig dyktighet, omhu og 

aktsomhet når de velger ut, utpeker og regelmessig kontrollerer tredjeparten og ordningene for oppbevaring og beskyttelse av 

disse finansielle instrumentene. 

Medlemsstatene skal særlig kreve at verdipapirforetakene tar i betraktning tredjeparts sakkunnskap og omdømme i markedet 

samt alle lovfestede krav knyttet til oppbevaring av disse finansielle instrumentene som vil kunne påvirke kundenes rettigheter 

på en negativ måte. 

2. Dersom et verdipapirforetak foreslår å deponere kunders finansielle instrumenter hos en tredjepart, skal medlemsstatene 

sikre at verdipapirforetaket bare deponerer finansielle instrumenter hos en tredjepart i en jurisdiksjon der oppbevaring av 

finansielle instrumenter på vegne av en annen person er underlagt særskilt regulering og tilsyn, og at denne tredjeparten er 

omfattet av nevnte regulering og tilsyn. 

3. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene ikke deponerer finansielle instrumenter som oppbevares på vegne av 

kunder hos en tredjepart, i en tredjestat som ikke regulerer oppbevaring og beskyttelse av finansielle instrumenter på vegne av 

en annen person, med mindre et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Arten av de finansielle instrumentene eller investeringstjenestene knyttet til disse instrumentene krever at de blir deponert  

hos en tredjepart i den tredjestaten. 

b) De finansielle instrumentene oppbevares på vegne av en profesjonell kunde, og denne kunden anmoder foretaket skriftlig 

om å deponere instrumentene hos en tredjepart i den tredjestaten. 

4. Medlemsstatene skal sikre at kravene i henhold til nr. 2 og 3 også får anvendelse dersom tredjeparten har utkontraktert 

noen av sine funksjoner i forbindelse med oppbevaring og beskyttelse av finansielle instrumenter til en annen tredjepart. 

Artikkel 4 

Deponering av kunders midler 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak, når de mottar kunders midler, omgående plasserer disse midlene på en 

eller flere kontoer i 

a) en sentralbank, 

b) en kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), 

c) en bank som har tillatelse i en tredjestat, 

d) et godkjent pengemarkedsfond. 

Første ledd kommer ikke til anvendelse på en kredittinstitusjon med tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU når det gjelder 

deponerte midler i henhold til nevnte direktiv som oppbevares av vedkommende institusjon. 

2. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som ikke deponerer kunders midler i en sentralbank, utviser all behørig 

dyktighet, omhu og aktsomhet når de velger ut, utpeker og regelmessig kontrollerer kredittinstitusjonen, banken eller 

pengemarkedsfondet der midlene er plassert, samt ordningene for å oppbevare disse midlene, og at de innenfor rammen av sin 

aktsomhetsvurdering tar hensyn til behovet for diversifisering av disse midlene. 

Medlemsstatene skal særlig sikre at verdipapirforetakene tar hensyn til slike institusjoners eller pengemarkedsfonds 

sakkunnskap og omdømme i markedet for å sikre vern av kundenes rettigheter samt alle lovfestede krav eller reguleringskrav 

eller all markedspraksis knyttet til oppbevaring av kunders midler som vil kunne påvirke kundenes rettigheter på en negativ 

måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at kundene uttrykkelig har gitt sitt samtykke til at deres midler 

plasseres i et godkjent pengemarkedsfond. For å sikre at denne retten til samtykke fungerer i praksis, skal verdipapirforetakene 

opplyse kundene om at midler som plasseres i et godkjent pengemarkedsfond, ikke oppbevares i samsvar med de kravene for 

beskyttelse av kunders midler som er fastsatt i dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal kreve at dersom verdipapirforetak plasserer kunders midler i en kredittinst itusjon, en bank eller et 

pengemarkedsfond i samme konsern som verdipapirforetaket, skal de begrense midlene de plasserer hos et eller flere slike 

konsernforetak, slik at midlene ikke overstiger 20 % av alle slike midler. 

Et verdipapirforetak kan unnlate å overholde denne grensen dersom det kan godtgjøre at kravet i foregående ledd ikke er 

forholdsmessig, tatt i betraktning virksomhetens art, størrelse og kompleksitet, den sikkerheten som tilbys av tredjepartene 

nevnt i foregående ledd, og under alle omstendigheter det begrensede volumet av kunders midler som verdipapirforetaket 

oppbevarer. Verdipapirforetak skal regelmessig gjennomgå vurderingen foretatt i samsvar med dette ledd og underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter om sine opprinnelige og reviderte vurderinger. 

Artikkel 5 

Bruk av kunders finansielle instrumenter 

1. Medlemsstatene skal ikke tillate at verdipapirforetakene inngår ordninger for verdipapirfinansieringstransaksjoner med 

hensyn til finansielle instrumenter som de oppbevarer på vegne av en kunde, eller på annen måte bruker slike finansielle 

instrumenter for egen regning eller for en annen persons eller en annen av foretakets kunders regning, med mindre begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kunden skal på forhånd ha gitt sitt uttrykkelige samtykke til bruken av instrumentene på nærmere angitte vilkår, noe som 

skal bekreftes skriftlig med kundens underskrift eller tilsvarende. 

b) Bruken av denne kundens finansielle instrumenter skal være begrenset til de nærmere angitte vilkårene som kunden gir 

samtykke til. 

2. Medlemsstatene skal ikke tillate at verdipapirforetak inngår ordninger for verdipapirfinansieringstransaksjoner med 

hensyn til finansielle instrumenter som de oppbevarer på vegne av en kunde på en samlekonto hos en tredjepart, eller på annen 

måte bruker finansielle instrumenter som oppbevares på en slik konto for egen regning eller for en annen persons regning, med 

mindre minst ett av følgende vilkår i tillegg til vilkårene i nr. 1 er oppfylt: 

a) Hver kunde hvis finansielle instrumenter oppbevares sammen på en samlekonto, skal på forhånd ha gitt sitt uttrykkelige 

samtykke i samsvar med nr. 1 bokstav a). 

b) Verdipapirforetaket skal ha innført systemer og kontroller som sikrer at bare finansielle instrumenter som tilhører kunder 

som på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke i samsvar med nr. 1 bokstav a), blir benyttet på denne måten. 

Verdipapirforetakets registre skal inneholde opplysninger om den kunden hvis instrukser lå til grunn for bruken av de 

finansielle instrumentene, samt antallet brukte finansielle instrumenter som tilhører hver enkelt kunde som har gitt samtykke til 

dette, slik at eventuelle tap kan fordeles korrekt. 

3. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene treffer hensiktsmessige tiltak for å hindre ulovlig bruk av kunders 

finansielle instrumenter for egen regning eller for en annen persons regning, for eksempel 

a) inngåelse av avtaler med kunder om tiltak som verdipapirforetakene skal treffe dersom kunden ikke har tilstrekkelig 

dekning på sin konto på oppgjørsdatoen, for eksempel lån av tilsvarende verdipapirer på kundens vegne eller nedjustering 

av posisjonen, 

b) nøye overvåking fra verdipapirforetakets side av den forventede evnen til å levere på oppgjørsdatoen, og innføring av 

avhjelpende tiltak dersom dette ikke kan gjennomføres, og 

c) nøye overvåking og rask anmodning om verdipapirer som ikke er levert, og som er utestående på oppgjørsdatoen og senere. 

4. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene innfører særlige ordninger for alle kunder for å sikre at den som låner 

en kundes finansielle instrumenter, stiller tilstrekkelig sikkerhet, og at foretaket overvåker sikkerhetenes hensiktsmessighet og 

treffer nødvendige tiltak for å opprettholde balansen i forhold til verdien av kundens finansielle instrumenter.  
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5. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene ikke inngår avtaler som er forbudt i henhold til artikkel 16 nr. 10 i 

direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 6 

Uheldig bruk av avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene nøye overveier, og kan godtgjøre at de har gjort det, bruken av avtaler 

om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, tatt i betraktning forholdet mellom kundens forpliktelse overfor 

foretaket og de av kundens eiendeler som omfattes av foretakets avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av 

eiendomsrett. 

2. Når verdipapirforetakene overveier og dokumenterer om det er hensiktsmessig å bruke avtaler om sikkerhetsstillelse i 

form av overdragelse av eiendomsrett, skal de ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

a) Om det bare er begrenset forbindelse mellom kundens forpliktelser overfor foretaket og bruken av avtaler om 

sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, herunder om sannsynligheten for en kundes ansvar overfor 

foretaket er lav eller ubetydelig. 

b) Om summen av kunders midler eller finansielle instrumenter som omfattes av avtaler om sikkerhetsstillelse i form av 

overdragelse av eiendomsrett, langt overstiger kundens forpliktelse eller til og med er ubegrenset dersom kunden i det hele 

tatt har en forpliktelse overfor foretaket. 

c) Om samtlige av kundenes finansielle instrumenter eller midler omfattes av en avtale om sikkerhetsstillelse i form av 

overdragelse av eiendomsrett, uten hensyn til hvilke forpliktelser den enkelte kunden har overfor foretaket. 

3. Dersom verdipapirforetakene bruker avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, skal de overfor 

profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter understreke risikoene ved og virkningen av en avtale om sikkerhetsstillelse i 

form av overdragelse av eiendomsrett på kundens finansielle instrumenter og midler. 

Artikkel 7 

Styringsordninger for sikring av kundenes eiendeler 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene utpeker en enkelt medarbeider som har tilstrekkelige kvalifikasjoner og 

tilstrekkelig myndighet til å ha særlig ansvar for spørsmål som gjelder foretaks overholdelse av sine forpliktelser med hensy n til 

beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler. 

Medlemsstatene skal tillate at verdipapirforetakene, under full overholdelse av dette direktiv, selv beslutter om den utpekte 

medarbeideren utelukkende skal ha denne oppgaven, eller om medarbeideren kan ivareta dette ansvaret på en effektiv måte 

samtidig som vedkommende har andre ansvarsområder. 

Artikkel 8 

Rapporter fra eksterne revisorer 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at deres eksterne revisorer minst hvert år rapporterer til 

vedkommende myndighet i foretakets hjemstat om hvorvidt foretakets ordninger i henhold til artikkel 16 nr. 8, 9 og 10 i 

direktiv 2014/65/EU og dette kapittel er hensiktsmessige. 

KAPITTEL III 

PRO DUKTSTYRINGSKRAV 

Artikkel 9 

Produktstyringskrav til verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene overholder denne artikkel når de produserer finansielle instrumenter, 

dvs. når de skaper, utvikler, utsteder og/eller utformer finansielle instrumenter.  
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Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter, på en hensiktsmessig og 

forholdsmessig måte oppfyller de relevante kravene i nr. 2–15, idet det tas hensyn til arten av det finansielle instrumentet, 

investeringstjenesten og målgruppen for produktet. 

2. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene innfører, gjennomfører og opprettholder framgangsmåter og tiltak for å 

sikre at produksjonen av finansielle instrumenter oppfyller kravene om korrekt håndtering av interessekonflikter, herunder 

godtgjøring. Særlig skal verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter, sikre at utformingen av det finansielle 

instrumentet, herunder dets egenskaper, ikke påvirker sluttkundene negativt eller medfører problemer med markedsintegriteten 

ved at foretaket gis mulighet til å redusere og/eller avhende sine egne risikoer eller eksponeringer for produktets underliggende 

eiendeler, dersom verdipapirforetaket allerede oppbevarer de underliggende eiendelene for egen regning. 

3. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene analyserer mulige interessekonflikter hver gang et finansielt 

instrument produseres. Foretakene skal særlig vurdere om det finansielle instrumentet skaper en situasjon der sluttkundene kan 

bli påvirket negativt dersom de påtar seg 

a) en eksponering som er motsatsen til den som foretaket selv hadde tidligere, eller 

b) en eksponering som er motsatsen til den foretaket ønsker å ha etter salget av produktet. 

4. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene vurderer om det finansielle instrumentet kan utgjøre en trussel mot 

finansmarkedenes ordnede virkemåte og stabilitet, før de beslutter å lansere produktet. 

5. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at relevant personale som deltar i produksjonen av finansielle 

instrumenter, har den ekspertisen som kreves for å forstå kjennetegnene ved og risikoene forbundet med de finansielle 

instrumentene som de har til hensikt å produsere. 

6. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at ledelsesorganet har den faktiske kontrollen over foretakets 

produktstyringsprosess. Verdipapirforetakene skal sikre at rapportene til ledelsesorganet om regeletterlevelse alltid inneholder 

opplysninger om de finansielle instrumentene som er produsert av foretaket, herunder opplysninger om distribusjonsstrategien. 

Verdipapirforetakene skal på anmodning gjøre rapportene tilgjengelige for sine vedkommende myndigheter. 

7. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at deres funksjon for regeletterlevelse overvåker utviklingen og 

den periodiske gjennomgåelsen av ordningene for produktstyring for å oppdage enhver risiko for at foretaket ikke overholder 

forpliktelsene fastsatt i denne artikkel. 

8. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak når de samarbeider, herunder med enheter som ikke har tillatelse eller er 

underlagt tilsyn i samsvar med direktiv 2014/65/EU, eller med tredjestatsforetak, om å skape, utvikle, utstede og/eller utforme 

et produkt, angir sine gjensidige ansvarsområder i en skriftlig avtale. 

9. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene på et tilstrekkelig detaljert nivå angir den mulige målgruppen for hvert 

finansielt instrument og spesifiserer den eller de typene kunder hvis behov, egenskaper og mål det finansielle instrumentet er 

forenlig med. Som et ledd i denne prosessen skal foretaket identifisere enhver gruppe av kunder hvis behov, egenskaper og mål 

det finansielle instrumentet ikke er forenlig med. Når verdipapirforetakene samarbeider om å produsere et finansielt instrument, 

er det bare nødvendig å identifisere én målgruppe. 

Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter som distribueres gjennom andre verdipapirforetak, skal fastsette 

hvilken type kunders behov og egenskaper produktet er forenlig med, på grunnlag av teoretisk kunnskap om og tidligere 

erfaring med det finansielle instrumentet eller lignende finansielle instrumenter, finansmarkedene og de potensielle 

sluttkundenes behov, egenskaper og mål. 

10. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene foretar en scenarioanalyse av sine finansielle instrumenter for å 

vurdere risikoene for at produktet kan gi dårlige resultater for sluttkundene, og under hvilke omstendigheter slike resultater kan 

forekomme. Verdipapirforetakene skal vurdere det finansielle instrumentet under negative forhold og undersøke hva som ville 

skje dersom for eksempel 

a) markedsvilkårene forverres, 

b) produsenten eller en tredjepart som medvirker i det finansielle instrumentets produksjon og/eller funksjonsmåte, får 

økonomiske problemer eller en annen motpartsrisiko oppstår,  



Nr. 13/1844 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

c) det finansielle instrumentet ikke blir kommersielt levedyktig, eller 

d) etterspørselen etter det finansielle instrumentet er mye større enn forventet, noe som legger press på foretakets ressurser 

og/eller markedet for det underliggende instrumentet. 

11. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene fastslår om det finansielle instrumentet oppfyller de behovene, 

egenskapene og målene som er identifisert for målgruppen, herunder ved å undersøke 

a) om det finansielle instrumentets risiko- og avkastningsprofil er forenlig med målgruppen, og 

b) om det finansielle instrumentet har en utforming som er til fordel for kunden, og ikke er basert på en forretningsmodell som 

forutsetter et dårlig resultat for kunden for å være lønnsom. 

12. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene vurderer gebyrstrukturen som foreslås for det finansielle instrumentet, 

herunder undersøker 

a) om kostnadene og gebyrene i forbindelse med det finansielle instrumentet er forenlige med målgruppens behov, mål og 

egenskaper, 

b) om gebyrene undergraver det finansielle instrumentets forventede avkastning, for eksempel dersom kostnadene eller 

gebyrene er lik, overstiger eller fjerner nesten alle forventede skattefordeler knyttet til et finansielt instrument, og 

c) om gebyrstrukturen for det finansielle instrumentet er tilstrekkelig gjennomsiktig for målgruppen, for eksempel at den ikke 

tilslører gebyrer eller er for vanskelig å forstå. 

13. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at de opplysningene om et finansielt instrument som gis til 

distributører, omfatter informasjon om egnede distribusjonskanaler for det finansielle instrumentet, produktgodkjen-

ningsprosessen og vurderingen av målgruppen, og at de er av en slik kvalitet at det er mulig for distributørene å forstå og 

anbefale eller selge det finansielle instrumentet på egnet måte. 

14. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene regelmessig gjennomgår de finansielle instrumentene de produserer, 

idet det tas hensyn til eventuelle hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den mulige risikoen for den angitte målgruppen. 

Verdipapirforetakene skal vurdere om det finansielle instrumentet fortsatt er forenlig med målgruppens behov, egenskaper og 

mål, og om det distribueres til målgruppen eller når kunder hvis behov, egenskaper og mål det ikke er forenlig med. 

15. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene gjennomgår de finansielle instrumentene før hver ny utstedelse eller 

relansering dersom de har kjennskap til eventuelle hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den mulige risikoen for 

investorer, og at de regelmessig vurderer om de finansielle instrumentene fungerer etter hensikten. Verdipapirforetakene skal på 

grunnlag av relevante faktorer bestemme hvor regelmessig de skal gjennomgå sine finansielle instrumenter, herunder faktorer 

knyttet til de anvendte investeringsstrategienes kompleksitet eller innovative karakter. Foretakene skal også angi hvilke 

vesentlige hendelser som vil kunne påvirke den mulige risikoen ved eller den forventede avkastningen for det finansielle 

instrumentet, for eksempel 

a) overskridelse av en terskel som vil påvirke det finansielle instrumentets avkastningsprofil, eller 

b) solvenssituasjonen for visse utstedere med verdipapirer eller sikkerhetsstillelser som kan påvirke det finansielle 

instrumentets resultat. 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene, når slike hendelser inntreffer, treffer egnede tiltak som kan bestå i å 

a) gi alle relevante opplysninger om hendelsen og dens konsekvenser for det finansielle instrumentet til kundene eller 

distributørene av det finansielle instrumentet, dersom verdipapirforetaket ikke tilbyr eller selger det finansielle instrumentet 

direkte til kundene, 

b) endre prosessen for produktgodkjenning, 

c) stanse ytterligere utstedelse av det finansielle instrumentet, 

d) endre det finansielle instrumentet for å unngå urimelige kontraktsvilkår,  
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e) vurdere om de distribusjonskanalene som de finansielle instrumentene selges gjennom, er hensiktsmessige når foretakene 

ser at det finansielle instrumentet ikke selges som planlagt, 

f) kontakte distributøren for å diskutere endringer i distribusjonsprosessen, 

g) avslutte forretningsforholdet til distributøren, eller 

h) underrette den berørte vedkommende myndighet. 

Artikkel 10 

Produktstyringsplikter for distributører 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene, når de fastsetter hvilket utvalg av finansielle instrumenter utstedt av 

dem selv eller av andre foretak og hvilke tjenester de vil tilby eller anbefale sine kunder, på en hensiktsmessig og 

forholdsmessig måte oppfyller de relevante kravene i nr. 2–10, idet det tas hensyn til arten av det finansielle instrumentet, 

investeringstjenesten og målgruppen for produktet. 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene også oppfyller kravene i direktiv 2014/65/EU når de tilbyr eller anbefaler 

finansielle instrumenter som produseres av enheter som ikke er omfattet av direktiv 2014/65/EU. Som et ledd i denne prosessen 

skal slike verdipapirforetak ha innført effektive ordninger for å sikre at de får tilstrekkelige opplysninger om disse finansielle 

instrumentene fra de berørte produsentene. 

Verdipapirforetakene skal fastsette målgruppen for hvert finansielt instrument, også dersom målgruppen ikke er fastsatt av 

produsenten. 

2. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene innfører hensiktsmessige ordninger for produktstyring for å sikre at 

produkter og tjenester de har til hensikt å tilby eller anbefale, er forenlige med den angitte målgruppens behov, egenskaper og 

mål, og at den planlagte distribusjonsstrategien er forenlig med den angitte målgruppen. Verdipapirforetakene skal på en 

hensiktsmessig måte identifisere og vurdere situasjonen og behovene til de kundene som de har til hensikt å konsentrere seg 

om, for å sikre at kundenes interesser ikke påvirkes negativt som følge av kommersielt press eller finansieringspress. Som et 

ledd i denne prosessen skal foretakene identifisere enhver gruppe av kunder hvis behov, egenskaper og mål produktet eller 

tjenesten ikke er forenlig med. 

Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetakene fra produsenter som omfattes av direktiv 2014/65/EU, mottar de 

opplysningene som kreves for at de skal kunne forstå og få nødvendige kunnskaper om de produktene de har til hensikt å 

anbefale eller selge, for å sikre at disse produktene distribueres i samsvar med den angitte målgruppens behov, egenskaper og 

mål. 

Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene treffer alle rimelige tiltak for å sikre at de også mottar hensiktsmessige og 

pålitelige opplysninger fra produsenter som ikke omfattes av direktiv 2014/65/EU, for å sikre at produktene distribueres i 

samsvar med målgruppens behov, egenskaper og mål. Dersom de relevante opplysningene ikke er offentlig tilgjengelige, skal 

distributøren treffe alle rimelige tiltak for å få disse opplysningene fra produsenten eller dennes representant. Med akseptable 

offentlig tilgjengelige opplysninger menes opplysninger som er tydelige, pålitelige og framstilt for å oppfylle reguleringskrav 

som for eksempel opplysningskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(1) eller 2004/109/EF(2). Denne 

forpliktelsen er relevant for produkter som selges på primær- og annenhåndsmarkedene, og får anvendelse på en forholdsmessig 

måte, avhengig av i hvilken grad det kan innhentes offentlig tilgjengelige opplysninger, og av produktets kompleksitet. 

Verdipapirforetakene skal bruke de opplysningene de har mottatt fra produsentene, og de opplysningene de har om sine kunder, 

til å definere målgruppen og distribusjonsstrategien. Når et verdipapirforetak opptrer både som produsent og distributør, kreves 

det bare én målgruppevurdering.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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3. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene, når de fastsetter hvilket utvalg av finansielle instrumenter og tjenester 

de vil tilby eller anbefale, og de respektive målgruppene, opprettholder framgangsmåter og tiltak for å sikre at alle gjeldende 

krav i henhold til direktiv 2014/65/EU oppfylles, herunder krav som gjelder offentliggjøring, vurdering av egnethet eller 

hensiktsmessighet, tilskyndelser og korrekt håndtering av interessekonflikter. I denne sammenhengen skal det utvises særlig 

omhu når distributører har til hensikt å tilby eller anbefale nye produkter, eller når det er forandringer i de tjenestene de yter. 

4. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene regelmessig gjennomgår og ajourfører sine ordninger for produkt -

styring for å sikre at de forblir solide og formålstjenlige, og at de treffer hensiktsmessige tiltak når det er nødvendig. 

5. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene regelmessig gjennomgår de investeringsproduktene de tilbyr eller 

anbefaler, og de tjenestene de yter, idet det tas hensyn til enhver hendelse som kan få vesentlig innvirkning på den mulige 

risikoen for den angitte målgruppen. Foretakene skal som et minimum vurdere om produktet eller tjenesten fortsatt er forenlig 

med den angitte målgruppens behov, egenskaper og mål, og om den planlagte distribusjonsstrategien fortsatt er hensiktsmessig.  

Foretakene skal vurdere målgruppen på nytt og/eller oppdatere ordningene for produktstyring dersom de ser at de har 

feilbedømt målgruppen for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, eller at produktet eller tjenesten ikke lenger oppfyller 

vilkårene for å inngå i den angitte målgruppen, for eksempel dersom produktet blir illikvid eller svært volatilt som følge av 

endringer i markedet. 

6. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at deres funksjon for regeletterlevelse overvåker utviklingen og 

den periodiske gjennomgåelsen av ordningene for produktstyring for å avdekke risiko for at forpliktelsene fastsatt i denne 

artikkel ikke blir overholdt. 

7. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at relevant personale har den ekspertisen som kreves for å forstå 

egenskapene ved og risikoene forbundet med de produktene de har til hensikt å tilby eller anbefale, og de tjenestene som ytes, 

samt den angitte målgruppens behov, egenskaper og mål. 

8. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetakene sikrer at ledelsesorganet fører faktisk kontroll med foretakets prosess 

for produktstyring for å bestemme det utvalget av investeringsprodukter som de har til hensikt å tilby eller anbefale, og de 

tjenestene som skal ytes til de respektive målgruppene. Verdipapirforetakene skal sikre at rapport ene til ledelsesorganet om 

regeletterlevelse alltid inneholder opplysninger om de produktene de tilbyr eller anbefaler, og de tjenestene som ytes. 

Rapportene om regeletterlevelse skal gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter på anmodning. 

9. Medlemsstatene skal sikre at distributørene gir produsentene opplysninger om salg og eventuelt om ovennevnte 

gjennomgåelser for å støtte de produktvurderingene som produsentene foretar. 

10. Dersom forskjellige foretak samarbeider om distribusjonen av et produkt eller en tjeneste, skal medlemsstatene sikre at det 

verdipapirforetaket som har det direkte kundeforholdet, også har det endelige ansvaret for å oppfylle kravene til produktstyring 

fastsatt i denne artikkel. Verdipapirforetak som opptrer som formidler, skal imidlertid 

a) sørge for at relevante produktopplysninger sendes fra produsenten til den siste distributøren i kjeden, 

b) gjøre det mulig for produsenten å få opplysninger om produktsalget dersom vedkommende krever dette for å oppfylle sine 

egne krav til produktstyring, 

c) anvende de kravene til produktstyring som gjelder for produsentene, i den grad det er relevant, i forbindelse med de 

tjenestene de yter. 

KAPITTEL IV 

TILSKYNDELSER 

Artikkel 11 

Tilskyndelser 

1. Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak som betaler eller mottar et gebyr eller en provisjon, eller som tilbyr eller 

blir tilbudt naturalytelser i forbindelse med yting av en investeringstjeneste eller en tilknyttet tjeneste til kunden, sikrer at alle 

vilkårene fastsatt i artikkel 24 nr. 9 i direktiv 2014/65/EU og kravene i nr. 2–5 til enhver tid er oppfylt.  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1847 

 

 

2. Gebyrer, provisjoner eller naturalytelser skal anses å være utformet for å forbedre kvaliteten på den berørte tjenesten til 

kunden dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) De er berettiget av levering av en tilleggstjeneste eller en tjeneste på høyere nivå til den berørte kunden som står i forhold til 

størrelsen på den mottatte tilskyndelsen, for eksempel 

i) yting av ikke-uavhengig investeringsrådgivning om og tilgang til et bredt utvalg av egnede finansielle instrumenter, 

herunder et hensiktsmessig antall instrumenter fra tredjepartsproduktleverandører som ikke har nære forbindelser til 

verdipapirforetaket, 

ii) yting av ikke-uavhengig investeringsrådgivning kombinert med enten et tilbud til kunden, minst en gang i året, om å 

vurdere om de finansielle instrumentene som kunden har investert i, fortsatt er formålstjenlige, eller med en annen 

løpende tjeneste som sannsynligvis vil være av verdi for kunden, for eksempel rådgivning om foreslått optimal 

allokeringen av kundens eiendeler, eller 

iii) tilbud om tilgang til et bredt utvalg av finansielle instrumenter som antas å oppfylle kundens behov, herunder et 

hensiktsmessig antall instrumenter fra tredjepartsproduktleverandører som ikke har nære forbindelser til 

verdipapirforetaket, sammen med enten levering av verktøyer som gir merverdi, som for eksempel verktøyer som gir 

tilgang til objektiv informasjon, og som bistår de aktuelle kundene med å treffe investeringsbeslutninger eller setter 

dem i stand til å overvåke, tilpasse og justere utvalget av finansielle instrumenter som de har investert i, eller sammen 

med levering av periodiske rapporter om de finansielle instrumentenes resultater og de tilknyttede kostnadene og 

gebyrene. 

b) De er ikke direkte til fordel for det mottakende foretaket, dets aksjeeiere eller dets ansatte uten at dette gir kunden en 

merkbar fordel. 

c) De er berettiget av leveringen av en løpende ytelse til den berørte kunden i tilknytning til en løpende tilskyndelse. 

Et gebyr, en provisjon eller en naturalytelse skal ikke anses som akseptabel dersom yting av relevante tjenester til kunden 

påvirkes eller forringes som følge av gebyret, provisjonen eller naturalytelsen. 

3. Verdipapirforetakene skal fortløpende oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 så lenge de fortsetter å betale eller motta gebyret, 

provisjonen eller naturalytelsen. 

4. Verdipapirforetakene skal kunne dokumentere at alle gebyrer, provisjoner eller naturalytelser som betales til eller mottas 

av foretaket, er utformet for å bedre kvaliteten på den berørte tjenesten til kunden, ved å 

a) oppbevare en intern liste over alle gebyrer, provisjoner og naturalytelser som verdipapirforetaket mottar fra en tredjepart i 

forbindelse med yting av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, og 

b) dokumentere hvordan gebyrene, provisjonene og naturalytelsene som betales eller mottas av verdipapirforetaket, eller som 

det har til hensikt å bruke, forbedrer kvaliteten på tjenestene som ytes til de relevante kundene, og hvilke tiltak som er 

truffet for ikke å forringe foretakets evne til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens beste interesser. 

5. I forbindelse med betalinger eller ytelser som mottas fra eller betales til tredjeparter, skal verdipapirforetakene opplyse 

kunden om følgende: 

a) Før den relevante investeringstjenesten eller tilknyttede tjenesten ytes, skal verdipapirforetaket opplyse kunden om den 

aktuelle betalingen eller ytelsen i samsvar med artikkel 24 nr. 9 annet ledd i direktiv 2014/65/EU. Mindre naturalytelser kan 

beskrives generisk. Andre naturalytelser som mottas eller betales av verdipapirforetaket i forbindelse med investerings-

tjenesten som ytes til en kunde, skal prises og angis særskilt. 

b) Dersom et verdipapirforetak ikke på forhånd har kunnet fastsette størrelsen på en betaling eller en ytelse som skal mottas 

eller betales, og i stedet har opplyst kunden om metoden for å beregne dette beløpet, skal foretaket i tillegg i ettertid gi sine 

kunder opplysninger om det nøyaktige beløpet for betalingen eller ytelsen som er mottatt eller betalt. 

c) Så lenge verdipapirforetaket (løpende) mottar tilskyndelser i forbindelse med de investeringstjenestene som ytes til de 

relevante kundene, skal verdipapirforetaket minst årlig underrette sine kunder enkeltvis om det faktiske beløpet for 

betalinger eller ytelser som er mottatt eller betalt. Mindre naturalytelser kan beskrives generisk.  
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Ved gjennomføringen av disse kravene skal verdipapirforetakene ta hensyn til reglene for kostnader og gebyrer fastsatt i 

artikkel 24 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU og i artikkel 50 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565(1). 

Når flere foretak deltar i en distribusjonskanal, skal hvert verdipapirforetak som yter en investeringstjeneste eller en tilknyttet 

tjeneste, oppfylle sin opplysningsplikt overfor sine kunder. 

Artikkel 12 

Tilskyndelser i forbindelse med uavhengig investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltningstjenester 

1. Medlemsstatene skal sikre at verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning, 

betaler tilbake til sine kunder alle gebyrer, provisjoner eller pengeytelser som er betalt eller levert av en tredjepart eller en 

person som handler på vegne av en tredjepart, i tilknytning til de tjeneste som er levert  til den berørte kunden, så snart som 

mulig etter mottak. Alle gebyrer, provisjoner eller pengeytelser som mottas fra tredjeparter i forbindelse med yting av 

uavhengig investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, skal overføres i sin helhet til kunden. 

Verdipapirforetakene skal innføre og gjennomføre retningslinjer for å sikre at alle gebyrer, provisjoner eller andre pengeytelser 

som betales eller leveres av en tredjepart eller en person som handler på vegne av en tredjepart, i tilknytning til yting av 

uavhengig investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, fordeles på og overføres til hver enkelt kunde. 

Verdipapirforetakene skal opplyse kundene om de gebyrene, provisjonene eller andre pengeytelsene som overføres til dem, 

f.eks. gjennom den periodiske rapporteringen til kundene. 

2. Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning på uavhengig grunnlag eller porteføljeforvaltning, skal ikke ta imot 

andre naturalytelser enn dem som kan anses som akseptable mindre naturalytelser i henhold til nr. 3. 

3. Følgende ytelser skal anses som akseptable mindre naturalytelser bare dersom de består av 

a) informasjon eller dokumentasjon i tilknytning til et finansielt instrument eller en investeringstjeneste og er av generisk art 

eller tilpasset den enkelte kundens situasjon, 

b) skriftlig materiale fra en tredjepart som er bestilt og betalt av et utstederforetak eller et potensielt utstederforetak for å 

markedsføre en ny utstedelse fra foretaket, eller der tredjeparten gjennom en kontrakt er engasjert og betalt av uts tederen 

for å utarbeide slikt materiale løpende, forutsatt at det tydelig opplyses om denne forbindelsen i materialet, og at materialet 

samtidig gjøres tilgjengelig for alle verdipapirforetak som ønsker å motta det, eller for offentligheten, 

c) deltaking på konferanser, seminarer og andre informasjonsarrangementer om fordeler og egenskaper ved et bestemt 

finansielt instrument eller en investeringstjeneste, 

d) representasjonsutgifter av en ubetydelig verdi, som mat og drikke under et forretningsmøte eller en konferanse, et seminar 

eller et annet informasjonsarrangement omhandlet i bokstav c), og 

e) andre mindre naturalytelser som medlemsstatene mener kan bedre kvaliteten på tjenesten som ytes til en kunde, og som i 

forhold til det samlede nivået av ytelser som leveres av en enhet eller gruppe av enheter, er av et slikt omfang og en slik art 

at det ikke er sannsynlig at de vil hindre verdipapirforetaket i å oppfylle sin plikt til å opptre i kundens beste interesse. 

Akseptable mindre naturalytelser skal være rimelige og forholdsmessige og av et slikt omfang at det ikke er sannsynlig at de vil 

påvirke verdipapirforetakets atferd på en måte som skader den berørte kundens interesser. 

Det skal opplyses om mindre naturalytelser før de aktuelle investeringstjenestene eller tilknyttede tjenestene tilbys kunder.  

I samsvar med artikkel 11 nr. 5 bokstav a) kan mindre naturalytelser beskrives generisk.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT  

L 87 av 31.3.2017, s. 1). 
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Artikkel 13 

Tilskyndelser i forbindelse med analyser 

1. Medlemsstatene skal sikre at dersom verdipapirforetak som tilbyr p orteføljeforvaltning eller andre investeringstjenester 

eller tilknyttede tjenester til kunder, tar imot analysetjenester fra tredjeparter, skal dette ikke anses som en tilskyndelse dersom 

det mottas som motytelse for en av følgende: 

a) direkte utbetalinger fra verdipapirforetaket med dets egne midler, 

b) betaling fra en separat analysebetalingskonto som kontrolleres av verdipapirforetaket, forutsatt at følgende vilkår for drift en 

av kontoen er oppfylt: 

i) Analysebetalingskontoen finansieres med et særskilt analysegebyr som pålegges kunden. 

ii) Når verdipapirforetaket oppretter en analysebetalingskonto og avtaler analysegebyret med sine kunder, skal det stille 

opp og regelmessig vurdere et analysebudsjett som et internt administrativt tiltak. 

iii) Verdipapirforetaket er ansvarlig for analysebetalingskontoen. 

iv) Verdipapirforetaket vurderer regelmessig kvaliteten på analysene som kjøpes inn, med utgangspunkt i solide 

kvalitetskriterier og hvordan analysene bidrar til bedre investeringsbeslutninger. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal et verdipapirforetak når det benytter en analysebetalingskonto, gi følgende 

opplysninger til kundene: 

a) Før det ytes en investeringstjeneste til kunder, opplysninger om budsjettert beløp for analyser og det estimerte 

analysegebyret for hver kunde. 

b) Årlige opplysninger om de samlede kostnadene som har påløpt for hver kunde i forbindelse med analyser utført av 

tredjepart. 

2. Dersom et verdipapirforetak benytter en analysebetalingskonto, skal medlemsstatene sikre at det  også kreves av 

verdipapirforetaket at det på anmodning fra sine kunder eller fra vedkommende myndigheter framlegger en oversikt over 

leverandørene som er betalt fra denne kontoen, det samlede beløpet disse har fått utbetalt i en bestemt periode, hvilke fordeler 

og tjenester verdipapirforetaket har mottatt, og en sammenligning mellom det samlede beløpet som er utbetalt fra kontoen, og 

budsjettet som foretaket har fastsatt for samme periode, med opplysninger om enhver tilbakebetaling eller enhver overføring 

dersom det fortsatt er midler igjen på kontoen. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) i) skal det særskilte analysegebyret  

a) baseres bare på analysebudsjettet som verdipapirforetaket har fastsatt for å fastslå sitt behov for analyser utført av tredjepart 

i forbindelse med de investeringstjenestene som det yter til sine kunder, og 

b) ikke være knyttet til volumet og/eller verdien av transaksjoner som er utført på vegne av kundene. 

3. Dersom analysegebyrer fra kundene ikke samles inn separat, men i tilknytning til en provisjon for en transaksjon, skal 

analysegebyret angis som et separat og identifiserbart gebyr, og driftsordningene for innsamling av gebyrene fra kunder skal 

fullt ut oppfylle vilkårene i nr. 1 første ledd bokstav b) og nr. 1 annet ledd. 

4. Det samlede beløpet for mottatte analysegebyrer må ikke overstige analysebudsjettet. 

5. Verdipapirforetaket skal i foretakets forvaltningsavtale eller alminnelige forretningsvilkår avtale med sine kunder det 

analysegebyret som foretaket skal budsjettere, samt hvor ofte det særskilte analysegebyret skal trekkes fra kundens midler i 

løpet av året. Økninger i analysebudsjettet skal først finne sted etter at det er gitt klare opplysninger til kundene om en s lik 

planlagt økning. Dersom det er overskudd på analysebetalingskontoen ved slutten av perioden, bør foretaket ha en prosedyre for 

å betale tilbake disse midlene til kunden, eller for å motregne dem mot analysebudsjettet og analysegebyret beregnet for den 

påfølgende perioden. 

6. Ved anvendelsen av nr. 1 første ledd bokstav b) ii) skal analysebudsjettet forvaltes utelukkende av verdipapirforetaket og 

være basert på en rimelig vurdering av behovet for analyser utført av tredjepart. Tildelingen av midler fra analysebudsjettet  til 

innkjøp av analyser fra tredjepart skal underlegges hensiktsmessige kontroller og den øverste ledelsens tilsyn for å sikre at 

budsjettet forvaltes og anvendes i kundenes beste interesse. Disse kontrollene skal omfatte et klart revisjonsspor for betalinger 

til analyseleverandører og vise hvordan de utbetalte beløpene ble fastsatt med henvisning til kvalitetskriteriene omhandlet i nr. 1 

bokstav b) iv). Verdipapirforetakene skal ikke bruke analysebudsjettet og analysebetalingskontoen til å finansiere interne 

analyser. 
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7. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) iii) kan verdipapirforetaket utkontraktere forvaltningen av analysebetalingskontoen 

til en tredjepart, forutsatt at ordningen legger til rette for innkjøp av analyser utført av tredjepart og betalinger til leverandører 

av slike analyser i verdipapirforetakets navn uten unødig opphold og i samsvar med verdipapirforetakets instruksjoner. 

8. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) iv) skal verdipapirforetakene fastlegge alle nødvendige elementer i skriftlige rutiner 

som skal oversendes til kundene. Rutinene skal også beskrive i hvilket omfang analyser innkjøpt med midler fra 

analysebetalingskontoen kan komme kundenes porteføljer til gode, herunder, når det er relevant, ved å ta hensyn til 

investeringsstrategier som gjelder for forskjellige porteføljetyper, og den framgangsmåten foretaket vil benytte for å fordele 

slike kostnader rettferdig mellom de ulike kundenes porteføljer. 

9. Verdipapirforetak som tilbyr utførelse av ordrer, skal angi gebyrene for disse tjenestene separat, slik at gebyret 

utelukkende gjenspeiler kostnadene ved å utføre transaksjonen. For levering av alle andre ytelser eller tjenester som ytes av 

samme verdipapirforetak til et annet verdipapirforetak etablert i Unionen, skal det fastsettes et separat identifiserbart gebyr; 

tilgangen til og gebyrene for slike ytelser eller tjenester skal ikke være påvirket eller betinget av betalingsnivået for 

ordreutførelsestjenestene. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1. Medlemsstatene skal innen 3. juli 2017 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 3. januar 2018. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 15 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 16 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. april 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2238 

av 5. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler i De forente stater i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 28 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 skal finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som ligger over 

clearinggrenseverdien omhandlet i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), og som er 

etablert i Unionen, gjennomføre transaksjoner med derivater som tilhører en klasse av derivater som er erklært å være 

underlagt handelsplikt, bare på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter (MHF), organiserte handelsfasiliteter 

(OHF) og handelsplasser i tredjestater som er anerkjent av Kommisjonen som likeverdige. Den berørte tredjestaten bør 

sørge for et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser med tillatelse i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(3). 

2) Framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 for anerkjennelse av handelsplasser som er 

etablert i tredjestater, har som formål å gjøre det mulig for finansielle og visse ikke-finansielle motparter etablert i 

Unionen å utføre transaksjoner med derivater som er underlagt handelsplikt, på handelsplasser i tredjestater som er 

anerkjent som likeverdige. Framgangsmåten for anerkjennelse og beslutningen om likeverdighet øker dermed 

gjennomsiktigheten for derivathandel, herunder når handelen gjennomføres på handelsplasser etablert i en tredjestat. 

3) Ettersom partene på G20-toppmøtet i Pittsburgh 25. september 2009 ble enige om å flytte handelen med standardiserte 

OTC-derivatkontrakter til børser eller elektroniske handelsplasser, bør det fastsettes et hensiktsmessig utvalg av 

kvalifiserte handelsplasser der handel kan finne sted i samsvar med denne forpliktelsen. Bestemmelsene om 

likeverdighet bør ses på bakgrunn av målene som forfølges ved forordning (EU) nr. 600/2014, særlig dens bidrag til det 

indre markeds opprettelse og virkemåte, markedsintegritet, investorvern og finansiell stabilitet. I forordning (EU)  

nr. 600/2014 understrekes dessuten behovet for å innføre et felles sett av regler for alle institusjoner med hensyn til visse 

krav og for å unngå potensiell tilsynsarbitrasje. Ved utpekingen av de standardiserte OTC-derivatkontraktene som vil 

være underlagt handelsplikt, bør Unionen derfor fremme utviklingen av et tilstrekkelig antall kvalifiserte handelsplasser 

der handelsplikten kan oppfylles, herunder i EU. 

4) I samsvar med artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 kan handelsplasser i tredjestater anerkjennes som 

likeverdige med handelsplasser etablert i Unionen dersom de oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med 

kravene til handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 596/2014(4), og som er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. Dette bør ses på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 6.12.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173  av 12.6.2014, s. 349). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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bakgrunn av målene som forfølges i nevnte rettsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds opprettelse og virkemåte, 

markedsintegritet, investorvern og sist, men ikke minst, finansiell stabilitet. 

5) Handelsplattformer for bytteavtaler (swap trading platforms) som drives i De forente stater (USA), tilbyr høye 

handelsvolumer i bytteavtaler denominert i USD, og det er viktig at EU-foretak kan få tilgang til denne likviditeten for å 

oppnå en effektiv risikostyring. Med tanke på hvor viktige amerikanske handelsplattformer for bytteavtaler er for EU-

markedets virkemåte og hvilken innvirkning de har på den finansielle stabiliteten, bør handelsplattformer for 

bytteavtaler som drives i USA, derfor anerkjennes. Denne beslutning bygger på en detaljert vurdering av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for handelsplattformer for bytteavtaler som er underlagt USAs Commodity 

Exchange Act (CEA) og gjennomføringsbestemmelser med særlig fokus på markedsintegritet og gjennomsiktighet. 

6) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i CEA 

og gjennomføringsbestemmelsene sikrer at utpekte kontraktmarkeder (designated contract markets – DCM) og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler (swap execution facilities – SEF) som er etablert i USA og gitt tillatelse av 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), er underlagt rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene 

for handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, 

og som er basert på kriteriene fastsatt i artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014. Formålet med 

likeverdighetsvurderingen er også å kontrollere om utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

7) De rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder med tillatelse i USA er fastsatt i CEA i form av 

prinsippbaserte rettslige rammer for driften av utpekte kontraktmarkeder. CEA-kravene for utpekte kontraktmarkeder 

omfatter 23 grunnleggende prinsipper. Disse prinsippene har rettskraft, og utpekte kontraktmarkeder må overholde dem 

både innledningsvis og fortløpende. Et utpekt kontraktmarked må også overholde gjeldende CFTC-bestemmelser 

(CFR), som spesifiserer krav til driften av et utpekt kontraktmarked. 

8) De rettslig bindende kravene for utførelsesplattformer for bytteavtaler med tillatelse i USA er fastsatt i CEA i form av 

prinsippbaserte rettslige rammer. Utførelsesplattformer for bytteavtaler drives i henhold til paragraf 5h i CEA, som ble 

tilføyd ved paragraf 733 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act for handel med og behandling 

av bytteavtaler. I paragraf 5h i CEA er det fastsatt 15 grunnleggende prinsipper for utførelsesplattformer for 

bytteavtaler. En utførelsesplattform for bytteavtaler må overholde disse 15 grunnleggende prinsippene for å oppnå og 

opprettholde registrering hos CFTC. En utførelsesplattform for bytteavtaler må også overholde CFTCs bestemmelser for 

utførelsesplattformer for bytteavtaler både innledningsvis og fort løpende. 

9) I artikkel 28 nr. 4 bokstav a)–d) i forordning (EU) nr. 600/2014 er det fastsatt fire vilkår som skal være oppfylt for å 

kunne fastslå at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for handelsplasser med tillatelse der er likeverdige med 

dem som er fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU. 

10) I henhold til det første vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal handelsplasser i 

tredjestater være underlagt krav om tillatelse og løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

11) For å utøve virksomhet som utpekt kontraktmarked må en søker søke om utpeking hos CFTC og dokumentere at 

gjeldende bestemmelser i CEA og CFTCs bestemmelser overholdes. På samme måte må en søker som vil utøve 

virksomhet som utførelsesplattform for bytteavtaler, søke om registrering hos CFTC og dokumentere at gjeldende 

bestemmelser i CEA og CFTCs bestemmelser overholdes. CFTC har myndighet til å føre tilsyn med henholdsvis 

utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i henhold til paragraf 5 og 5h i CEA, 7 USC 7 og 7 

USC 7b-3. For å bli utpekt av CFTC må utpekte kontraktmarkeder overholde de 23 grunnleggende prinsippene for 

utpekte kontraktmarkeder i CEA og alle krav som CFTC kan pålegge ved lov eller andre bestemmelser. For å bli 

registrert hos CFTC må en utførelsesplattform for bytteavtaler overholde de 15 grunnleggende prinsippene for 

utførelsesplattformer for bytteavtaler i CEA og alle krav som CFTC kan pålegge ved lov eller andre bestemmelser. Et 

utpekt kontraktmarked skal være en handelsfasilitet, noe som i henhold til CEA som regel innebærer et multilateralt 

system der deltakerne har mulighet til å utføre transaksjoner i samsvar med faste regler. Utpekte kontraktmarkeder må gi 

medlemmene upartisk tilgang til sine markeder og tjenester. Tilgangskriteriene må være upartiske og gjennomsiktige og 

anvendes på en ikke-diskriminerende måte. I tillegg innebærer CEA og CFTCs bestemmelser at utpekte 

kontraktmarkeder underlegges organisatoriske krav med hensyn til foretaksstyring, retningslinjer for interessekonflikter, 
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risikostyring, rettferdig og ordnet handel, handelssystemenes robusthet, ordninger for clearing og oppgjør, opptak til 

handel og kontroll av etterlevelse, og alle krav må oppfylles fortløpende. Utførelsesplattformer for bytteavtaler er 

handelsplattformer som drives på multilateralt grunnlag. Utførelsesplattformer for bytteavtaler må gi berettigede 

kontraktdeltakere upartisk tilgang til sine markeder og tjenester, og de pålegges å ha tilgangskriterier som er upartiske 

og gjennomsiktige, og som anvendes på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte. Utførelsesplattformer for 

bytteavtaler underlegges også organisatoriske krav med hensyn til foretaksstyring, retningslinjer for interessekonflikter, 

risikostyring, rettferdig og ordnet handel, handelssystemers robusthet, ordninger for clearing og oppgjør, opptak til 

handel og kontroll av etterlevelse, og alle krav må oppfylles fortløpende. 

12) Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler må utarbeide regler for sin virksomhet, herunder 

regler som forbyr urimelig handelspraksis, og sørge for at disse reglene overholdes. Disse reglene og eventuelle 

endringer av dem vurderes av CFTC for å sikre samsvar med CEA og CFTCs bestemmelser. Utpekte kontraktmarkeder 

og utførelsesplattformer for bytteavtaler må ha kapasitet til å avsløre og undersøke alle personer som bryter de reglene 

som gjelder for deres virksomhet, og til å ilegge dem passende sanksjoner. Utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler kan benytte en tredjeparts tilsynstjenester for å få bistand til å overholde gjeldende 

krav i henhold til CEA og CFTCs bestemmelser. Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler 

beholder ansvaret for overholdelsen av sine lovfestede og tilsynsmessige forpliktelser selv om en tredjepart leverer 

tilsynstjenester. 

13) CFTC har også løpende tilsyns- og håndhevingsansvar med hensyn til utpekte kontraktmarkeder og utførelses-

plattformer for bytteavtaler. Det gjennomføres regelmessige regeloverholdelsesgjennomgåelser (Rule Enforcement 

Reviews – RER) som skal vurdere utpekte kontraktmarkeders overholdelse av lov- og reguleringskrav med hensyn til 

overvåking av handelspraksis, markedstilsyn, revisjonssporing og disiplinærtiltak. Et lignende program er under 

utarbeiding for utførelsesplattformer for bytteavtaler. Paragraf 8(a)(1) i CEA gir CFTC omfattende myndighet til å 

foreta undersøkelser for å sikre overholdelse av CEA og CFTCs bestemmelser. I henhold til paragraf 5e, 6(b), 6b og 

6c(a) i CEA kan CFTC også treffe sivile håndhevingstiltak for å stoppe overtredelser av CEA eller CFTCs 

bestemmelser og anvende andre sanksjoner som utgjør en rimelig opprettelse, eller økonomiske sanksjoner: innlede en 

administrativ håndhevingsprosedyre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle utpekingen av et utpekt kontraktmarked eller 

registreringen av en utførelsesplattform for bytteavtaler og pålegge et utpekt kontraktmarked eller en utførelsesplattform 

for bytteavtaler å bringe overtredelser av CEA og CFTCs bestemmelser til opphør. Paragraf 6(c) i CEA gir CFTC 

myndighet til å administrere edsavleggelser og høytidelige erklæringer, innkalle vitner og kreve at de er til stede, 

innhente bevis og kreve at det framlegges regnskaper, korrespondanse, protokoller og annen dokumentasjon med 

henblikk på å håndheve CEA eller gjennomføre undersøkelser eller framgangsmåter. 

14) Det kan derfor konkluderes med at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler er underlagt  krav 

om tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

15) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 må handelsplasser i 

tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av finansielle instrumenter til handel, slik at handelen med 

disse finansielle instrumentene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt. 

16) Verken et utpekt kontraktmarked eller en utførelsesplattform for bytteavtaler kan notere en ny derivatkontrakt med 

mindre den oppfyller CEA og CFTCs bestemmelser, noe som sikrer rettferdig, ordnet og effektiv handel. Dette kan 

håndheves ved å pålegge alle utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler å melde nye kontrakter 

til CFTC før notering, enten for godkjenning av CFTC eller med en attest fra det utpekte kontraktmarkedet eller 

utførelsesplattformen for bytteavtaler på at kontrakten overholder CEA og CFTCs bestemmelser. Meldingen må 

inneholde en forklaring og analyse av derivatkontrakten og en beskrivelse av dens overholdelse av gjeldende krav, 

herunder kravet i henhold til CEA om at utpekte kontraktmarkeder eller utførelsesplattformer for bytteavtaler bare 

noterer kontrakter som ikke lett kan manipuleres. I CFTCs veiledning for overholdelse av dette lovfestede kravet angis 

det at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i tilfelle av bytteavtaler som gjøres opp i 

kontanter, blant annet skal vurdere kontantoppgjørsprisens pålitelighet som indikator på kontantbaserte markedsverdier, 

og hvorvidt den prisserien som anvendes for å beregne kontantoppgjørsprisen, er kommersielt akseptabel, offentlig 

tilgjengelig og aktuell. I veiledningen beskrives også hva CFTC anser for å være en akseptabel sp esifikasjon av 

kontraktsvilkårene. De utpekte kontraktmarkedene og utførelsesplattformene for bytteavtaler må offentliggjøre 

kontraktsvilkårene for en derivatkontrakt som meldes til CFTC, på tidspunktet for meldingen. Dette kravet om melding 

før notering og CFTC-kravene til kontraktens egenskaper bidrar til å sikre at handelen med derivatkontrakter kan skje på 

en rettferdig, ordnet og effektiv måte. CFTCs veiledning gjør det lettere for CFTC å beslutte om et utpekt 

kontraktmarked eller en utførelsesplattform for bytteavtaler overholder kravene som følger av de grunnleggende 

prinsippene.  
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17) Utpekte kontraktmarkeder skal sørge for et konkurransedyktig, åpent og effektivt marked og en ordning for utførelse av 

transaksjoner som beskytter prisdannelsesprosessen for handel på det utpekte kontraktmarkedets sentraliserte marked.  

I samsvar med dette kravet bruker alle utpekte kontraktmarkeder ordrebøker med sentrale prisbegrensninger der kjøps- 

og salgstilbud angis. Utpekte kontraktmarkeder offentliggjør dessuten p risopplysninger på sine offentlige nettsteder. 

Transaksjoner på utførelsesplattformer for bytteavtaler som involverer bytteavtaler som er underlagt CFTCs 

handelsplikt, men som ikke utgjør blokkhandel, må utføres enten i samsvar med en ordrebok, som definert i CFTCs 

bestemmelser, eller i samsvar med et prisforespørselssystem som virker sammen med en ordrebok. Et prisforespør-

selssystem defineres i CFTCs bestemmelser som et handelssystem eller en plattform der en markedsdeltaker sender en 

anmodning om tilbud på kjøp eller salg av et bestemt instrument til ikke mindre enn tre markedsdeltakere i 

handelssystemet eller plattformen, som alle disse markedsdeltakerne kan svare på. I henhold til del 43 i CFTCs 

bestemmelser kreves det videre at en bytteavtaletransaksjon som er underlagt krav om offentliggjøring, skal rapporteres 

til et CFTC-registrert bytteavtaledataregister (swap data repository – SDR) så snart som det er teknisk mulig etter at 

transaksjonen er utført. For bytteavtaletransaksjoner som er underlagt krav om offentliggjøring, og som utføres på et 

utpekt kontraktmarked eller på en utførelsesplattform for bytteavtaler eller i henhold til disses regler, må 

bytteavtaledataregisteret sikre at bytteavtaletransaksjoner og prisopplysninger offentliggjøres så snart  som det er teknisk 

mulig etter at slike data er mottatt fra det utpekte kontraktmarkedet eller utførelsesplattformen for bytteavtaler, med 

mindre bytteavtalen er omfattet av regler for utsettelse. Et bytteavtaledataregister skal utsette offentliggjøringen av 

bytteavtaletransaksjoner og prisopplysninger for bytteavtaletransaksjoner som er underlagt offentliggjøringskrav, og 

som overstiger visse størrelser. 

18) Det kan derfor konkluderes med at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler har klare og 

gjennomsiktige regler for opptak av finansielle instrumenter til handel, slik at handelen med disse finansielle 

instrumentene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt. 

19) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal utstedere av finansielle 

instrumenter være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå 

for investorvern. 

20) I betraktning av arten av og kjennetegnene ved derivatkontrakter som er notert på utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler, og særlig det faktum at deres underliggende eiendeler hovedsakelig er varer, 

rentesatser eller valutaer, kan det tredje vilkåret ikke anvendes på de fleste opsjons- og bytteavtaletransaksjonene som 

utføres på de utpekte kontraktmarkedene og utførelsesplattformene for bytteavtaler. Dette kravet kan ikke anvendes på 

derivatkontrakter som ikke har aksjer som underliggende eiendeler. For derivater som er underlagt handelsplikt, for 

eksempel bytteavtaler, med rentesatser som underliggende eiendel, finnes det ingen selskaper som ville kunne utgi 

relevante finansielle rapporter. Opplysningsplikten gjelder imidlertid for utstedere av derivatkontrakter der en 

underliggende eiendel er et verdipapir. I USA ville dette bare gjelde opsjoner på verdipapirer eller verdipapirbaserte 

bytteavtaler. Opsjoner på verdipapirer kan bare omsettes på en verdipapirbørs som inngår i jurisdiksjonen til Securities 

and Exchange Commission (SEC), og derfor verken på utpekte kontraktmarkeder eller på utførelsesplattformer for 

bytteavtaler. Transaksjoner med verdipapirbaserte bytteavtaler kan utføres på en verdipapirbasert utførelsesplattform for 

bytteavtaler, men de reguleres av SEC. Når det underliggende verdipapiret i en verdipapirbasert bytteavtale opptas til 

handel på en nasjonal verdipapirbørs i USA, er dets utsteder underlagt rapporteringskrav i henhold til paragraf 13(a) i 

Exchange Act og må offentliggjøre årsrapporter og delårsrapporter som de amerikanske rammereglene har klare, 

omfattende og spesifikke offentliggjøringskrav for, og som EDGAR-systemet på nettstedet til SEC sikrer gratis tilgang 

til for offentligheten. Dermed er et høyt nivå for investorvern sikret. 

21) I henhold til det fjerde vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal tredjestatens 

rammeregler sikre gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet ved hjelp av regler som hindrer markedsmisbruk i 

form av innsidehandel og markedsmanipulering. 

22) CEA og CFTCs bestemmelser fastsetter omfattende rammeregler for å sikre markedsintegritet og hindre innsidehandel 

og markedsmanipulering. Denne rammen forbyr, og gir CFTC myndighet til å treffe håndhevingstiltak overfor, atferd 

som vil kunne forstyrre markedenes virkemåte, for eksempel prismanipulering og spredning av uriktige eller villedende 

opplysninger (CEA §§ 6(c) og 9(a)(2), §§ 180.1 og 180.2 i CFTCs bestemmelser), overtredelser av handelspraksis (CEA 

§§ 4c(a)(1)-(2)), visse former for forstyrrende praksis som vil kunne hindre en ordnet utførelse av transaksjoner (CEA § 

4c(a)(5)), og bruk av eller forsøk på bruk av manipulerende innretninger, systemer eller grep for å utføre bedrageri 

(CEA § 6(c)(1), 17 CFR § 180.1 i CFTCs bestemmelser). Å utføre handel på grunnlag av ulovlig oppnådd 

innsideinformasjon eller i strid med en allerede eksisterende plikt til å utlevere vesentlige ikke-offentlige opplysninger 

kan også være en overtredelse av CEA. Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler har ansvar 

for å overvåke sine markeder for å bidra til å sikre at handelsvirksomhet er underlagt løpende og effektivt tilsyn, og for å 

oppdage og forhindre manipulerende virksomhet som kan medføre prisvridning eller markedsmanipulering. Innenfor 

rammen av CFTCs RER-program evalueres utpekte kontraktmarkeders tilsynsprogrammer og disiplinærtiltak.
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Et lignende program er under utarbeiding for utførelsesplattformer for bytteavtaler. Videre kan CFTC når som helst og 

på eget initiativ be utpekte kontraktmarkeder eller utførelsesplattformer for bytteavtaler om å dokumentere at de 

oppfyller forpliktelsene de er pålagt i henhold til CEA eller CFTCs bestemmelser. 

23) Det kan derfor konkluderes med at de rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for 

bytteavtaler i USA, sikrer gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet ved hjelp av regler som hindrer 

markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering. 

24) Konklusjonen er derfor at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler oppfyller rettslig bindende 

krav som er likeverdige med kravene til handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU)  

nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

25) I samsvar med artikkel 28 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 kan handelsplasser i tredjestater anerkjennes 

som likeverdige forutsatt at tredjestaten har et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser som i 

henhold til direktiv 2014/65/EU har tillatelse til å oppta til handel eller til å handle med derivater som er erklært å være 

underlagt handelsplikt i samme tredjestat på ikke-eksklusive vilkår. 

26) I henhold til CEA paragraf 5h(g) har CFTC tillatelse til å unnta utførelsesplattformer for bytteavtaler fra registrering 

dersom CFTC fastslår at plattformen er underlagt et sammenlignbart og omfattende tilsyn og tilsvarende regulering på 

konsolidert grunnlag av nasjonale vedkommende myndigheter i plattformens hjemstat. I samsvar med paragraf 5h(g) har 

CFTC myndighet til å unnta alle regulerte markeder, MHF-er og OHF-er som er meldt av Kommisjonen ved en enkelt 

beslutning, når CFTC har fastslått at de meldte plassene er underlagt et sammenlignbart og omfattende tilsyn og 

tilsvarende regulering på konsolidert grunnlag. 

27) I en felles erklæring fra lederen for CFTC og Europakommisjonens visepresident med ansvar for finansielle tjenester 

beskrives CFTCs metode for unntak for handelsplasser i EU. Beslutningen vil også bli supplert med 

samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og samordning av tilsynsvirksomheten mellom de 

nasjonale vedkommende myndighetene med ansvar for tillatelse til og tilsyn med anerkjente handelsplasser i EU og 

CFTC. 

28) Det kan derfor konkluderes med at USAs rettslige og tilsynsmessige rammer sørger for et effektivt likeverdig system for 

anerkjennelse av handelsplasser som i henhold til direktiv 2014/65/EU har tillatelse til å oppta til handel eller handle 

med derivater som er erklært å være underlagt handelsplikt i USA på ikke-eksklusive vilkår. 

29) Ved denne beslutning fastsettes egnetheten til handelsplasser i tredjestater, slik at finansielle og ikke-finansielle 

motparter etablert i Unionen kan oppfylle sin handelsplikt når de handler med derivater på en handelsplass i en 

tredjestat. Denne beslutning berører derfor ikke den muligheten finansielle og ikke-finansielle motparter etablert i 

Unionen har til å handle med derivater som ikke er underlagt handelsplikt i samsvar med artikkel 32 i forordning (EU) 

nr. 600/214, på handelsplasser i tredjestater. 

30) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for 

bytteavtaler som gjelder i USA på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende 

overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse handelsplassene, markedsutviklingen og 

effektiviteten av tilsynssamarbeidet i forbindelse med overvåking og håndheving samt kontrollere at vilkårene som 

ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

31) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i USA for utpekte 

kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler med tillatelse der, berører ikke Kommisjonens mulighet til 

når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på 

nytt likeverdigheten som er fastsatt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning 

oppheves. 

32) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente 

stater som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler som er gitt tillatelse der, og som er 

angitt i vedlegget, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 for handelsplasser som definert i 

direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Utpekte kontraktmarkeder som anses som likeverdige med handelsplasser som definert i direktiv 2014/65/EU:  

a) Cantor Futures Exchange, L.P. 

b) CBOE Futures Exchange, LLC 

c) Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.) 

d) Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

e) Commodity Exchange, Inc. 

f) Eris Exchange, LLC 

g) ICE Futures U.S., Inc. 

h) Minneapolis Grain Exchange, Inc. 

i) NASDAQ Futures, Inc. 

j) New York Mercantile Exchange, Inc. 

k) Nodal Exchange, LLC 

l) North American Derivatives Exchange, Inc. 

m) OneChicago LLC 

n) trueEX LLC 

Utførelsesplattformer for bytteavtaler som anses som likeverdige med handelsplasser som definert i direktiv 

2014/65/EU: 

a) 360 Trading Networks, Inc. 

b) Bats Hotspot SEF, LLC 

c) BGC Derivatives Markets, L.P. 

d) Bloomberg SEF LLC 

e) Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

f) Clear Markets North America, Inc. 

g) DW SEF LLC 

h) FTSEF LLC 

i) GFI Swaps Exchange LLC 

j) GTX SEF LLC 

k) ICAP SEF (US) LLC 

l) ICE Swap Trade LLC 

m) LatAm SEF, LLC 

n) LedgerX LLC 

o) MarketAxess SEF Corporation 

p) Seed SEF LLC 

q) SwapEx LLC 

r) TeraExchange, LLC 

s) Thomson Reuters (SEF) LLC 

t) tpSEF Inc. 

u) Tradition SEF, Inc. 

v) trueEX LLC 

w) TW SEF LLC 

 __________  
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KO MMISJO NENS GJENNO MFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2318 

av 13. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for finansmarkeder i Australia  

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 25 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) skal verdipapirforetak sikre at 

transaksjoner de gjennomfører med aksjer som er opptatt til handel på regulerte markeder eller handles på 

handelsplasser, finner sted på regulerte markeder, gjennom multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) eller systematiske 

internaliserere eller på handelsplasser i tredjestater som Kommisjonen anser som likeverdige i henhold til artikkel 25  

nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

2) Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter bare handelsplikt for aksjer. Handelsplikt omfatter ikke andre 

egenkapitalinstrumenter som depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

3) Hensikten med likeverdighetsprosedyren fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU for handelsplasser 

som er etablert i tredjestater, er å gjøre det mulig for verdipapirforetak å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er 

omfattet av handelsplikt i Unionen, på tredjestaters handelsplasser som anses som likeverdige. Kommisjonen bør 

vurdere om de rettslige og tilsynsmessige rammene i en tredjestat sikrer at en handelsplass som er godkjent i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene som følger av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014(3), av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU)  

nr. 600/2014 og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(4), og som er omfattet av effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i tredjestaten. Dette bør ses på bakgrunn av målene som forfølges i nevnte rettsakt, særlig dens bidrag til det 

indre markeds opprettelse og virkemåte, markedets integritet, investorvernet og sist, men ikke minst, den finansielle 

stabiliteten. 

4) I henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU kan en tredjestats rettslige og tilsynsmessige 

rammer anses som likeverdige dersom rammene oppfyller minst vilkårene om at a) markedene er underlagt krav om 

tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving, b) markedene har klare og gjennomsiktige regler for 

opptak av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv 

måte, og at de kan omsettes fritt, c) utstedere av verdipapirer er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern, og d) gjennomsiktighet i markedet og markeds-

integritet sikres ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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5) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er å vurdere blant annet om de rettslig bindende kravene som gjelder i 

Australia for finansmarkeder som er etablert og har tillatelse som verdipapirbørser der under tilsyn av Australian 

Securities and Investments Commission (ASIC), er likeverdige med kravene som følger av forordning (EU)  

nr. 596/2014, av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU) nr. 600/2014 og av direktiv 

2004/109/EF, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

6) I Corporations Act av 2001 defineres et finansmarked som en innretning der tilbud om å erverve eller avhende 

finansielle produkter regelmessig framsettes eller godtas. Finansmarkedet skal drive et multilateralt system i samsvar 

med faste regler. Det kan ikke bestemme selv hvordan det gjennomfører transaksjoner, og det har ikke tillatelse til å 

handle for egen regning eller delta i prinsipalmatchingshandel. Et finansmarked må dessuten gi medlemmene upartisk 

tilgang til sine markeder og tjenester. Tilgangskriteriene må være upartiske og gjennomsiktige og anvendes på en ikke-

diskriminerende måte. For dette formål må finansmarkedets driftsregler inneholde rimelige og ikke-diskriminerende 

standarder for tilgangs- og godkjenningskrav. Disse reglene skal gjennomgås av ASIC. 

7) De fire vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU må være oppfylt for å kunne 

fastslå at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for børser som har tillatelse der, er likeverdige med dem som 

er fastsatt i direktiv 2014/65/EU. 

8) I henhold til det første vilkåret skal handelsplasser i tredjestater være underlagt krav om tillatelse og om løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

9) En person må ha en australsk markedslisens (Australian Market Licence, AML) for å kunne drive et finansmarked.  

I henhold til Corporations Act har ministeren myndighet til å tildele en AML. I henhold til paragraf 795A i Corporations 

Act må en søknad om en AML inngis til ASIC, som gir ministeren råd angående søknaden. Det gis bare tillatelse 

dersom ministeren blant annet er overbevist om at søkeren har tilfredsstillende ordninger for å oppfylle gjeldende krav, 

og at søkeren i tilstrekkelig grad kan føre tilsyn med markedet, overvåke deltakernes atferd og håndheve overholdelsen 

av markedets driftsregler (paragraf 795B i Corporations Act). Når en lisens er tildelt, er finansmarkeder forpliktet til 

løpende å oppfylle lisensvilkårene og opprettholde tilfredsstillende ordninger for å drive markedet, herunder ordninger 

for å overvåke og håndheve overholdelsen av driftsreglene (paragraf 792A i Corporations Act). 

10) ASIC er en offentlig myndighet som er opprettet i henhold til Australian Securities and Investments Commission Act 

2001 («ASIC-loven»), og som er ansvarlig for å administrere og håndheve lovgivningen om Australias finansmarkeder. 

ASICs tilsyns- og håndhevingsmyndighet omfatter undersøkelser ved mistanke om lovovertredelser, utstedelse av 

kunngjøringer om overtredelser og anmodninger om sivilrettslige sanksjoner fra domstolene. ASIC kan innlede 

straffeforfølgning for forpliktelsene i Corporations Act som kan innebære strafferettslige overtredelser. Videre har ASIC 

myndighet til å kontrollere finansmarkedene uten forhåndsvarsel. Dette omfatter myndighet til å kontrollere registre, 

poster og dokumenter. Ministeren for finansielle tjenester kan dessuten gi skriftlige anvisninger til en finansmarkeds-

operatør om å treffe bestemte tiltak for å sikre overholdelse av forpliktelsene til en lisensinnehaver på et finansmarked, 

dersom ministeren er av den oppfatning at disse forpliktelsene ikke er oppfylt (paragraf 794A i Corporations Act). 

Dersom finansmarkedet ikke etterkommer denne anvisningen, kan ASIC anmode domstolen om en kjennelse som 

pålegger overholdelse (paragraf 794A i Corporations Act). ASIC har også myndighet til å gi en anvisning til et foretak 

(herunder markedsoperatører og deltakere på lisensierte markeder) dersom ASIC er av den oppfatning at dette er 

nødvendig eller i offentlighetens interesse for å beskytte personer som handler med et finansielt produkt eller klasser av 

finansielle produkter (paragraf 798J i Corporations Act). ASIC kan i tillegg anmode om en kjennelse og henvise saker 

til domstolen for å håndheve sine regulerings- og undersøkelsestiltak. ASIC kan anmode en domstol om en kjennelse 

som pålegger overholdelse av ASICs tiltak som er truffet på grunnlag av ASICs regulerings- og granskingsmyndighet 

(paragraf 70 i ASIC-loven). Dersom et foretak ikke etterkommer en anvisning gitt i henhold til Corporations Act, kan 

ASIC videre anmode domstolen om en kjennelse som pålegger overholdelse av anvisningen. Avslutningsvis krever 

Corporations Act også at finansmarkedene skal kunne håndheve medlemmenes overholdelse av bestemmelsene i 

Corporations Act, tilknyttede regler og forskrifter og markedenes driftsregler (paragraf 792A i Corporations Act). 

Lisensierte børser er også pålagt å kunne håndtere medlemmers mulige overtredelser av markedets driftsregler eller 

Corporations Act og rapportere slike potensielle overtredelser til ASIC. 

11) Det kan derfor konkluderes med at verdipapirbørser i Australia er underlagt krav om tillatelse og løpende effektivt tilsyn 

og effektiv håndheving.  
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12) I henhold til det andre vilkåret skal handelsplasser i tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av 

verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at 

de kan omsettes fritt. 

13) I henhold til overordnede forpliktelser skal operatører av finansmarkeder vurdere om verdipapirer som opptas til handel 

på markedet de driver, kan omsettes på en rettferdig, ordnet og gjennomsiktig måte. Paragraf 793A i Corporations Act 

inneholder rettslig bindende krav om å ha driftsregler for opptak av verdipapirer. Driftsreglene for finansmarkedene skal 

fastsette vilkår som må oppfylles for at aksjer i et børsnotert foretak skal kunne noteres på markedet. Foretaket skal søke 

om opptak til handel der dets verdipapirer vil bli omsatt, og skal søke om og få tillatelse til notering for alle verdipapirer 

i sin hovedklasse av verdipapirer på finansmarkedets offisielle liste. Listen over foretak som er opptatt til handel, 

offentliggjøres av markedsoperatøren og ajourføres etter hver handelsdag. ASIC vurderer om finansmarkedene har 

tilfredsstillende regler, systemer og prosesser til å kontrollere om et finansielt produkt oppfyller finansmarkedenes 

kriterier og de lovfestede kriteriene for å bli opptatt til handel på markedet, herunder sikre at det ikke finnes noen 

utilbørlige begrensninger for handelen med verdipapirer. Alle verdipapirer som omsettes på lisensierte børser, må 

oppfylle visse børsnoteringsregler, som er framlagt for ASIC til vurdering. Verdipapirene skal være fritt omsettelige og 

oppfylle visse kriterier med hensyn til distribusjon til offentligheten og opp lysninger om verdipapiret og utstederen som 

er nødvendige for å kunne verdsette verdipapiret. En lisensiert børs kan ikke notere verdipapirer der opplysninger om de 

utstedte verdipapirene og utstederen ikke er offentlig tilgjengelig. For å sikre en ordnet handel med verdipapirer på 

lisensierte børser kan ASIC og ministeren til slutt midlertidig innstille handelen med et finansielt produkt eller en klasse 

av finansielle produkter. 

14) Den rettslig bindende forpliktelsen i Corporations Act om en «rettferdig, ordnet og gjennomsiktig» handel innebærer at 

finansmarkedene må offentliggjøre opplysninger om transaksjoner, bud og tilbud. I tillegg kan en deltaker ikke inngå i 

en transaksjon med mindre transaksjonen matches av en gjennomsiktig ordre før handel i en ordrebok. Det finnes unntak 

for visse transaksjoner, f.eks. blokkhandel eller handel med prisforbedring. En markedsdeltaker som utnytter ett av disse 

unntakene, må ha registreringer som viser at transaksjonen oppfyller kriteriene som gjelder for unntaket. Konkurranse-

reglene for markedsintegritet (Competition Market Integrity Rules) krever at finansmarkedene umiddelbart gjør 

tilgjengelig opplysninger fra før handelen som ble mottatt i åpningstiden, fortløpende og i sanntid, på rimelige 

forretningsvilkår og på ikke-diskriminerende grunnlag. For opplysninger som mottas etter åpningstid, skal 

markedsoperatøren gjøre tilgjengelig opplysninger fra før handelen senest ved neste åpningstid. De australske 

rammereglene omfatter også krav om å framlegge opplysninger fra etter handelen fortløpende og i sanntid. 

Finansmarkedene er forpliktet til å gjøre tilgjengelig opplysninger fra etter handelen på et offentlig tilgjengelig nettsted,  

kostnadsfritt og med en forsinkelse på høyst 20 minutter. 

15) Det kan derfor konkluderes med at verdipapirbørser i Australia har klare og gjennomsiktige regler for opptak av 

verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at 

de kan omsettes fritt. 

16) I henhold til det tredje vilkåret skal utstedere av verdipapirer være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern. 

17) De australske rammereglene har klare, omfattende og spesifikke offentliggjøringskrav som gjelder års- og delårs-

beretninger. Utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på en australsk verdipapirbørs, er pålagt å offentliggjøre 

års- og halvårsrapporter (paragraf 292 og 302). Rapportene skal være i overensstemmelse med regnskapsst andarder 

(paragraf 296 og 304 i Corporations Act) og gi et pålitelig bilde av foretakets finansielle stilling og resultater (paragraf 

297 og 305 i Corporations Act). Videre skal årsrapportene revideres, og det skal framlegges en revisjonsberetning 

(paragraf 301 i Corporations Act). ASIC fører et register over opplysninger om selskapet, herunder selskapets 

prospekter og årsregnskap. Offentliggjøringen av omfattende og rettidige opplysninger om utstedere av verdipapirer gjør 

det mulig for investorer å vurdere utstederes driftsresultater og sikrer tilstrekkelig gjennomsiktighet for investorer 

gjennom en regelmessig informasjonsstrøm. 

18) Det kan derfor konkluderes med at utstedere med verdipapirer som er opptatt til handel på børser som er lisensiert av 

ASIC i Australia, er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal legge fram opplysninger som sikrer et høyt 

nivå for investorvern.  
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19) I henhold til det fjerde vilkåret skal tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer sikre gjennomsiktighet i markedet 

og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

20) Australias verdipapirlovgivning fastsetter omfattende rammeregler for regulering og tilsyn for å sikre markedets 

integritet, forby bedragersk eller villedende atferd på lisensierte børser og spredning av uriktige eller villedende 

opplysninger om verdipapirer eller utstedere samt hindre innsidehandel og markedsmanipulering. Markedsmisbruksbe-

stemmelsene er fastsatt i del 7.10 i Corporations Act. Noen av forbudene er også fastsatt i henhold til markeds-

integritetsreglene (Market Integrity Rules, MIR) opprettet i tråd med underparagraf 798G nr. 1 i Corporations Act, som 

gjelder for regulerte finansmarkeder og for deltakere på disse markedene. I henhold til paragraf 1041E og 1041F i 

Corporations Act er det forbudt å framsette uriktige eller villedende erklæringer om finansielle produkter, å forlede 

andre til å handle med finansielle produkter ved hjelp av uriktige eller villedende opplysninger og å utvise uhederlig 

atferd i forbindelse med et finansielt produkt og/eller som lisensinnehaver for finansielle tjenester (paragraf 1041G og 

1041H). Del 7.10 avsnitt 2 i Corporations Act inneholder en rekke forbud mot markedsmanipulering. Videre forbyr del 

7.10 avsnitt 3 i Corporations Act uttrykkelig innsidehandel. ASIC håndhever disse reglene ved hjelp av sin omfattende 

myndighet til å undersøke mistenkelig markedsaktivitet og rettsforfølge tilfeller som anses å være i strid med reglene. 

21) Det kan derfor konkluderes med at de australske rettslige og tilsynsmessige rammene sikrer gjennomsiktighet i 

markedet og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

22) Det kan derfor ytterligere konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkedene i 

Australia under tilsyn av ASIC, oppfyller de fire vilkårene for rettslige og tilsynsmessige rammer og derfor bør anses å 

utgjøre et system som er likeverdig med kravene til handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU, forordning (EU)  

nr. 600/2014 og (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF. 

23) Ettersom et betydelig antall aksjer som er utstedt og opptatt til handel i Australia, også omsettes på handelsplasser i EU, 

er denne beslutning nødvendig for å sikre at alle verdipapirforetak som er underlagt handelsplikt som fastsatt i artikkel 

23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014, beholder muligheten til å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er opptatt 

til handel på australske børser. Ettersom de australske børsene utgjør en betydelig alternativ likviditetskilde for slike 

aksjer, er det nødvendig å anerkjenne de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia, særlig for å gjøre det mulig for 

verdipapirforetak å oppfylle sine forpliktelser om «beste utførelse» overfor sine kunder. 

24) Denne beslutning bygger på opplysninger som viser at den samlede EU-handelen med et antall aksjer som er opptatt til 

handel på de australske børsene, foregår med en slik hyppighet at MiFID-foretak ikke kan benytte seg av unntaket 

fastsatt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette innebærer at handelsplikt fastsatt i artikkel  

23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 vil få anvendelse på et betydelig antall aksjer som er opptatt til handel i 

Australia. 

25) Beslutningen vil bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og samordning av 

tilsynsvirksomheten mellom vedkommende nasjonale myndigheter og ASIC. 

26) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for finansmarkeder som gjelder i Australia på tidspunktet for 

vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige og 

tilsynsmessige rammene for regulerte markeder og effektiviteten av tilsynssamarbeidet i forbindelse med overvåking og 

håndheving samt kontrollere at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

27) Kommisjonen bør regelmessig gjennomgå de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkedene i 

Australia. Dette berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom relevant 

utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne 

beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

28) Ettersom forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. januar 2018, er det nødvendig at 

denne beslutning trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. 
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29) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia for 

finansmarkeder som har tillatelse der, og som er angitt i vedlegget til denne beslutning, anses som likeverdige med kravene som 

følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF, og som underlagt 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Finansmarkeder: 

a) ASX Limited 

b) Chi-X Australia Pty Ltd 

 __________  
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KO MMISJO NENS GJENNO MFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2319 

av 13. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for anerkjente børsselskaper i den spesielle 

administrative regionen Hongkong i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 25 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) skal verdipapirforetak sikre at 

transaksjoner de gjennomfører med aksjer som er opptatt til handel på regulerte markeder eller handles på 

handelsplasser, finner sted på regulerte markeder, gjennom multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) eller systematiske 

internaliserere eller på handelsplasser i tredjestater som Kommisjonen anser som likeverdige i henhold til artikkel 25  

nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

2) Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter bare handelsplikt for aksjer. Handelsplikt omfatter ikke andre 

egenkapitalinstrumenter som depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

3) Hensikten med likeverdighetsprosedyren fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU for handelsplasser 

som er etablert i tredjestater, er å gjøre det mulig for verdipapirforetak å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er 

omfattet av handelsplikt i Unionen, på tredjestaters handelsplasser som anses som likeverdige. Kommisjonen bør 

vurdere om de rettslige og tilsynsmessige rammene i en tredjestat sikrer at en handelsplass som er godkjent i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene som følger av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014(3), av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU)  

nr. 600/2014 og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(4), og som er omfattet av effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i tredjestaten. Dette bør ses på bakgrunn av målene som forfølges i nevnte rettsakt, særlig dens bidrag til det 

indre markeds opprettelse og virkemåte, markedets integritet, investorvernet og sist, men ikke minst, den finansielle 

stabiliteten. 

4) I henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU kan en tredjestats rettslige og tilsynsmessige 

rammer anses som likeverdige dersom rammene oppfyller minst vilkårene om at a) markedene er underlagt krav om 

tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving, b) markedene har klare og gjennomsiktige regler for 

opptak av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv 

måte, og at de kan omsettes fritt, c) utstedere av verdipapirer er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern, og d) gjennomsiktighet i markedet og 

markedsintegritet sikres ved at markedsmisbruk i orm av innsidehandel og markedsmanipulering hindres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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5) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er å vurdere blant annet om de rettslig bindende kravene som gjelder i 

Hongkong for anerkjente børsselskaper som er etablert og har tillatelse i henhold til Hongkongs Securities and Futures 

Ordinance (SFO) og er under tilsyn av Securities and Futures Commission (SFC), er likeverdige med kravene som 

følger av forordning (EU) nr. 596/2014, av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU)  

nr. 600/2014 og av direktiv 2004/109/EF, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

6) Når det gjelder vilkåret om at markedene skal være underlagt krav om tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving, skal det anerkjente børsselskapet i henhold til SFO (kapittel 571 i Laws of Hong Kong) drive et 

multilateralt system i samsvar med faste regler. Det kan ikke bestemme selv hvordan det gjennomfører transaksjoner, og 

det har ikke tillatelse til å handle for egen regning eller delta i prinsipalmatchingshandel. Et anerkjent børsselskap må 

dessuten gi medlemmene upartisk tilgang til sine markeder og tjenester. Tilgangskriteriene må være upartiske og 

gjennomsiktige og anvendes på en ikke-diskriminerende måte. For dette formål må driftsreglene til et anerkjent 

børsselskap inneholde rimelige og ikke-diskriminerende standarder for tilgangs- og godkjenningskrav. Børsens regler 

vurderes og godkjennes av SFC. For å få tilgang til et anerkjent børsselskaps handelssystem er det nødvendig å bli 

børsdeltaker hos det anerkjente børsselskapet. Børsdeltakere må oppfylle visse kriterier. De må blant annet være 

registrert som selskap i Hongkong, ha fått tillatelse i henhold til paragraf 116 nr. 1 i SFO og inneha et gy ldig 

foretaksregistreringsbevis i henhold til bestemmelsen om foretaksregistrering (Business Registration Ordinance). 

7) De fire vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU må være oppfylt for å kunne 

fastslå at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for handelsplasser som har tillatelse der, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i direktiv 2014/65/EU. 

8) I henhold til det første vilkåret skal handelsplasser i tredjestater være underlagt krav om tillatelse og om løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

9) Paragraf 19 nr. 1 bokstav a) i SFO fastsetter at bare anerkjente børsselskaper kan drive et aksjemarked. SFC kan 

anerkjenne et selskap som et børsselskap dersom SFC anser det godtgjort at dette er i investeringskunders eller i 

offentlighetens interesse eller forenlig med en ordnet regulering av verdipapirmarkedene. SFC kan, etter offentlig høring 

og deretter samråd med finansministeren i den spesielle administrative regionen Hongkong, anerkjenne et selskap som 

et børsselskap. SFC kan også, med samtykke fra finansministeren, anerkjenne en børsansvarlig. Anerkjennelsen kan 

være underlagt vilkår pålagt av SFC. Et anerkjent børsselskap som driver et aksjemarked, er forpliktet til å sikre et 

ordnet, velinformert og rettferdig marked for verdipapirer som omsettes på dets datterbørser. I samsvar med del  

III avsnitt 2–4 i SFO skal et anerkjent børsselskap sikre at risikoene forbundet med dets virksomhet og drift håndteres 

forsvarlig. Ved oppfyllelsen av disse pliktene skal det handle i offentlighetens interesse, idet det tas særlig hensyn til 

investeringskunders interesse, og sikre at offentlighetens interesse har forrang dersom den er i strid med det anerkjente 

børsselskapets eller den anerkjente børsansvarliges interesse. Det anerkjente børsselskapet skal oppfylle alle lovlige krav 

det blir pålagt i henhold til enhver lovbestemmelse eller rettsregel og alle andre lovfestede krav. 

10) SFC er tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedene i Hongkong. I henhold til del III i SFO har SFC ansvaret for å føre 

tilsyn med, overvåke og regulere virksomheten som utøves av anerkjente børsselskaper og anerkjente børsansvarlige. 

SFC overvåker et anerkjent børsselskap for å vurdere om det innledningsvis og løpende oppfyller sine lovfestede plikter. 

Dersom det anerkjente børsselskapet ikke oppfyller disse pliktene, har SFC myndighet til å treffe egnede tiltak som 

angitt i del III i SFO. Paragraf 28 og 72 i SFO fastsetter at SFC kan trekke tilbake selskapets anerkjennelse som 

børsselskap. I henhold til SFO har SFC regulerings-, forvaltnings- og granskingsmyndighet og kan fullbyrde 

rettsavgjørelser i sivile saker i samsvar med paragraf 213 og 214 i SFO, pålegge administrative eller strafferettslige 

sanksjoner samt innlede eller henvise saker til straffeforfølgning. I henhold til paragraf 399 nr. 1 i SFO kan SFC 

dessuten offentliggjøre regler og retningslinjer som den anser hensiktsmessige med henblikk på å gi veiledning for å 

fremme sine reguleringsmål og -oppgaver og anvendelsen av bestemmelser i SFO. Anerkjente børsselskaper er 

ansvarlige for opprettelsen og håndhevingen av sine egne handelsregler og for å sikre at børsdeltakerne 
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overholder dem. For å sikre kontinuerlig overholdelse av kravene i SFO kan SFC gjennomgå og revidere virksomheten i 

anerkjente børsselskaper og anerkjente børsansvarlige, deres elektroniske handels- og clearingsystemer samt deres 

risikostyring. I henhold til paragraf 23 i SFO kan SFC pålegge et anerkjent børsselskap å fastsette eller endre enhver 

regel som det har tillatelse til å fastsette i henhold til nevnte bestemmelse. SFC kan kreve at et anerkjent børsselskap 

framlegger regnskaper, poster og andre opplysninger om sin forretningsvirksomhet eller om enhver handel med 

verdipapirer. SFC kan også pålegge et anerkjent børsselskap å treffe særlige tiltak, herunder kreve at et anerkjent 

børsselskap skal treffe tiltak knyttet til virksomhetens forvaltning, atferd eller drift, eller forby det å treffe tiltak knyttet 

til virksomhetens forvaltning, atferd eller drift, som angitt under «Restriction Notice» i paragraf 92 nr. 1 i SFO. I 

henhold til paragraf 29 i SFO har SFC i tillegg myndighet til midlertidig å innstille handel med verdipapirer og stenge et 

anerkjent børsselskap dersom den mener at ordnet handel på aksjemarkedet er truet. SFO gir SFC myndighet til å 

iverksette disiplinære tiltak (del IX i SFO) og reise tiltale ved forsømmelser som gjelder verdipapirer (paragraf 388 i 

SFO). SFCs overvåking og disiplinære kontroll omfatter, i tillegg til børsnoterte selskaper og lisensinnehavere, også 

markedsdeltakere, herunder investorer. I henhold til SFO har SFC myndighet til treffe disiplinære, sivilrettslige og 

strafferettslige tiltak ved upassende markedsatferd. I henhold til del XIII i SFO kan SFC benytte seg av Market 

Misconduct Tribunal og eventuelt ilegge sivilrettslige sanksjoner. I henhold til del XIV i SFO kan SFC også henvise 

saken til straffedomstoler. Ved behov kan SFC også søke om ret t til å foreta ransakinger av lokaler i samsvar med 

paragraf 191 i SFO og samarbeide med nasjonale og utenlandske reguleringsorganer om å foreta gransking i henhold til 

paragraf 186 i SFO. 

11) Programerklæringen (Memorandum of Understanding, MOU) fra 2001, inngått mellom den børsansvarlige og SFC om 

saker som gjelder SFCs kontroll, tilsyn med børsdeltakere og markedstilsyn, krever at anerkjente verdipapirbørser 

leverer data og opplysninger til SFC regelmessig eller ved behov. For overvåkingsformål har SFC t ilgang til ordre- og 

transaksjonsopplysninger i sanntid. I henhold til punkt 16 i tillegg II til MOU skal anerkjente børsselskaper så snart det 

er praktisk mulig, underrette SFC om forhold som anses som alvorlige, og dele opplysninger med SFC innenfor fast satte 

frister avtalt mellom partene. I henhold til paragraf 27 i SFO kan SFC kreve at et anerkjent børsselskap framlegger 

regnskaper og poster som føres i forbindelse med eller for dets forretningsvirksomhet eller for alle finansielle 

instrumenter som handles, og andre opplysninger som gjelder dets forretningsvirksomhet eller enhver handel med 

verdipapirer, futurekontrakter eller OTC-derivatprodukter. Anerkjente børsselskaper er forpliktet til å ha registre over 

alle ordrer og transaksjoner som er knyttet t il finansielle instrumenter, og som SFC med rimelighet kan kreve for å 

kunne utføre sine oppgaver. De er pålagt å oppbevare disse registrene i en periode på minst sju år. 

12) Det kan derfor konkluderes med at anerkjente børsselskaper i Hongkong er underlagt krav om tillatelse og løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

13) I henhold til det andre vilkåret skal handelsplasser i tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av 

verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at 

de kan omsettes fritt. 

14) I henhold til paragraf 21 i SFO er det et anerkjent børsselskaps lovfestede plikt å sikre et ordnet, velinformert og 

rettferdig marked. Børsnoteringsregler er krav som er fastsatt i børsens regelbok i overensstemmelse med SFO, der 

markedsoperatøren angir sine interne regler for å sikre et rettferdig, ordnet og effektivt marked for handel med 

verdipapirer og krever at utstedelsen av verdipapirene gjennomføres på en rettferdig og ordnet måte, og at alle 

innehavere av utstedte verdipapirer behandles rettferdig og likt. Børsnoteringsreglene inneholder de grunnleggende 

kvalifikasjonskravene for børsnotering av verdipapirer. Disse reglene omfatter også krav som må være oppfylt før 

verdipapirene kan børsnoteres, samt løpende forpliktelser som en utsteder må overholde etter at børsnoteringen er 

godkjent. I samsvar med paragraf 24 i SFO skal SFC godkjenne disse børsnoteringsreglene. En aktør som søker om 

børsnotering, må være behørig registrert, oppfylle visse kapital- og opplysningskrav og ha tilstrekkelig ledelsesnærvær i 

Hongkong. Både søkeren og dennes forretningsvirksomhet skal anses av markedsoperatøren som egnet til å bli 

børsnotert. Et anerkjent børsselskap står helt fritt t il å godkjenne eller avvise søknader om børsnotering. Unntak fra 

børsnoteringsreglene kan bare gis i enkelttilfeller, idet det tas hensyn til omstendighetene i det aktuelle tilfellet. Dersom 

slike unntak er ment å ha en generell virkning, kan de bare gis etter forhåndssamtykke fra SFC. Et anerkjent børsselskap 

skal attestere overfor SFC at verdipapiret er godkjent for børsnotering og kursnotering. Verdipapirene skal være fritt 

omsettelige og oppfylle visse kriterier med hensyn til spredning til offentligheten. For å sikre en ordnet handel med 
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verdipapirer kan SFC til slutt midlertidig innstille handelen med et finansielt produkt eller en klasse av finansielle 

produkter som omsettes hos et anerkjent børsselskap. 

15) Et anerkjent børsselskap skal, som del av sin plikt til å sikre en ordnet, velinformert og rettferdig handel, sikre en 

hensiktsmessig grad av gjennomsiktighet til rett tid og på rettferdig grunnlag. Opplysninger før handel omfatter beste 

kjøps- og salgsbud, pris og ordredybde. Hele ordreboken, herunder gjeldende kjøps- og salgspriser samt handelsdybden 

ved slike priser, offentliggjøres løpende og i sanntid i hele handelsperioden. Markedsdeltakere kan få tilgang til 

opplysninger før handel direkte via børsenes markedsdatasystemer eller indirekte gjennom informasjonsleverandører. 

Det gjøres ingen unntak fra kravet om gjennomsiktighet før handel. Transaksjoner utført på en anerkjent børs er 

underlagt krav om offentliggjøring av opplysninger etter handel. Transaksjonsopplysninger om transaksjoner på børsen 

spres i sanntid og omfatter blant annet priser, sluttkurser og markedsomsetning. Markedsdeltakere kan få tilgang til 

opplysninger etter handel direkte via børsenes markedsdatasystemer eller indirekte gjennom informasjonsleverandører. 

16) Det kan derfor konkluderes med at anerkjente børsselskaper i Hongkong har klare og gjennomsiktige regler for opptak 

av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og 

at de kan omsettes fritt. 

17) I henhold til det tredje vilkåret skal utstedere av verdipapirer være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern. 

18) Børsnoteringsreglene til et anerkjent børsselskap skal ha klare, omfattende og spesifikke offentliggjøringskrav som 

gjelder års- og delårsberetninger. Utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel, er pålagt å offentliggjøre 

årsregnskap og halvårsrapporter som fastsatt i børsens regelbok. Rapportene skal revideres og være i overensstemmelse 

med allment anerkjente regnskapsstandarder. Et anerkjent børsselskap skal overvåke utstederes løpende overholdelse av 

opplysningsplikten i henhold til børsnoteringsreglene. I tillegg skal et anerkjent børsselskap, som del av sin løpende 

overvåkingsvirksomhet og kontroll av overholdelse, gjennomgå utstederes årsberetninger og spesielt legge vekt på 

utstedernes overholdelse av børsnoteringsreglene og deres offentliggjøring av vesentlige hendelser og utviklinger. SFC 

gjennomfører aktiv overvåking av selskapets virksomhet og foretar grundige gjennomgåelser av utvalgte børsnoterte 

selskaper for å identifisere eventuell manglende overholdelse eller upassende atferd. Offentliggjøringen av omfattende 

og rettidige opplysninger om utstedere av verdipapirer gjør det mulig for investorer å vurdere utstederes driftsresultater 

og sikrer tilstrekkelig gjennomsiktighet for investorer gjennom en regelmessig informasjonsstrøm. 

19) Det kan derfor konkluderes med at utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel hos anerkjente børsselskaper i 

Hongkong, er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for 

investorvern. 

20) I henhold til det fjerde vilkåret skal tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer sikre gjennomsiktighet i markedet 

og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

21) Hongkongs verdipapirlovgivning fastsetter, som nærmere beskrevet nedenfor, omfattende rammeregler for regulering 

og tilsyn for å sikre markedets integritet, forby bedragersk eller villedende atferd i forbindelse med anerkjente 

børsselskaper og spredning av uriktige eller villedende opplysninger om verdipapirer eller utstedere samt hindre 

innsidehandel og markedsmanipulering. SFO regulerer markedsmisbruk og fastsetter sivil- og strafferettslige ordninger 

med hensyn til upassende markedsatferd. Upassende markedsatferd, som definert i SFO, omfatter seks lovovertredelser, 

nemlig innsidehandel i henhold til paragraf 270 og 291 i SFO, falsk handel i henhold til paragraf 274 og 295 i SFO, 

prismanipulering i henhold til paragraf 275 og 296 i SFO, offentliggjøring av opplysninger om forbudte transaksjoner i 

henhold til paragraf 276 og 297 i SFO, offentliggjøring av uriktige eller villedende opplysninger for å forlede noen til 

transaksjoner i henhold til paragraf 277 og 298 i SFO og markedsmanipulering i henhold til paragraf 278 og 299 i SFO. 

Sivilrettslige lovovertredelser behandles av Market Misconduct Tribunal, der SFC kan reise sak. For strafferettslige 

lovovertredelser har SFC myndighet til å bruke summarisk saksbehandling i magistratrettene (Magistrate Courts). I 

henhold til paragraf 107 i SFO kan SFC anmode om strafferettslige sanksjoner mot personer som forleder andre til å 

kjøpe eller selge verdipapirer ved hjelp av bedragersk eller uriktig framstilling av opplysninger, eller, i henhold til 

paragraf 298 i SFO, mot personer som gir uriktige eller villedende opplysninger som sannsynligvis vil forlede andre til å 

kjøpe verdipapirer. I henhold til paragraf 277 i SFO anses sistnevnte atferd også som en forsømmelse i henhold til den 

sivilrettslige ordningen for upassende markedsatferd. Videre fastsetter paragraf 300 i SFO et strafferettslig ansvar for 

personer som i en verdipapirtransaksjon benytter seg av villedende eller bedragerske handlinger, planer eller ordninger 

for å bedra eller forlede. Paragraf 384 i SFO fastsetter et strafferettslig ansvar for personer som forsettlig eller uaktsomt 
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gir uriktige eller villedende opplysninger til SFC eller den anerkjente børsansvarlige. Dersom et selskap blir funnet 

skyldig i en lovovertredelse, gjelder det strafferettslige ansvaret i henhold til paragraf 390 i SFO også ansatte i selskapet  

som har samtykket, samarbeidet eller opptrådt uaktsomt i forbindelse med lovovertredelsen. 

22) Det kan derfor konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong sikrer gjennomsiktighet i 

markedet og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

23) Det kan derfor ytterligere konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente 

børsselskaper i Hongkong under tilsyn av SFC, oppfyller de fire vilkårene for rettslige og tilsynsmessige rammer og 

derfor bør anses å utgjøre et system som er likeverdig med kravene til handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU, 

forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF. 

24) Ettersom et betydelig antall EU-utstedte aksjer som er opptatt til handel og omsettes på handelsplasser i EU, også 

omsettes på handelsplasser i Hongkong, fungerer handelsplassene i Hongkong ofte som ekstra likviditetskilder for disse 

EU-utstedte aksjene. Dette gjør at verdipapirforetak i EU kan handle med EU-utstedte aksjer som er opptatt til handel og 

omsettes på handelsplasser i EU, utenfor åpningstiden til handelsplassene i EU. Anerkjennelsen av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Hongkong vil bevare muligheten verdipapirforetak i EU har til å fortsette sin handel med  

EU-utstedte aksjer utenfor åpningstiden til handelsplassene i EU. 

25) Denne beslutning bygger på opplysninger som viser at den samlede EU-handelen med et antall aksjer som er opptatt til 

handel på børsene i Hongkong, foregår med en slik hyppighet at  MiFID-foretak ikke kan benytte seg av unntaket fastsatt 

i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette innebærer at handelsplikten fastsatt i artikkel 23 nr. 1 

i forordning (EU) nr. 600/2014 vil få anvendelse på et betydelig antall aksjer som er opptatt til handel i Hongkong. 

26) Beslutningen vil bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og samordning av 

tilsynsvirksomheten mellom vedkommende nasjonale myndigheter og SFC. 

27) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for anerkjente børsselskaper som gjelder i Hongkong på 

tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige 

og tilsynsmessige rammene for disse handelsplassene, markedsutviklingen, om tilsynssamarbeidet i forbindelse med 

overvåking og håndheving er effektivt og om vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

28) Kommisjonen bør regelmessig gjennomgå de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente 

børsselskaper i Hongkong. Dette berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig 

gjennomgåelse dersom relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er 

gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

29) Ettersom forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. januar 2018, er det nødvendig at 

denne beslutning trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. 

30) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i den spesielle 

administrative regionen Hongkong for anerkjente børsselskaper som har tillatelse der, og som er angitt i vedlegget til denne 

beslutning, anses som likeverdige med kravene som følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning 

(EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF, og som underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Anerkjente børsselskaper: 

Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) 

 __________  
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KO MMISJO NENS GJENNO MFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2320 

av 13. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for nasjonale verdipapirbørser og alternative 

handelssystemer i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 25 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) skal verdipapirforetak sikre at 

transaksjoner de gjennomfører med aksjer som er opptatt til handel på regulerte markeder eller handles på 

handelsplasser, finner sted på regulerte markeder, gjennom multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) eller systematiske 

internaliserere eller på handelsplasser i tredjestater som Kommisjonen anser som likeverdige i henhold til artikkel 25  

nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

2) Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter bare handelsplikt for aksjer. Handelsplikt omfatter ikke andre 

egenkapitalinstrumenter som depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

3) Hensikten med likeverdighetsprosedyren fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU for handelsplasser 

som er etablert i tredjestater, er å gjøre det mulig for verdipapirforetak å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er 

omfattet av handelsplikt i Unionen, på tredjestaters handelsplasser som anses som likeverdige. Kommisjonen bør 

vurdere om de rettslige og tilsynsmessige rammene i en tredjestat sikrer at en handelsplass som er godkjent i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene som følger av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014(3), av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU)  

nr. 600/2014 og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(4), og som er omfattet av effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i tredjestaten. Dette bør ses på bakgrunn av målene som forfølges i disse rettsaktene, særlig deres bidrag til 

det indre markeds opprettelse og virkemåte, markedsintegritet, investorvern og sist, men ikke minst, finansiell stabilitet.  

4) I henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU kan en tredjestats rettslige og tilsynsmessige 

rammer anses som likeverdige dersom rammene oppfyller minst vilkårene om at a) markedene er underlagt krav om 

tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving, b) markedene har klare og gjennomsiktige regler for 

opptak av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv 

måte, og at de kan omsettes fritt, c) utstedere av verdipapirer er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høy t nivå for investorvern, og d) gjennomsiktighet i markedet og 

markedsintegritet sikres ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

5) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er å vurdere blant annet om de rettslig bindende kravene som gjelder i 

De forente stater (USA) for nasjonale verdipapirbørser (National Securities Exchanges, NSE) og alternative 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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handelssystemer (Alternative Trading Systems, ATS) som er etablert der, og som er registrert hos og under tilsyn av 

USAs Securities and Exchange Commission (SEC), er likeverdige med kravene som følger av forordning (EU)  

nr. 596/2014, av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av avdeling II i forordning (EU) nr. 600/2014 og av direktiv 

2004/109/EF, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

6) Med hensyn til vilkårene om at markedene skal være underlagt krav om tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving, definerer paragraf 3 bokstav a) nr. 1 i Securities Exchange Act av 1934 («Exchange Act») en børs 

som enhver organisasjon, sammenslutning eller gruppe av personer som utgjør, driver eller stiller til rådighet en 

markedsplass eller innretninger for å bringe sammen kjøpere og selgere av verdipapirer eller for på annen måte å utføre 

de verdipapirfunksjonene som vanligvis utføres av en verdipapirbørs. Begrepet børs defineres nærmere i SEC-regel  

3b–16 som en organisasjon, sammenslutning eller gruppe av personer som 1) samler ordrer for verdipapirer fra flere 

kjøpere og selgere og 2) bruker etablerte, faste metoder (enten ved å stille til rådighet en handelsfasilitet eller ved å 

fastsette regler) der slike ordrer kan knyttes sammen, og der kjøpere og selgere som inngir slike ordrer, samtykker i 

handelsvilkårene. En børs skal følgelig drive et multilateralt system i samsvar med faste regler. En børs skal registreres 

hos SEC enten som en nasjonal verdipapirbørs eller som en børsmegler og overholde bestemmelsene om alternative 

handelssystemer («Regulation ATS»). 

7) En nasjonal verdipapirbørs må dessuten gi medlemmene upartisk tilgang til sine markeder og tjenester. Til-

gangskriteriene må videre være gjennomsiktige, og de må ikke anvendes på en urimelig diskriminerende måte. En 

nasjonal verdipapirbørs er derfor pålagt å ha regler som fastsetter hvordan en registrert børsmegler kan søke om å bli 

medlem. I henhold til paragraf 19 bokstav b) i Exchange Act vurderer SEC reglene for tilgang til en nasjonal 

verdipapirbørs. Nasjonale verdipapirbørser må ha rimelige standarder for tilgang, og disse standardene bør forhindre at 

tilgang nektes på et urimelig diskriminerende grunnlag. En nasjonal verdipapirbørs skal nekte ikke-registrerte 

børsmeglere medlemskap og kan nekte medlemskap til børsmeglere som er utestengt fordi de ikke har fulgt reglene 

(«statutory disqualification»). 

8) I avdeling 17 paragraf 242.300 i Code of Federal Regulations Part 242 (bestemmelsene om alternative handelssystemer) 

defineres et alternativt handelssystem som enhver organisasjon, sammenslutning, person eller gruppe av personer eller 

ethvert system som stiller til rådighet en markedsplass for å bringe sammen kjøpere og selgere av verdipapirer eller for 

på annen måte å utføre de verdipapirfunksjonene som vanligvis utføres av en verdipapirbørs i henhold til regel 3b-16 i 

Exchange Act. I henhold til bestemmelsene om alternative handelssystemer skal et foretak som omfattes av definisjonen 

av en børs, enten registreres som en nasjonal verdipapirbørs eller som en børsmegler og overholde bestemmelsene om 

alternative handelssystemer. Et alternativt handelssystem skal drive et multilateralt system der deltakerne utfører 

transaksjoner i samsvar med faste regler. Alternative handelssystemer som utgjør minst 5 % av det gjennomsnittlige 

daglige handelsvolumet innenfor en bestemt periode for et visst egenkapitalinstrument, må overholde kravene om 

rettferdig tilgang i paragraf 242.301 bokstav b) nr. 5 punkt ii) i bestemmelsene om alternative handelssystemer. De må 

særlig fastsette skriftlige standarder for å gi tilgang til handel med de relevante verdipapirene i sine systemer og 

opprettholde disse standardene i sine registre. Et alternativt handelssystem kan ikke på urimelig vis innskrenke eller 

begrense en persons tilgang til dets tjenester for egenkapitalinstrumenter der det alternative handelssystemet utgjør 

minst 5 % av det gjennomsnittlige daglige handelsvolumet i den relevante perioden, og kan ikke anvende disse 

standardene på en urettferdig eller diskriminerende måte. Tilgangsstandardene framlegges for SEC på anmodning. 

9) De fire vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU må være oppfylt for å kunne 

fastslå at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer 

som har tillatelse der, er likeverdige med dem som er fastsatt i direktiv 2014/65/EU. 

10) I henhold til det første vilkåret skal handelsplasser i tredjestater være underlagt krav om tillatelse og om løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

11) En nasjonal verdipapirbørs skal registreres av SEC før den kan begynne sin virksomhet. SEC innvilger registrering 

dersom den anser at søkeren oppfyller gjeldende krav. SEC skal nekte en registrering dersom den mener at kravene ikke 

er oppfylt (paragraf 19 bokstav a) nr. 1 i Securities Exchange Act). Exchange Act krever at en børs har innført ordninger 

for å håndtere alle typer atferd og virksomhet som en søker ønsker å gjennomføre. Når nasjonale verdipapirbørser er 
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blitt registrert, er de pålagt å opprettholde regler, retningslinjer og framgangsmåter som er i overensstemmelse med 

deres lovfestede forpliktelser, og å ha kapasitet til å ivareta sine forpliktelser. Etter registreringen blir en nasjonal 

verdipapirbørs en selvregulerende organisasjon (Self-Regulatory Organisation, SRO). I denne egenskap skal nasjonale 

verdipapirbørser overvåke sine medlemmer og personer som er knyttet til medlemmene, og sikre at de overholder 

bestemmelsene i Exchange Act, tilknyttede regler og forskrifter og sine egne regler. Ved medlemmers manglende 

overholdelse av nasjonale verdipapirbørsers regler er nasjonale verdipapirbørser i egenskap av selvregulerende 

organisasjoner pålagt å håndtere medlemmenes mulige brudd på markedets regler eller på den føderale verdipapir-

lovgivningen. De er også pålagt å underrette SEC om vesentlige overtredelser. 

12) Et alternativt handelssystem må overholde bestemmelsene om alternative handelssystemer, som blant annet krever at det 

alternative handelssystemet registreres hos SEC som en børsmegler i henhold til paragraf 15 i Securities Exchange Act. 

Som børsmegler må et alternativt handelssystem bli medlem av minst én selvregulerende organisasjon, for eksempel 

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Børsmegleren som søker, skal framlegge opplysninger om sin 

bakgrunn, herunder hvilken type forretningsvirksomhet den planlegger å utøve, identiteten til søkerens direkte og 

indirekte eiere og andre personer som utøver kontroll, herunder personer i ledelsen, og om søkeren eller et foretak som 

utøver kontroll, har vært utsatt for straffeforfølgning, tilsynstiltak eller sivile søksmål i forbindelse med investerings-

relatert virksomhet. SEC skal nekte en registrering dersom den mener at kravene ikke er oppfylt (paragraf 15 i Securities 

Exchange Act). 

13) I henhold til de amerikanske rammene er fortsatt overholdelse av kravene til førstegangsregistrering et vilkår for fortsatt 

registrering av nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer. Både registrerte nasjonale verdipapirbørser og 

alternative handelssystemer må opprettholde regler, retningslinjer og framgangsmåter som er i overensstemmelse med 

deres forpliktelser i henhold til føderal verdipapirlovgivning og føderale regler, og ha kapasitet til å ivareta sine 

forpliktelser. 

14) Når det gjelder effektivt tilsyn, utgjør Securities Act av 1933 («Securities Act») og Exchange Act de viktigste delene av 

den grunnleggende lovgivningen som etablerer en rettslig bindende ordning for handel med verdipapirer i USA. Ved 

Exchange Act gis SEC omfattende myndighet over samtlige aspekter ved verdipapirbransjen, herunder myndighet til å 

registrere, regulere og føre tilsyn med børsmeglere, herunder alternative handelssystemer, overføringsagenter og 

clearingbyråer samt de amerikanske selvregulerende organisasjonene, som omfatter verdip apirbørser og FINRA. I 

Exchange Act identifiseres og forbys også visse former for markedsatferd, og SEC gis myndighet til å ilegge regulerte 

enheter og personer som er knyttet til disse enhetene, disiplinære sanksjoner. Exchange Act gir i tillegg SEC myndighet 

til å kreve periodisk rapportering av opplysninger fra selskaper med offentlig omsatte verdipapirer. Selvregulering av 

markedsmellommenn gjennom et system av selvregulerende organisasjoner er en sentral del av de amerikanske 

rammereglene. I henhold til de amerikanske rammene er de selvregulerende organisasjonene i egenskap av regule-

ringsmyndigheter hovedsakelig ansvarlige for å fastsette regler for sine medlemmers utøvelse av forretnings-

virksomheten og for å overvåke hvordan de utøver sin forretningsvirksomhet. Ved medlemmers manglende 

overholdelse av alternative handelssystemers regler er alternative handelssystemer i egenskap av selvregulerende 

organisasjoner pålagt å håndtere medlemmenes mulige brudd på markedets regler eller på den føderale verdip apir-

lovgivningen. De er også pålagt å underrette SEC om vesentlige overtredelser. 

15) Exchange Act krever at alle registrerte nasjonale verdipapirbørser kan sikre at deres medlemmer og personer som er 

knyttet til medlemmene, overholder bestemmelsene i Exchange Act, tilknyttede regler og forskrifter og sine egne regler. 

Som del av det løpende tilsynet med nasjonale verdipapirbørser skal SEC vurdere hver børs' evne til å overvåke sine 

medlemmer og deres handelsvirksomhet. Nasjonale verdipapirbørser er også p ålagt å kunne håndtere medlemmers 

mulige overtredelser av markedets regler eller den føderale verdipapirlovgivningen og rapportere slike potensielle 

overtredelser til SEC. Som del av sin forpliktelse til å sikre at medlemmene overholder reglene, har hver nasjonale 

verdipapirbørs ansvar for å granske og straffe enhver overtredelse av Exchange Act og tilknyttede regler og forskrifter. 

SEC kan også på eget initiativ undersøke og rettsforfølge enhver overtredelse av Exchange Act og tilknyttede regler. 

FINRA, en selvregulerende organisasjon for børsmeglere, herunder alternative handelssystemer, er pålagt å sikre at dens 

medlemmer, herunder alternative handelssystemer, overholder bestemmelsene i Exchange Act, tilknyttede regler og 

forskrifter og sine egne regler. SRO-reglene er også underlagt en SEC-vurdering. Dersom SEC anser at en 

selvregulerende organisasjon uten rimelig forklaring eller unnskyldning har unnlatt å sørge for at et medlem eller en 

person som er knyttet til et medlem, overholder disse bestemmelsene, har SEC myndighet til å ilegge den 

selvregulerende organisasjonen sanksjoner i henhold til paragraf 19 bokstav h) i Exchange Act. I henhold til paragraf  

21 i Exchange Act kan SEC granske overtredelser og anmode om sanksjoner mot medlemmer av en selvregulerende 

organisasjon som bryter en SRO-regel. Som del av det løpende tilsynet med selvregulerende organisasjoner skal SEC 

vurdere hver nasjonale verdipapirbørs' og FINRAs evne til å føre tilsyn med sine medlemmer og deres 

handelsvirksomhet. Nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer er pålagt å underrette SEC om alle 

regelendringer.  
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16) Når det gjelder effektiv håndheving, har SEC omfattende myndighet til å granske faktiske eller mulige overtredelser av 

den føderale verdipapirlovgivningen, herunder Exchange Act og tilknyttede regler. SEC kan innhente registreringer fra 

regulerte enheter i tråd med sin tilsynsmyndighet. I henhold til sin stevningsmyndighet kan SEC kreve framlegging av 

dokumenter eller vitneutsagn fra enhver person eller enhet hvor som helst i De forente stater. SEC har myndighet til å 

treffe håndhevingstiltak gjennom å anlegge sivilt søksmål i føderale førsteinstansdomstoler eller iverksette 

forvaltningssak for en SEC-tilknyttet forvaltningsdommer for overtredelser av den føderale verdipapirlovgivningen, 

herunder innsidehandel og markedsmanipulering. I sivile søksmål kan SEC begjære tilbakebetaling av urettmessig 

tilegnede gevinster, renter før dom, sivile bøter, rettslige pålegg, forbud mot å virke som medlem av ledelsen eller styret 

i et aksjeselskap eller å delta i et tilbud om øresaksjer samt andre former for bikrav (f.eks. regnskap fra en saksøkt). Ved 

forvaltningstiltak kan sanksjoner omfatte påtale, begrensninger av aktiviteter, sivilrettslige sanksjoner i tillegg til 

tilbakebetaling av urettmessig tilegnede gevinster eller forbud for personer, eller tilbakekalling av en enhets registrering. 

SEC har myndighet til å treffe håndhevingstiltak overfor en selvregulerende organisasjon (f.eks. en nasjonal 

verdipapirbørs eller FINRA) ved manglende handling eller dersom nødvendige funksjoner ikke er utført på 

tilfredsstillende vis. 

17) SEC har også myndighet til å granske og treffe disiplinære tiltak eller andre håndhevingstiltak overfor et alternativt 

handelssystem for overtredelser av den føderale verdipapirlovgivningen i USA. Videre har SEC myndighet til å 

samordne sine håndhevingstiltak med nasjonale og internasjonale motparter. SEC kan for eksempel når som helst under 

en gransking henvise et spørsmål til det amerikanske justisdep artementet for straffeforfølgning eller til andre 

strafferettslige organer eller reguleringsorganer for tiltak. SEC har dessuten myndighet til å dele ikke-offentlige 

opplysninger den har i sin besittelse, med nasjonale og internasjonale motparter. 

18) Det kan derfor konkluderes med at nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer som er registrert hos SEC, 

er underlagt krav om tillatelse og løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

19) I henhold til det andre vilkåret skal handelsplasser i tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av 

verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at 

de kan omsettes fritt. 

20) I henhold til paragraf 12 bokstav a) i Exchange Act skal verdipapirer som er notert på en nasjonal verdipapirbørs i USA, 

registreres på en nasjonal verdipapirbørs av utstederen. Ved registrering av et verdipapir kreves det at utstederen inngir 

en søknad til børsen der dets verdipapirer skal opptas til notering, og utstederen skal også innlevere 

registreringserklæringer til SEC. Børsmyndigheten vil underrette SEC når verdipapiret er godkjent av den nasjonale 

verdipapirbørsen for notering og registrering. Alle verdipapirer som omsettes på en nasjonal verdipapirbørs, og 

børsnoterte verdipapirer som omsettes i et alternativt handelssystem, må oppfylle børsnoteringsstandardene fastsatt i 

børsens noteringsregler, som skal inngis til SEC i henhold til paragraf 19 bokstav b) i Exchange Act og regel 19b-4. 

Unoterte verdipapirer som omsettes offentlig i et alternativt handelssystem, er underlagt SECs offentliggjøringsregler og 

andre standarder for offentlig handlede verdipapirer. SECs regler og børsnoteringsstandarder krever at utstedere til rett 

tid offentliggjør opplysninger som er av avgjørende betydning for investorer eller sannsynligvis vil ha vesentlig 

innvirkning på prisen på utstederens verdipapirer. Paragraf 10A bokstav m) og regel 10A-3 innenfor rammen av denne, 

pålegger også nasjonale verdipapirbørser å forby notering av et verdipapir fra en utsteder som ikke oppfyller 

revisjonskomiteens krav fastsatt i vedtektene og regelen. Securities Act krever at investorer mottar finansielle og andre 

vesentlige opplysninger om verdipapirer som legges ut til offentlig salg, og deres utstedere, og forbyr løgn, misvisende 

framstillinger og annet bedrageri i forbindelse med salg av verdipapirer. Nasjonale verdipapirbørser pålegges å ha klare 

og gjennomsiktige regler for opptak av verdipapirer til handel. Verdipapirene skal være fritt omsettelige og oppfylle 

visse kriterier med hensyn til distribusjonen av verdipapiret til offentligheten og opplysninger om verdipapiret og 

utstederen som er nødvendige for å kunne verdsette verdipapiret. En nasjonal verdipapirbørs kan ikke registrere 

verdipapirer når opplysninger om disse verdipapirene og utstederen ikke er offentlig tilgjengelige. Avslutningsvis sikres 

ordnet handel med verdipapirer på en nasjonal verdipapirbørs eller i et alternativt handelssystem gjennom SECs 

myndighet til midlertidig å innstille handelen og innføre nødtiltak under visse omstendigheter. I henhold til paragraf  

12 bokstav k) nr. 1 punkt A) i Exchange Act kan SEC, dersom det er i offentlighetens interesse og investorvernet krever 

det, utstede et summarisk pålegg om midlertidig å innstille all handel med et bestemt verdipapir.  
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21) De amerikanske rammereglene omfatter krav om at markedsdeltakere skal få opplysninger før handelen. Verdipapir-

lovgivningen, verdipapirreglene og SRO-reglene krever sanntidsrapportering av beste kjøpsbud, beste salgsbud og 

budvolum for ethvert verdipapir på nasjonale verdipapirbørser og i alternative handelssystemer som handler 5 % eller 

mer av volumet av en gitt NMS-aksje (National Market System), og der alle kan se ordrene. Terskelverdien på 5 % er 

basert på regel 301 bokstav b) nr. 3 og bokstav b) nr. 5) og beregnes ved hjelp av volumer innberettet til den 

konsoliderte handelsinformasjonen i USA. SEC har myndighet til å undersøke alternative handelssystemers 

overholdelse av den føderale verdipapirlovgivningen og bestemmelsene om alternative handelssystemer, herunder om et 

alternativt handelssystem har overskredet denne terskelverdien på 5 % og overholder, dersom det er relevant, kravet i 

regel 301 bokstav b) nr. 3 i bestemmelsene om alternative handelssystemer. I henhold til SEC-regel 602 er hver 

nasjonale verdipapirbørs pålagt å innhente, bearbeide og tilgjengeliggjøre for selgere beste kjøpsbud, beste salgsbud og 

samlede budvolumer for hvert omfattet verdipapir. Opplysningene skal gjøres bredt tilgjengelig for offentligheten på 

rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. I offentlighetens interesse og alt etter hva som er relevant for 

investorvernet og opprettholdelsen av rettferdige og velordnede markeder, er nasjonale verdipapirbørser i henhold til 

paragraf 11A bokstav a) nr. 1 punkt C) i Exchange Act og tilknyttede regler pålagt å sikre megleres, forhandleres og 

investorers tilgang til opplysninger om noteringer for og transaksjoner i verdipapirer. De amerikanske rammereglene 

omfatter også krav om å stille til rådighet etterhandelsopplysninger, herunder pris, volum og tidspunkt for transaksjoner, 

til markedsdeltakere til rett tid. Regel 601(a) i bestemmelsene om National Market System krever at børser og FINRA 

innberetter planer for transaksjonsrapportering til SEC for godkjenning. SEC- og SRO-reglene krever sanntids-

rapportering av transaksjoner på børser og i alternative handelssystemer. Børsmeglere, herunder alternative handels -

systemer, skal framlegge transaksjonsopplysninger for FINRA med henblikk på spredning. 

22) Det kan derfor konkluderes med at nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer som er registrert hos SEC, 

har klare og gjennomsiktige regler for opptak av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan 

skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt. 

23) I henhold til det tredje vilkåret skal utstedere av verdipapirer være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern. 

24) Utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på en nasjonal verdipapirbørs i USA, er pålagt å offentliggjøre 

årsrapporter og delårsrapporter. Børsnoterte utstedere og selskaper hvis aksjer er opptatt  til handel, omfattes også av 

rapporteringskravene i paragraf 13 bokstav a) eller paragraf 15 bokstav d) i Exchange Act. Verdipapirer som er opptatt 

til handel på en nasjonal verdipapirbørs i USA, kan også handles på andre nasjonale verdipapirbørser eller i alternative 

handelssystemer. Rapporteringsplikten for slike rapporterende utstedere gjelder uansett på hvilken handelsplass den 

enkelte handelen finner sted. Offentliggjøringen av omfattende og rettidige opplysninger om utstedere av verdipapirer 

gjør det mulig for investorer å vurdere utstederes driftsresultater og sikrer tilstrekkelig gjennomsiktighet for investorer 

gjennom en regelmessig informasjonsstrøm. 

25) Det kan derfor konkluderes med at utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på nasjonale verdipapirbørser og i 

alternative handelssystemer, er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal framlegge opplysninger som sikrer 

et høyt nivå for investorvern. 

26) I henhold til det fjerde vilkåret skal tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer sikre gjennomsiktighet i markedet 

og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

27) Den føderale verdipapirlovgivningen i USA fastsetter omfattende rammeregler for å sikre markedsintegritet og hindre 

innsidehandel og markedsmanipulering. Denne rammen forbyr, og gir SEC tillatelse til å treffe håndhevingstiltak mot, 

atferd som kan fordreie markedenes funksjon, for eksempel markedsmanipulering og formidling av uriktige eller 

villedende opplysninger (herunder i paragraf 9 bokstav a), 10 bokstav b), 14 bokstav e) og 15 bokstav c) i Exchange Act 

og regel 10b-5 innenfor rammen av denne). Den føderale verdipapirlovgivningen forbyr også innsidehandel (f.eks. 

paragraf 17 bokstav a) i Securities Act, paragraf 10 bokstav b) i Exchange Act og regel 10b-5 innenfor rammen av 

denne). SEC kan treffe håndhevingstiltak overfor en person som kjøper eller selger verdipapirer på grunnlag av 

vesentlige, ikke-offentlige opplysninger innhentet eller brukt i strid med en forvaltningsmessig forpliktelse, en 

tillitsforpliktelse eller en taushetsplikt, eller som kommuniserer slike opplysninger i strid med en forpliktelse (paragraf 

17 bokstav a) i Securities Act og paragraf 10 bokstav b) og regel 10b-5 i Exchange Act). 

28) Det kan derfor konkluderes med at de amerikanske rettslige og tilsynsmessige rammene sikrer gjennomsiktighet i 

markedet og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 



Nr. 13/1876 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

29) Det kan derfor ytterligere konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale 

verdipapirbørser og alternative handelssystemer som er registrert hos SEC, oppfyller de fire ovennevnte vilkårene for 

rettslige og tilsynsmessige rammer og derfor bør anses å utgjøre et sy stem som er likeverdig med kravene til 

handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 596/2014 og direktiv 

2004/109/EF. 

30) Denne beslutning er basert på de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale verdipapirbørser og 

alternative handelssystemer som er registrert hos SEC, og der aksjer som er opptatt til handel i EU, også omsettes etter 

et særskilt opptak til handel på nasjonale verdipapirbørser. Denne beslutning omfatter derfor ikke alternative 

handelssystemer der aksjer som er opptatt til handel i EU, omsettes uten dette særskilte opptaket til handel. 

31) Beslutningen vil også bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og 

samordning av tilsynsvirksomheten mellom vedkommende nasjonale myndigheter og SEC. 

32) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer 

som gjelder i USA på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke 

utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse handelsplassene, markedsutviklingen, om tilsyns -

samarbeidet i forbindelse med overvåking og håndheving er effektivt og om vilkårene som ligger til grunn for denne 

beslutning, er oppfylt. 

33) For dette formål bør Kommisjonen regelmessig gjennomgå de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for 

nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i USA. Dette berører ikke Kommisjonens mulighet til når 

som helst å foreta en særlig gransking dersom relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning, idet det særlig tas hensyn til erfaringene med 

gjennomføringen av handler i alternative handelssystemer ett år etter ikrafttredelsen av denne beslutning. En slik ny 

vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

34) Ettersom forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. januar 2018, er det nødvendig at  

denne beslutning trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. 

35) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente 

stater som gjelder for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer som er registrert hos Securities and Exchange 

Commission, og som er angitt i vedlegget til denne beslutning, anses som likeverdige med kravene til et regulert marked som 

definert i direktiv 2014/65/EU, og som følger av forordning (EU) nr. 596/2014, av avdeling III i direktiv 2014/65/EU, av 

avdeling II i forordning (EU) nr. 600/2014 og av direktiv 2004/109/EF, og som underlagt effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Nasjonale verdipapirbørser som er registrert hos Securities and Exchange Commission i USA, og som anses som likeverdige 

med regulerte markeder som definert i direktiv 2014/65/EU: 

a) BOX Options Exchange LLC 

b) Cboe BYX Exchange, Inc. (tidligere Bats BYX Exchange, Inc.; BATS Y-Exchange, Inc.) 

c) Cboe BZX Exchange, Inc. (tidligere Bats BZX Exchange, Inc.; BATS Exchange, Inc.) 

d) Cboe C2 Exchange, Inc. 

e) Cboe EDGA Exchange, Inc. (tidligere Bats EDGA Exchange, Inc.; EDGA Exchange, Inc.) 

f) Cboe EDGX Exchange, Inc. (tidligere Bats EDGX Exchange, Inc.; EDGX Exchange, Inc.) 

g) Cboe Exchange, Inc. 

h) Chicago Stock Exchange, Inc. 

i) The Investors Exchange LLC 

j) Miami International Securities Exchange 

k) MIAX PEARL, LLC 

l) Nasdaq BX, Inc. (tidligere NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange) 

m) Nasdaq GEMX, LLC (tidligere ISE Gemini) 

n) Nasdaq ISE, LLC (tidligere International Securities Exchange, LLC) 

o) Nasdaq MRX, LLC (tidligere ISE Mercury) 

p) Nasdaq PHLX LLC (tidligere NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange) 

q) The Nasdaq Stock Market 

r) New York Stock Exchange LLC 

s) NYSE Arca, Inc. 

t) NYSE MKT LLC (tidligere NYSE AMEX and the American Stock Exchange) 

u) NYSE National, Inc. (tidligere National Stock Exchange, Inc.) 

Alternative handelssystemer som er registrert hos Securities and Exchange Commission i USA, og som anses som likeverdige 

med regulerte markeder som definert i direktiv 2014/65/EU: 

a) Aqua Securities L.P. 

b) ATS-1 

c) ATS-4 

d) ATS-6 

e) Barclays ATS 

f) Barclays DirectEx 

g) BIDS Trading, L.P. 

h) CIOI 

i) CitiBLOC 
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j) CITICROSS 

k) CODA Markets, Inc 

l) Credit Suisse Securities (USA) LLC 

m) Deutsche Bank Securities, Inc 

n) eBX LLC 

o) Instinct X 

p) Instinet Continuous Block Crossing System (CBX) 

q) Instinet, LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX) 

r) Instinet, LLC (BlockCross) 

s) JPB-X 

t) J.P. Morgan ATS («JPM -X») 

u) JSVC LLC 

v) LiquidNet H2O ATS 

w) Liquidnet Negotiation ATS 

x) Luminex Trading & Analytics LLC 

y) National Financial Services, LLC 

z) POSIT 

aa) SIGMA X2 

bb) Spot Quote LLC 

cc) Spread Zero LLC 

dd) UBS ATS 

ee) Ustocktrade 

ff) Virtu MatchIt 

gg) XE 

 __________  
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KO MMISJO NENS GJENNO MFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2441 

av 21. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for børser i Sveits i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter 

og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(1), særlig artikkel 25 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(2) skal verdipapirforetak sikre at 

transaksjoner de gjennomfører med aksjer som er opptatt til handel på regulerte markeder eller handles på 

handelsplasser, finner sted på regulerte markeder, gjennom multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er) eller systematiske 

internaliserere eller på handelsplasser i tredjestater som Kommisjonen anser som likeverdige i henhold til artikkel 25  

nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

2) Artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 fastsetter bare handelsplikt for aksjer. Handelsplikt omfatter ikke andre 

egenkapitalinstrumenter som depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter. 

3) Hensikten med likeverdighetsprosedyren fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU for handelsplasser 

som er etablert i tredjestater, er å gjøre det mulig for verdipapirforetak å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er 

omfattet av handelsplikten i Unionen, på tredjestaters handelsplasser som anses som likeverdige. Kommisjonen bør 

vurdere om de rettslige og tilsynsmessige rammene i en tredjestat sikrer at en handelsplass som har tillatelse i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene som følger av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014(3), avdeling III i direktiv 2014/65/EU, avdeling II i forordning (EU) nr. 600/2014 og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(4), og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte 

tredjestat. Dette bør ses på bakgrunn av målene som forfølges i nevnte rettsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds 

opprettelse og virkemåte, markedsintegritet, investorvern og sist, men ikke minst, finansiell stabilitet. 

4) I henhold til artikkel 25 nr. 4 bokstav a) fjerde ledd i direktiv 2014/65/EU kan en tredjestats rettslige og tilsynsmessige 

rammer anses som likeverdige dersom rammene oppfyller minst vilkårene om at a) markedene er underlagt krav om 

tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving, b) markedene har klare og gjennomsiktige regler for 

opptak av verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv 

måte, og at de kan omsettes fritt, c) utstedere av verdipapirer er underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern, og d) gjennomsiktighet i markedet og 

markedsintegritet sikres ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 23.12.2017, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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5) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er å vurdere blant annet om de rettslig bindende kravene i Sveits for 

børser som er etablert og har tillatelse der under tilsyn av Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), er 

likeverdige med kravene som følger av forordning (EU) nr. 596/2014, avdeling III i direktiv 2014/65/EU, avdeling II i 

forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2004/109/EF, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte 

tredjestat. 

6) Når det gjelder vilkåret om at børsene skal være underlagt krav om tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving, defineres en børs i artikkel 26 bokstav b) i Federal Act on Financial Market Infrastructures and Market  

Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act – «FMIA») som en institusjon for 

multilateral handel med verdipapirer der verdipapirer noteres, og som skal gi mulighet for samtidig utveksling av tilbud 

mellom flere deltakere og inngåelse av kontrakter på grunnlag av faste regler. En børs kan ikke bestemme hvordan den 

utfører transaksjoner, og den har ikke tillatelse til å handle for egen regning eller delta i prinsipalmatchingshandel. En 

børs må dessuten gi deltakerne upartisk og ikke-diskriminerende tilgang til sine markeder og tjenester. For dette formål 

må en børs ha regler som fastsetter hvordan en verdipapirforhandler eller andre parter under tilsyn av FINMA samt 

utenlandske deltakere som har fått tillatelse av FINMA, kan søke om å bli deltaker. I henhold til artikkel 27(4) i FMIA 

sammenholdt med artikkel 25(1) i Ordinance on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and 

Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance – «FMIO») gjennomgår og godkjenner FINMA regler 

og regelendringer knyttet til børsdeltakeres tilgang, forpliktelser og utelukkelse. En børs skal nekte å innvilge 

medlemskap til en deltaker som ikke har fått tillatelse av FINMA, og kan nekte å innvilge medlemskap til deltakere som 

er utelukket fordi de ikke har fulgt reglene. 

7) De fire vilkårene angitt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU må være oppfylt for å kunne fastslå at de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i en tredjestat for handelsplasser som har tillatelse der, er likeverdige med dem som 

er fastsatt i direktiv 2014/65/EU. 

8) I henhold til det første vilkåret skal handelsplasser i tredjestater være underlagt krav om tillatelse og om løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

9) En børs må ha tillatelse fra FINMA før den kan begynne sin virksomhet. I henhold til artikkel 4 og 5 i FMIA gir 

FINMA tillatelse dersom den anser at søkeren oppfyller gjeldende vilkår og krav. Kravene om tillatelse er fastsatt i 

FMIA og tilhørende bestemmelser, som har rettskraft. I henhold til FMIA skal en børs ha innført ordninger for å 

håndtere alle typer atferd og virksomhet som en søker ønsker å delta i. I henhold til artikkel 27(1) i FMIA skal en børs 

under tilsyn av FINMA opprette sin egen regulerings- og tilsynsorganisasjon som er tilpasset dens virksomhet. Når 

FINMA har godkjent denne organisasjonen, blir børsens selvregulering bindende, og reglene kan håndheves. I henhold 

til artikkel 27 i FMIA sammenholdt med artikkel 24(1) i FMIO forutsetter en passende t ilsyns- og 

reguleringsorganisasjon at det opprettes et organ som utfører reguleringsoppgaver, et organ som fører tilsyn med handel, 

et organ med ansvar for opptak av verdipapirer til handel og en klageinstans. Disse organene må være uavhengige av 

børsens ledelse både organisatorisk og med hensyn til personale. Som del av selvregulerings- og tilsynsorganisasjonen 

fører de respektive ansvarlige organene tilsyn med børsdeltakernes overholdelse av børsens regler og håndhever 

overholdelsen av dem. 

10) I henhold til artikkel 18 i FMIA skal børser gi deltakere og prisstillere ikke-diskriminerende og åpen tilgang. FINMA 

sikrer både i tillatelsesprosessen og fortløpende at børsreglene oppfyller dette kravet (se avsnitt 3–5 i SSX Rule Book 

sammenholdt med SSX-direktiv 1 og avsnitt 3–5 i BX Swiss Rule Book). Tilgang kan bare nektes av sikkerhets- eller 

effektivitetsgrunner og er underlagt en streng vurdering av forholdsmessigheten (artikkel 18 i FMIA og artikkel 17 i 

FMIO). Søkere som er blitt nektet tilgang, kan inngi en klage til en uavhengig klageinstans (avsnitt 8 i SSX Rule Book 

og avsnitt 15 i BX Swiss Rule Book). FINMA skal føre tilsyn med at børser overholder artikkel 18 i FMIA og artikkel 

17 i FMIO. Vedtakelse av regler og regelendringer krever forhåndsgodkjenning fra FINMA, og gjennomføringen av 

dem kan granskes av FINMA-personale og ved revisjoner, anmodninger om opplysninger eller korrigerende tiltak i 

henhold til artikkel 24 ff. i Federal Act on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market 

Supervision Act – «FINMASA»). 

11) Når det gjelder effektivt tilsyn, utgjør FINMASA, Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading (Stock 

Exchange Act – «SESTA») og FMIA de viktigste delene av den grunnleggende lovgivningen som etablerer en retts lig 
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bindende ordning for handel med verdipapirer i Sveits. Ved FINMASA, SESTA og FMIA gis FINMA omfattende 

myndighet over samtlige aspekter ved verdipapirbransjen, herunder myndighet til å gi tillatelse til og føre tilsyn med 

verdipapirforhandlere, sentrale motparter, verdipapirsentraler, transaksjonsregistre og betalingssystemer. I FMIA og 

FMIO identifiseres og forbys også visse former for markedsatferd, og FINMA gis myndighet til å ilegge regulerte 

enheter og personer som er knyttet til disse enhetene, disiplinære sanksjoner. Artikkel 29 i FINMASA gir FINMA 

omfattende tilgang til alle relevante opplysninger om personer og enheter som det føres tilsyn med, og deres 

revisjonsselskaper og revisorer. I henhold til de sveitsiske rammereglene har børsene primært ansvaret for å fastsette 

reglene som skal gjelde for deres deltakere når de utøver sin virksomhet, og for å overvåke hvordan deres deltakere 

utøver denne virksomheten. FINMA overvåker direkte børsenes regler for å sikre at de er i samsvar med den rettslige 

rammen. Samtlige regler og regelendringer må framlegges for FINMA til godkjenning (artikkel 27(4) i FMIA). FINMA 

foretar granskinger på grunnlag av rapporter om mulige lovovertredelser som børser rapporterer til FINMA, eller på 

grunnlag av egne mistanker. 

12) Når en børs har fått tillatelse, overvåker FINMA fortløpende om den fortsetter å overholde vilkårene og forpliktelsene 

knyttet til tillatelsen (artikkel 83 i FMIA). En børs er rettslig forpliktet til å underrette FINMA om eventuelle endringer i 

forholdene som opprinnelig lå til grunn for tillatelsen. Dersom endringene er vesentlige, skal finansmarkedsinfra-

strukturen innhente forhåndstillatelse eller godkjenning fra FINMA til å utøve sin virksomhet (artikkel 7 i FMIA). De 

viktigste kravene er overholdelse av organisatoriske krav, innføring av et effektivt internkontrollsystem, egnede IT-

systemer og god forretningsskikk. FINMAs tilsyn omfatter alle børsens organer, herunder dens handelsovervåkings- og 

sanksjonsoppgaver. I henhold til artikkel 24 og 24a i FINMASA kan FINMA foreta revisjoner direkte eller indirekte 

gjennom revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon, både internt og eksternt. I henhold til artikkel 27, 30 og 34 i 

FMIA skal alle godkjente børser dessuten være i stand til å sikre at utstedere, deltakere og personer med tilknytning til 

deltakerne overholder bestemmelsene i FMIA og FMIO, tilhørende lover og regler samt børsens egne regler. Som en del 

av forpliktelsen til å sikre at medlemmene overholder reglene, har børsen ansvar for å granske og ilegge sanksjoner ved 

enhver overtredelse av gjeldende lover og regler. 

13) Når det gjelder effektiv håndheving, har FINMA en rekke administrative ordninger for å håndheve sine fullmakter og 

sin myndighet. Dersom det påvises lovovertredelser eller uregelmessigheter, treffer FINMA nødvendige korrigerende 

tiltak, som kan omfatte administrative håndhevingsprosedyrer. Idet det tas behørig hensyn til forholdsmes-

sighetsprinsippet treffer FINMA de tiltakene den anser som mest hensiktsmessige for å sikre overholdelse av 

lovgivningen. De tilgjengelige tiltakene omfatter irettesettelser, spesifikke instrukser om igjen å overholde lovgivnin-

gen, forbud mot at personer utøver sitt yrke, forbud mot at handlere utøver virksomhet, og tilbakekalling av lisenser. 

FINMA kan også beslaglegge ulovlig generert overskudd eller ulovlig unngått tap og pålegge offentliggjøring av en 

endelig og bindende avgjørelse. For å sikre at en børs igjen overholder gjeldende bestemmelser, kan FINMA også bruke 

sine administrative fullmakter til å avskjedige styremedlemmer eller personale dersom det hersker tvil om at de ivaretar 

god forretningsskikk. FINMAs egne administrative ordninger understøttes av bestemmelser om strafferettslige 

sanksjoner for overtredelser som beskrevet i kapittel 4 i FINMASA. Bestemmelser om strafferettslige sanksjoner finnes 

også i artikkel 147 ff. i FMIA og artikkel 42a og 43 i SESTA. FINMA henviser disse sakene til vedkommende 

påtalemyndighet. FINMA og vedkommende påtalemyndighet skal samordne sine granskninger så langt dette er praktisk 

mulig og nødvendig. Forbundsministeriet for finansjuridiske saker både straffeforfølger og avsier dom ved overtredelser 

av de strafferettslige bestemmelsene i FINMASA og finansmarkedslovene. Forbundsstatsadvokatens kontor er 

imidlertid ansvarlig for straffeforfølging av innsidehandel og kursmanipulering i henhold til FMIA. 

14) Det kan derfor konkluderes med at sveitsiske børser er underlagt krav om tillatelse og løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. 

15) I henhold til det andre vilkåret skal handelsplasser i tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av 

verdipapirer til handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at 

de kan omsettes fritt. 

16) I henhold til sveitsisk lovgivning skal børser fastsette regler for opptak av verdipapirer til handel (artikkel 35 og 36 i 

FMIA). Disse reglene skal godkjennes av FINMA. Reglene skal ta hensyn til anerkjente internasjonale standarder og 

skal særlig inneholde bestemmelser om verdipapirhandel, offentliggjøring av opplysninger som investorene trenger for å 

vurdere verdipapirers egenskaper og utstederes soliditet, forpliktelsene som gjelder for utstederen, dennes representanter 
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og tredjeparter i hele den tiden børsnoteringen eller opptaket av verdipapirer til handel varer, og, når det gjelder opptak 

av egenkapitalinstrumenter, forpliktelsen til å overholde artikkel 7 og 81 i forbundsloven av 16. desember 2005 om 

lisenser til og overvåking av revisorer. Opptak til handel av verdipapirer og børsnotering («listing»), dvs. en avansert 

form for opptak til handel, av verdipapirer på børser reguleres først og fremst av børsnoteringsregler og ytterligere regler 

for børsnotering og opptak til handel. Børsen behandler den søknaden som utstederen har inngitt for hvert verdipapir, og 

kontrollerer at alle relevante krav er oppfylt. For hver søknad offentliggjør børsen en skriftlig beslutning. Opplysningene 

om en beslutning om opptak til handel er offentlig tilgjengelig. Når et verdipapir børsnoteres, er utstederen forpliktet til 

å følge opp gjennom regelmessig rapportering, for eksempel når det gjelder finansiell rapportering og krav knyttet til 

foretaksstyring, men også hendelsesbasert rapportering som skal skje regelmessig, for eksempel opplysningsplikt med 

hensyn til offentliggjøring av transaksjoner som er utført av foretaksledelsen, og offentliggjøring i særlige tilfeller. I 

henhold til artikkel 35(3) i FMIA skal børsen overvåke utstederens overholdelse av disse reglene og ilegge de 

avtalefestede sanksjonene i tilfelle av overtredelser. I henhold til artikkel 33(1) i FMIO skal en børs garantere at alle 

verdipapirer som er opptatt til handel, og alle børsnoterte verdipapirer kan omsettes på en rettferdig, effektiv og ordnet 

måte. Når det gjelder egenkapitalinstrumenter, inneholder børsnoteringsreglene fri flyt -krav for å sikre at slike 

verdipapirer kan omsettes på en effektiv måte. Børsens uavhengige organer kan midlertidig avbryte handelen med 

verdipapirer dersom uvanlige omstendigheter, særlig tilfeller der utstederen ikke oppfyller sin viktige opplysningsplikt, 

viser at en slik midlertidig avbrytelse er tilrådelig. De kan annullere børsnoteringer av verdipapirer dersom det hersker 

alvorlig tvil om utstederens solvens, eller dersom det allerede er innledet insolvens- eller avviklingsprosedyrer. FINMA 

kan også pålegge en børs å avbryte handelen med et bestemt verdipapir midlertidig ved å gjøre bruk av sin myndighet i 

henhold til artikkel 31 i FINMASA for å sikre at bestemmelsene i FMIA igjen overholdes, eller for å håndtere andre 

uregelmessigheter. 

17) De sveitsiske rammereglene omfatter krav om at markedsdeltakere skal få opplysninger før handelen. Gjennomsiktighet 

før handelen har sitt rettslige grunnlag i artikkel 29(1) i FMIA, der det er fastsatt at børser skal offentliggjøre de fem 

beste kjøps- og salgsprisene for hver aksje og ethvert annet verdipapir i sanntid samt størrelsen på handelsposisjonene til 

disse prisene. Det samme gjelder også for bindende interessemarkeringer (artikkel 27(3) i FMIO). Det kan gis unntak 

for referanseprissystemer, systemer som bare har til formål å formalisere allerede forhandlede transaksjoner, ordrer som 

holdes i et ordrehåndteringssystem på børsen i påvente av offentliggjøring, og ordrer som er av stort omfang 

sammenlignet med normal markedsstørrelse. De sveitsiske rammereglene omfatter også krav om å framlegge 

opplysninger etter handelen. Gjennomsiktighet etter handelen har sitt grunnlag i artikkel 29(2) i FMIA, som fastsetter at 

børsen umiddelbart skal offentliggjøre opplysninger om transaksjoner som utføres på og utenfor børsen, for alle 

verdipapirer som opptas til handel. Særlig skal prisen, volumet og tidspunktet for transaksjonene offentliggjøres. 

Unntakene fra kravet om gjennomsiktighet etter handelen er de samme som for gjennomsiktighet før handelen. 

Opplysninger om visse atypiske transaksjoner vil også bli offentliggjort med forsinkelse. Børsens tjenester når det 

gjelder opplysninger før og etter handelen, skal være helt gjennomsiktige og tilbys alle børsdeltakere uten 

forskjellsbehandling. Forsinkede data skal være tilgjengelige for alle brukere vederlagsfritt. 

18) Det kan derfor konkluderes med at børser i Sveits har klare og gjennomsiktige regler for opptak av verdipapirer til 

handel, slik at handelen med disse verdipapirene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes 

fritt. 

19) I henhold til det tredje vilkåret skal utstedere av verdipapirer være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal 

legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern. 

20) Børsens regler for opptak til handel skal angi hvilke opplysninger som skal offentliggjøres for at investorene skal kunne 

vurdere verdipapirenes egenskaper og utstederens soliditet og dermed sikre et høyt nivå for investorvern. Utstedere av 

verdipapirer som er opptatt til handel på en sveitsisk børs, er pålagt å offentliggjøre årsrapporter og delårsrapporter. 

Utstederen skal offentliggjøre sine årsregnskaper på sitt nettsted. Verdipapirer som er op ptatt til handel på en sveitsiske 

børs, kan også handles på en annen handelsplass. Rapporteringsplikten for utstedere gjelder uansett på hvilken 

handelsplass handelen skjer. Offentliggjøringen av omfattende rettidige opplysninger om utstedere av verdipapirer gjør 

det mulig for investorer å vurdere utstederes driftsresultater og sikrer tilstrekkelig gjennomsiktighet for investorer 

gjennom en regelmessig informasjonsstrøm. 

21) Det kan derfor konkluderes med at utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på sveitsiske børser, er underlagt 

krav om at de regelmessig og løpende skal framlegge opplysninger som sikrer et høyt nivå for investorvern.  
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22) I henhold til det fjerde vilkåret skal tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer sikre gjennomsiktighet i markedet 

og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

23) Artikkel 142 og 143 i FMIA forbyr enhver person å drive med innsidehandel og markedsmanipulering. Dessuten er 

utnyttelse eller forsøk på utnyttelse av innsideinformasjon og prismanipulering i henhold til artikkel 154 og 155 i FMIA 

en straffbar handling. En børs skal fastsette regler for utstederes offentliggjøring av innsideinformasjon. I henhold til 

børsens børsnoteringsregler må en utsteder informere markedet om prisfølsomme fakta som har framkommet eller 

holder på å framkomme innenfor dens virksomhetsområde, så snart den får kjennskap til slike opplysninger. 

Prisfølsomme fakta er fakta som kan føre til en betydelig endring i markedsprisene. Offentliggjøringen skal foregå på en 

måte som sikrer likebehandling av alle markedsdeltakere. I henhold til artikkel 31(1) i FMIA skal sveitsiske børser også 

overvåke prisdannelsen og de transaksjonene som utføres på børsen, med henblikk på å oppdage innsidehandel, pris- og 

markedsmanipulering og andre overtredelser av lover og regler. For dette formål må en børs også undersøke 

transaksjoner som gjennomføres utenfor handelsplassen, og som er rapportert til børsen, eller som den har fått kjennskap 

til på annen måte (artikkel 31(1) i FMIA). Denne tilsynsoppgaven skal utføres av et uavhengig organ innenfor børsen. 

Utstedere skal på grunnlag av sin opplysningsplikt på anmodning kunne gi FINMA en innsideliste, inklusive alle 

opplysninger og dokumenter som FINM A trenger for å utføre sine oppgaver (artikkel 29(1) i FINMASA sammenholdt 

med artikkel 145 i FMIA). En børs skal underrette FINMA om enhver mistanke om lovovertredelser eller andre 

uregelmessigheter. Dersom de aktuelle overtredelsene omfatter straffbare handlinger, skal børsen også omgående 

underrette vedkommende påtalemyndighet (artikkel 31(2) i FMIA). FINMA gransker opplysninger om lovovertredelser 

på grunnlag av opplysningene som mottas fra børser, og på grunnlag av sin egen markedsovervåking med sikte på å 

håndheve de bestemmelsene i tilsynslovgivningen som forbyr markedsmisbruk. 

24) Det kan derfor konkluderes med at de sveitsiske rettslige og tilsynsmessige rammene sikrer gjennomsiktighet i markedet 

og markedsintegritet ved at markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering hindres. 

25) Det kan derfor videre konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene for børser angitt i vedlegget til denne 

beslutning som drives i Sveits under tilsyn av FINMA, oppfyller de fire vilkårene for rettslige og tilsynsmessige rammer 

og dermed bør anses å utgjøre et system som er likeverdig med kravene til handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU, 

forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF. 

26) Ettersom et betydelig antall aksjer som er utstedt og opptatt til handel i Sveits, også omsettes på handelsplasser i EU, bør 

det sikres at alle verdipapirforetak som er underlagt handelsplikt som fastsatt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 600/2014, beholder muligheten til å gjennomføre transaksjoner med aksjer som er opptatt til handel på sveitsiske 

børser, der deres primære likviditet befinner seg. Ettersom den primære likviditeten for aksjer som er opptatt til handel 

på sveitsiske børser, befinner seg hos disse børsene, vil anerkjennelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene i 

Sveits gjøre det mulig for verdipapirforetak å handle med aksjer som er opptatt til handel i Sveits, på sveitsiske børser 

og å oppfylle sin forpliktelse til beste utførelse overfor sine kunder. 

27) Denne beslutning bygger på opplysninger som viser at den samlede EU-handelen med et stort antall aksjer som er 

opptatt til handel på sveitsiske børser, foregår med en slik hyppighet at MiFID-foretak ikke kan benytte seg av unntaket 

fastsatt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette innebærer at handelsplikten fastsatt i artikkel 

23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 vil få anvendelse på et betydelig antall aksjer som er opptatt til handel i Sveits. 

28) Beslutningen vil også bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og 

samordning av tilsynsvirksomheten mellom vedkommende nasjonale myndigheter og FINMA. 

29) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for børser i Sveits på tidspunktet for vedtakelsen av denne 

beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene for 

børser i Sveits og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 
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30) Denne beslutning tar også hensyn til Rådets konklusjoner av 28. februar 2017, der det sies at en forutsetning for 

videreutvikling av den sektorvise tilnærmingen med Sveits er at det opprettes en felles institusjonell ramme for 

gjeldende og framtidige avtaler om Sveits' deltakelse i EUs indre marked. For å sikre finansmarkedenes integritet i 

Unionen bør denne beslutning opphøre å gjelde 31. desember 2018, med mindre den forlenges av Kommisjonen før 

denne datoen. Når Kommisjonen treffer beslutningen om hvorvidt anvendelsen av denne beslutning skal forlenges, bør 

den særlig vurdere de framskrittene som er gjort i retning av undertegning av en avtale om fastsettelse av den felles 

institusjonelle rammen. 

31) Kommisjonen bør regelmessig gjennomgå de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for børser i Sveits. 

Gjennomgåelsene berører ikke Kommisjonens mulighet til å foreta en særlig gjennomgåelse på et hvilket som helst 

tidligere tidspunkt dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er 

gitt i henhold til denne beslutning, og særlig de framskrittene som er gjort i retning av fastsettelse av en felles 

institusjonell ramme for gjeldende og framtidige avtaler om Sveits' deltakelse i EUs indre marked. En slik ny  vurdering 

kan medføre at denne beslutning oppheves. 

32) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

33) Ettersom forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU får anvendelse fra 3. januar 2018, er det nødvendig at 

denne beslutning trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder 

for sveitsiske børser angitt i vedlegget til denne beslutning, anses som likeverdige med kravene som følger av direktiv 

2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF, og som underlagt effekt ivt 

tilsyn og effektiv håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den opphører å gjelde 31. desember 2018. 

Utferdiget i Brussel 21. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Børser i Sveits som anses som likeverdige med regulerte markeder som definert i direktiv 2014/65/EU: 

a) SIX Swiss Exchange AG 

b) BX Swiss AG 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/979 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og 

klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen, og 

om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2016/301(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 

2003/71/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 13, artikkel 21 nr. 12, artikkel 21 nr. 13, artikkel 22 nr. 9, artikkel 23 nr. 7 og artikkel  

25 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget bør inneholde de finansielle nøkkeltallene som gir 

investorer en kortfattet oversikt over utstederens eiendeler, forpliktelser og lønnsomhet, samt annen finansiell 

nøkkelinformasjon som er relevant når investorer foretar en foreløpig vurdering av utstederens finansielle resultater og 

finansielle stilling. For å sikre at denne informasjonen er kortfattet og relevant, er det derfor nødvendig å identifisere et  

begrenset antall opplysninger, spesifisere deres utforming og tilpasse den finansielle informasjonen slik at det tas hensyn 

til ulike typer utstedere og verdipapirer. 

2) For å unngå at investorer villedes, bør utstederne ha rett til å ta med særlige tilleggsopplysninger, herunder alternative 

ytelsesindikatorer, dersom de anser at de obligatoriske opplysningene ikke gir et klart bilde av deres resultater og 

finansielle stilling. For å sikre at investorene legger størst vekt på de tallene som kommer fra finansregnskapet, bør 

alternative ytelsesindikatorer ikke gis en mer framtredende plass i prospektet enn de tallene som er hentet fra den 

historiske finansielle informasjonen. 

3) For å redusere utstedernes kostnader knyttet til overholdelse og deres administrative byrder bør den finansielle 

nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget, herunder ytterligere poster og alternative ytelsesindikatorer, gjengi de 

opplysningene som gis i prospektets hoveddel. 

4) Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget bør tilpasses til utstederens økonomiske virksomhet, dens 

industrisektor, de viktigste postene i dens finansregnskap og den typen verdipapirer som utstedes eller tilbys. Det er 

imidlertid ikke mulig å fastsette spesifikke maler for alle typer utstedere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 21.6.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 12.9.2019,  

s. 3. 

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12. 

2022/EØS/13/156 
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5) Dersom historisk finansiell informasjon som inngår i prospektet, omarbeides som følge av vesentlige feil i finans-

regnskapet eller endringer i regnskapsstandarder, bør den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

gjenspeile denne omarbeidede historiske finansielle informasjonen for å unngå at investorer villedes, og for å sikre 

samsvar med informasjonen i prospektet 

6) Dersom en utsteder har en kompleks finansiell historie, bør den, når det er relevant, framlegge både sin egen finansielle 

informasjon og den finansielle informasjonen som gjelder en eller flere andre enheter, i et eget avsnitt i prospekt-

sammendraget. 

7) Investorene har behov for å vite hvilke opplysninger som utgjør en del av prospektet, og hvem et offentlig tilbud om 

verdipapirer er rettet til. Dersom prospektet inneholder hyperlenker, bør investorene derfor underrettes om at med 

unntak av opplysninger som er innlemmet ved henvisning, utgjør opplysningene på de tilknyttede nettstedene ikke en 

del av prospektet og er ikke kontrollert eller godkjent av vedkommende myndighet. Videre bør det fastsettes tiltak for å 

hindre at nettsteder som brukes for å offentliggjøre prospekter, henvender seg til personer som er bosatt i medlemsstater 

eller tredjestater der det offentlige tilbudet om verdipapirer ikke finner sted, f.eks. ved tilføyelse av en merknad på 

nettstedet om hvem tilbudet er rettet til. 

8) Rapportering og offentliggjøring av data i et elektronisk og maskinleselig format gjør det enklere å bruke og utveksle 

slike data på en effektiv måte. Listen over datafeltene som skal rapporteres til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) med sikte på klassifisering av prospekter, bør derfor fastsettes, og det bør kreves 

bruk av maler i XML-format for å sikre at slike felter er maskinleselige. Listen over data bør være tilstrekkelig 

omfattende til å sikre at ESMA oppfyller sitt mandat i henhold til artikkel 47 i forordning (EU) 2017/1129 med hensyn 

til å offentliggjøre en årlig rapport med statistikk over godkjente og meldte prospekter i Unionen og en analyse av 

utviklingstrekk, idet det tas hensyn til ulike typer utstedere og utstedelser. 

9) For å unngå at ikke-profesjonelle investorer villedes i forbindelse med markedsføringen av verdipapirer ved offentlige 

tilbud eller opptak til handel på et regulert marked, bør en annonse ikke skape inntrykk av at den er den viktigste 

informasjonskilden. Av den grunn og for å unngå at de forveksles med prospektet, bør annonser ikke være for lange. 

10) Annonser om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked kan bli unøyaktige eller 

villedende dersom det oppstår en betydelig ny omstendighet, en vesentlig feil eller en vesentlig unøyaktighet knyttet til 

opplysningene i det gjeldende prospektet. Det bør fastsettes krav for å sikre at annonser endres uten unødig opphold 

dersom de blir unøyaktige eller villedende på grunn av en slik ny omstendighet, vesentlig feil eller vesentlig 

unøyaktighet. 

11) For at investorene skal kunne treffe en velfundert investeringsbeslutning, bør opplysningene i annonser ikke framstilles 

på en ubalansert måte, for eksempel ved at negative sider ved opplysningene framstilles på en mindre framtredende 

måte enn de positive sidene. 

12) Ettersom alternative ytelsesindikatorer kan påvirke investeringsbeslutninger uforholdsmessig mye, bør det heller ikke 

tillates at opplysninger om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et regulert marked som 

formidles utenfor prospektet, inneholder slike indikatorer, med mindre de inngår i prospektets hoveddel. 

13) Vedkommende myndigheter i vertsstatene kontrollerer ikke prospekter. For å sikre at investorer i vertsstater har 

tilstrekkelig vern, bør vedkommende myndighet i vertsstaten når den anmoder om bistand fra vedkommende myndighet 

i hjemstaten, formidle de opplysningene som er relevante for vedkommende myndighet i hjemstaten i forbindelse med 

vurderingen av om annonsen er i samsvar med prospektets innhold. Slik formidling bør finne sted innen rimelig tid, slik 

at det sikres at investorer i vertsstater ikke blir skadelidende fordi vedkommende myndigheter i vertsstaten ikke 

kontrollerer prospekter, og at de har tilstrekkelig tid til å analysere det underliggende offentlige tilbudet. Vedkommende 

myndighet i vertsstaten bør informeres i det omfanget som er nødvendig for at den skal kunne føre kontroll med at  

annonsering skjer i samsvar med bestemmelsene i myndighetens jurisdiksjon.  
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14) For å sikre en ensartet anvendelse av forordning (EU) 2017/1129 og for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene er det nødvendig å angi nærmere hvilke situasjoner som krever offentliggjøring av tillegg til 

prospektet. Det er ikke mulig å identifisere alle situasjoner der det kreves et tillegg til prospektet, ettersom dette kan 

avhenge av utstederen og de aktuelle verdipapirene. Det bør derfor angis minstekrav til situasjoner der det kreves et 

tillegg til prospektet. 

15) Reviderte årsregnskaper er avgjørende for investorene når de treffer investeringsbeslutninger. For å sikre at investorene 

baserer sine investeringsbeslutninger på den nyeste finansielle informasjonen, er det nødvendig å kreve at det 

offentliggjøres et tillegg som inneholder nytt revidert årsregnskap for utstedere av egenkapitalinstrumenter og utstedere 

av underliggende aksjer når depotbevis offentliggjøres etter at prospektet ble godkjent. 

16) Ettersom resultatprognoser og resultatestimater kan påvirke en investeringsbeslutning, er det nødvendig å offentliggjøre 

et tillegg som inneholder eventuelle endringer av implisitte eller eksplisitte tall som utgjør resultatprognoser eller 

resultatestimater eller danner grunnlag for tilbakekalling av en resultatprognose eller et resultatestimat, som allerede 

inngår i prospektet. Av samme grunn er det, når det gjelder egenkapitalinstrumenter og depotbevis, også nødvendig å 

utarbeide et tillegg til prospektet når nye resultatprognoser eller resultatestimater offentliggjøres før utgangen av 

tilbudsperioden eller før opptaket til handel. 

17) Opplysninger om identiteten til de største aksjeeierne eller et eventuelt foretak som utøver kontroll over utstederen, er 

avgjørende for å kunne foreta en velfundert vurdering av utstederen. Endring av kontrollen over utstederen er imidlertid 

av særlig stor betydning når tilbudet gjelder egenkapitalinstrumenter, som vanligvis er mer prisfølsomme i forbindelse 

med endring av utstedere. Det bør derfor offentliggjøres et tillegg når det skjer en endring av kontrollen over en utsteder 

av egenkapitalinstrumenter eller en utsteder av underliggende aksjer for depotbevis. 

18) Det er viktig at potensielle investorer som vurderer et tilbud om egenkapitalinstrumenter, kan sammenligne vilkårene i 

et slikt tilbud med kursen eller ombyttingsvilkårene i et eventuelt offentlig overtakelsestilbud som framsettes i 

tilbudsperioden. Resultatet av et offentlig overtakelsestilbud er av betydning for investeringsbeslutningen ettersom 

investorene har behov for å vite om overtakelsen innebærer en endring av kontrollen over utstederen eller ikke. Det er 

derfor nødvendig å offentliggjøre et tillegg for ethvert nytt offentlig overtakelsestilbud. 

19) Dersom erklæringen om arbeidskapital ikke lenger er gyldig, kan investorene ikke treffe en fullstendig velfundert 

investeringsbeslutning om utstederens finansielle stilling. Investorene bør ha mulighet til å revurdere sine investerings-

beslutninger i lys av nye opplysninger om utstederens mulighet for tilgang til kontanter og andre tilgjengelige likvide 

midler for å oppfylle sine forpliktelser. Det er derfor nødvendig med et tillegg. 

20) Etter at et prospekt er godkjent, kan en utsteder eller tilbyder beslutte å t ilby verdipapirene i andre medlemsstater enn 

dem som er nevnt i prospektet, eller å søke om opptak av verdipapirene til handel på regulerte markeder i andre 

medlemsstater enn dem som er fastsatt i prospektet. Opplysninger om slike tilbud og opptak til handel er viktige for 

investorens vurdering av visse aspekter ved utstederens verdipapirer, og det er derfor hensiktsmessig å kreve et tillegg i 

slike tilfeller. 

21) Foretakets finansielle stilling eller dets virksomhet vil sannsynligvis bli påvirket av en bet ydelig finansiell forpliktelse. 

Investorene bør derfor ha rett til å motta ytterligere opplysninger om følgene av en slik forpliktelse i et tillegg til 

prospektet. 

22) En økning i det samlede nominelle beløpet for et emisjonsprogram gir opplysninger om utstederens økte behov for 

finansiering eller om en økning i etterspørselen etter utstederens verdipapirer. I et slikt tilfelle bør et tillegg til prosp ektet 

offentliggjøres.  
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23) Gjennom meldingsportalen bør berørte vedkommende myndigheter til rett tid motta prospektet og tilhørende data, 

sammen med et godkjenningsbevis som viser at prospektet er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) 2017/1129. 

ESMA bør sikre at meldingsportalen ivaretar sikkerheten og integriteten til opplysningene som utveksles mellom 

vedkommende myndigheter. Vedkommende myndigheter er fortsatt ansvarlige for framleggingen av slike opplysninger. 

For at meldingsportalen skal fungere på en smidig og rask måte, er det nødvendig å spesifisere de tilhørende dataene 

som skal lastes opp til denne meldingsportalen. 

24) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning. ESMA har ikke rådspurt denne interessentgruppen om utkastet til tekniske reguleringsstandarder for de 

tekniske ordningene for meldingsportalen, ettersom disse ordningene bare berører ESMA og nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

25) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

26) Ettersom denne forordningen erstatter delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014(3) og delegert kommisjons-

forordning (EU) 2016/301(4), blir disse delegerte forordningene foreldet og bør derfor oppheves. 

27) Ettersom denne forordningen utfyller bestemmelsene i forordning (EU) 2017/1129, bør dens anvendelse utsettes til 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1129. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FINANSIELL NØKKELINFO RMASJO N I PRO SPEKTSAMMENDRAGET 

AVSNITT 1 

Innholdet i den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

Artikkel 1 

Minstekrav til innholdet i den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

1. Den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget skal bestå av den finansielle informasjonen fastsatt i 

vedleggene til delegert kommisjonsforordning 2019/980(5). 

2. Dersom opplysninger som er omhandlet i de relevante tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen, ikke inngår i 

utstederens finansregnskap, skal utstederen i stedet framlegge en tilsvarende post fra finansregnskapet.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospektet (EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36).  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring av prospektet samt annonsering og om endring av  

kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 58 av 4.3.2016, s. 13).  

(5) Delegert kommisjonsforordning 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med 

hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapir er tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 av 

21.6.2019, s. 26). 
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3. Utstederen kan ta med ytterligere poster eller alternative ytelsesindikatorer i prospektsammendraget dersom disse utgjør 

finansiell nøkkelinformasjon om utstederen eller om verdipapirene som tilbys eller opptas til handel på et regulert marked. Med 

hensyn til første punktum skal alternative ytelsesindikatorer være finansielle indikatorer for historiske eller framtidige 

finansielle resultater, den finansielle stillingen eller kontantstrømmer, unntatt finansielle indikatorer definert i den gjeldende 

rammen for finansiell rapportering. 

4. Utstedere som ikke tilhører de typene av utstedere som angis i artikkel 2–8, skal framlegge den finansielle nøkkel-

informasjonen omhandlet i tabellene som de anser best egnet for den typen verdipapirer som utstedes. 

5. Det skal framlegges finansiell nøkkelinformasjon om utstedelsestype og den typen verdipapirer som utstedes, for det 

antallet år som kreves i delegert forordning 2019/980. 

Artikkel 2 

Finansiell nøkkelinformasjon for ikke-finansielle enheter som utsteder egenkapitalinstrumenter 

Dersom utstederen er en ikke-finansiell enhet som utsteder egenkapitalinstrumenter, skal prospektsammendraget inneholde den 

finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Finansiell nøkkelinformasjon for ikke-finansielle enheter som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Dersom utstederen er en ikke-finansiell enhet som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer, skal prospektsammendraget 

inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Finansiell nøkkelinformasjon for kredittinstitusjoner 

Dersom utstederen er en kredittinstitusjon, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som 

angis i tabellene i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Finansiell nøkkelinformasjon for forsikringsselskaper 

Dersom utstederen er et forsikringsselskap, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som 

angis i tabellene i vedlegg IV. 

Artikkel 6 

Finansiell nøkkelinformasjon for spesialforetak som utsteder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Dersom utstederen er et spesialforetak som utsteder verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, skal prospektsammendraget 

inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i tabellene i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Finansiell nøkkelinformasjon for lukkede fond 

Dersom utstederen er et lukket fondet, skal prospektsammendraget inneholde den finansielle nøkkelinformasjonen som angis i 

tabellene i vedlegg VI. 

Artikkel 8 

Finansiell nøkkelinformasjon for garantister 

Dersom det er knyttet en garanti til verdipapirene, skal den finansielle nøkkelinformasjonen om garantisten framlegges som om 

garantisten var utstederen av den samme typen verdipapirer som den som omfattes av garantien ved bruk av tabellene i vedlegg 

I–VI. Dersom garantien stilles for verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, skal den finansielle nøkkelinformasjonen om 

garantisten framlegges som om garantisten var utstederen av de underliggende verdipapirene.  
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AVSNITT 2 

Formatet for den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

Artikkel 9 

Formatet for den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget 

1. Den finansielle nøkkelinformasjonen skal framlegges i tabellform i samsvar med tabellene i vedlegg I–VI til denne 

forordningen. 

2. Historisk finansiell informasjon i prospektsammendraget, som ikke er hentet fra finansregnskapet, skal identifiseres som 

sådan. 

3. Dersom proformainformasjon som skal inngå i prospektsammendraget, påvirker den finansielle nøkkelinformasjonen 

omhandlet i den relevante tabellen i vedlegg I–VI til denne forordningen, skal denne proformainformasjonen framlegges i 

tilleggskolonner i tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen eller som en separat tabell. Dersom det er nødvendig for å 

forstå den, skal proformainformasjonen ledsages av en kort forklaring av tallene som gis i tilleggskolonnene eller den separate 

tabellen. 

Dersom det i forbindelse med en vesentlig bruttoendring inngår bare kvalitative opplysninger i prospektet, skal en erklæring om 

dette inngå i prospektsammendraget. 

4. Dersom utstederen har en kompleks finansiell historie som omhandlet i artikkel 18 i delegert forordning 2019/980, skal 

den finansielle nøkkelinformasjonen i prospektsammendraget framlegges på en måte som er forenlig med prosp ektet, og ved 

bruk av de relevante tabellene i vedlegg I–VI til denne forordningen. 

KAPITTEL II 

O FFENTLIGGJØRING AV PRO SPEKTET 

Artikkel 10 

Offentliggjøring av prospektet 

1. Uavhengig av om det består av ett enkelt dokument eller flere separate dokumenter, skal et prospekt som inneholder 

hyperlenker til nettsteder, omfatte en erklæring om at opplysningene på nettstedene ikke utgjør en del av prospektet og ikke er 

kontrollert eller godkjent av vedkommende myndighet. Dette kravet får ikke anvendelse på hyperlenker til opplysninger som er 

innlemmet ved henvisning. 

2. Dersom et prospekt offentliggjøres i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) 2017/1129, skal det treffes tiltak på 

nettstedene som brukes for å offentliggjøre prospekter, for å unngå at de henvender seg til personer som er bosatt i 

medlemsstater eller tredjestater der verdipapirene ikke tilbys offentligheten. 

KAPITTEL III 

MASKINLESELIGE DATA FO R KLASSIFISERINGEN AV PRO SPEKTER 

Artikkel 11 

Data for klassifisering av prospekter 

Når vedkommende myndighet gir ESMA en elektronisk kopi av et godkjent prospekt, herunder eventuelle tillegg og, dersom 

det er relevant, endelige vilkår, skal den også gi ESMA relevante tilhørende data for klassifiseringen av prospekter i samsvar 

med tabellene i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 12 

Praktiske ordninger for å sikre at dataene er maskinleselige  

Vedkommende myndighet skal framlegge de tilhørende dataene nevnt i artikkel 11 i et felles XML-format og i samsvar med det 

formatet og de standardene som angis i tabellene i vedlegg VII.  
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KAPITTEL IV 

ANNO NSER 

Artikkel 13 

Identifisering av prospektet 

Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, omfattes av plikten til å 

utarbeide et prospekt, skal en annonse tydelig identifisere dette prospektet ved 

a) tydelig å angi det nettstedet der prospektet er offentliggjort eller skal offentliggjøres, dersom annonsen spres i skriftlig form 

og på annen måte enn elektronisk, 

b) å inneholde en hyperlenke til prospektet og til de relevante endelige vilkårene i et grunnprospekt dersom annonsen spres i 

skriftlig form via elektroniske midler, eller ved å inneholde en hyperlenke til den siden på nettstedet der prospektet vil bli 

offentliggjort, dersom det ennå ikke er offentliggjort, 

c) å inneholde nøyaktige opplysninger om hvor prospektet kan innhentes, og nøyaktige opplysninger om det tilbudet om 

verdipapirer eller det opptaket til handel på et regulert marked som prospektet gjelder, dersom annonsen spres i en form 

eller på en måte som ikke er omfattet av bokstav a) eller b). 

Artikkel 14 

Krav til innhold 

1. Annonser som spres til potensielle ikke-profesjonelle investorer, skal inneholde følgende: 

a) Ordet «annonse», angitt på en tydelig måte. Dersom en annonse spres i muntlig form, skal formålet tydelig angis i 

begynnelsen av meldingen. 

b) En erklæring om at godkjenningen av prospektet ikke bør forstås som en godkjenning av de verdipapirene som tilbys eller 

opptas til handel på et regulert marked, dersom annonsen inneholder en henvisning til et prospekt som er godkjent av 

vedkommende myndighet. 

c) En anbefaling til potensielle investorer om å lese prospektet før de treffer en investeringsbeslutning, slik at de fullt ut forstår 

de potensielle risikoene og fordelene som er knyttet til beslutningen om å investere i verdipapirene, dersom annonsen 

inneholder en henvisning til et prospekt som er godkjent av vedkommende myndighet. 

d) Advarselen som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1286/2014(6), dersom 

i) annonsen gjelder andre komplekse verdipapirer enn de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) 

punkt i), ii) og vi) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(7), og 

ii)  advarselen inngår eller vil inngå i prospektsammendraget. 

2. Annonser i skriftlig form som spres til potensielle ikke-profesjonelle investorer, skal ha et format og en lengde som skiller 

dem tilstrekkelig fra prospektet til at de ikke kan forveksles med det.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).  

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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Artikkel 15 

Annonsering 

1. Annonser som spres til potensielle investorer, skal endres dersom 

a) et tillegg til prospektet offentliggjøres senere i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 2017/1129, 

b) den betydelige nye omstendigheten, den vesentlige feilen eller den vesentlige unøyaktigheten som angis i tillegget, gjør den 

tidligere spredte annonsen vesentlig unøyaktig eller villedende. 

Første ledd får ikke anvendelse etter den endelige avslutningen av det offentlige tilbudet eller etter tidspunktet da handel på et 

regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. 

2. Annonser som endres i samsvar med nr. 1, skal spres til potensielle investorer uten unødig opphold etter at tillegget til 

prospektet er offentliggjort, og skal inneholde alt følgende: 

a) En tydelig henvisning til den unøyaktige eller villedende versjonen av annonsen. 

b) En opplysning om at annonsen er blitt endret fordi den inneholdt vesentlig unøyaktige eller villedende opplysninger. 

c) En klar beskrivelse av forskjellene mellom de to versjonene av annonsen. 

3. Med unntak av annonser som er spredt muntlig, skal en annonse som er endret i samsvar med nr. 1, minst spres gjennom 

samme kanaler som den tidligere annonsen. 

Artikkel 16 

Opplysninger om tilbud om verdipapirer 

1. Opplysningene som gis muntlig eller skriftlig om et offentlig tilbud om verdipapirer eller et opptak til handel på et 

regulert marked, uansett om det er for annonsering eller andre formål, skal ikke 

a) være i strid med opplysningene i prospektet, 

b) vise til opplysninger som er i strid med opplysningene i prospektet, 

c) gi en vesentlig ubalansert framstilling av opplysningene i prospektet, herunder ved å presentere negative sider ved 

opplysningene på en mindre framtredende måte enn de positive sidene, utelate visse opplysninger eller presentere 

opplysninger på en selektiv måte, 

d) inneholde alternative ytelsesindikatorer, med mindre de inngår i prospektet. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal opplysningene i prospektet bestå av enten opplysninger som inngår i prospektet, dersom det 

allerede er offentliggjort, eller opplysninger som skal inngå i prospektet, dersom prospektet offentliggjøres senere. 

3. Med hensyn til nr. 1 bokstav d) skal alternative ytelsesindikatorer bestå av finansielle indikatorer for historiske eller 

framtidige finansielle resultater, den finansielle stillingen eller kontantstrømmer, unntatt finansielle indikatorer definert i den 

gjeldende rammen for finansiell rapportering.  
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Artikkel 17 

Framgangsmåte for samarbeidet mellom vedkommende myndigheter 

1. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat der en annonse spres, anser at innholdet i denne annonsen er uforenlig 

med opplysningene i prospektet, kan den anmode vedkommende myndighet i hjemstaten om bistand. På anmodning skal 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der annonsen spres, gi vedkommende myndighet i hjemstaten følgende 

opplysninger: 

a) Grunnene til at den anser at innholdet i annonsen er uforenlig med opplysningene i prospektet. 

b) Den relevante annonsen og ved behov en oversettelse av annonsen til språket i prospektet eller til et språk som er vanlig i 

internasjonale finanskretser. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal så snart som mulig oversende resultatene av sin vurdering av om annonsen er 

i samsvar med opplysningene i prospektet, til vedkommende myndighet i medlemsstaten der annonsen spres. 

KAPITTEL V 

TILLEGG TIL PRO SPEKTET 

Artikkel 18 

Offentliggjøring av et tillegg til prospektet 

1. Det skal offentliggjøres et tillegg til prospektet i følgende situasjoner: 

a) Nye reviderte årsregnskaper offentliggjøres av 

i) en utsteder, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter, 

ii)  en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når det 

gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 2019/980, 

iii)  en utsteder av de underliggende aksjene for depotbevis som nevnt i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

b) En utsteder har offentliggjort en resultatprognose eller et resultatestimat etter at prospektet er godkjent, dersom det i 

henhold til delegert forordning 2019/980 kreves at en resultatprognose eller et resultatestimat inngår i prospektet. 

c) En endring eller en tilbakekalling av en resultatprognose eller et resultatestimat tas med i prospektet. 

d) Det skjer en endring i kontrollen av 

i) en utsteder, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter, 

ii)  en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 

2019/980, 

iii)  en utsteder av de underliggende aksjene for depotbevis som nevnt i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980.  
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e) Tredjeparter framsetter et nytt overtakelsestilbud som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF(8), eller resultatet av et overtakelsestilbud gjøres tilgjengelig med hensyn til følgende typer 

verdipapirer: 

i) Utstederens egenkapital, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter. 

ii)  Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles 

med aksjer, når prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i 

delegert forordning 2019/980. 

iii)  Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene for depotbevis, når prospektet er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

f) Arbeidskapitalen som angis i erklæringen i prospektet, blir tilstrekkelig eller utilstrekkelig til å dekke utstederens 

nåværende behov, i forbindelse med 

i) egenkapitalinstrumenter, 

ii)  verdipapirer som er konvertible eller ombyttelige, som omhandlet i artikkel 19 nr. 2 og artikkel 19 nr. 3 i delegert 

forordning 2019/980, 

iii)  depotbevis utstedt for aksjer som omhandlet i artikkel 6 og 14 i delegert forordning 2019/980. 

g) En utsteder søker om opptak til handel på minst ett ytterligere regulert marked i minst én ytterligere medlemsstat, eller har  

til hensikt å gjennomføre et offentlig tilbud om verdipapirer i minst én ytterligere medlemsstat som ikke er nevnt i 

prospektet. 

h) I forbindelse med et prospekt som gjelder egenkapitalinstrumenter eller andre verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2, artikkel 

19 nr. 3 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning 2019/980, kan en ny betydelig finansiell forpliktelse forventes å føre til 

en vesentlig bruttoendring i henhold til artikkel 1 bokstav e) i nevnte delegerte forordning. 

i) Det samlede nominelle beløpet for emisjonsprogrammet økes. 

KAPIT TEL VI 

TEKNISKE O RDNINGER FO R MELDINGSPO RTALEN 

Artikkel 19 

Opplasting av dokumenter og tilhørende data 

Når dokumenter nevnt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1129 lastes opp til meldingsportalen, skal vedkommende 

myndighet sikre at disse dokumentene er i et søkbart elektronisk format som ikke kan endres, og at de ledsages av de dataene 

som angis for disse dokumentene i tabellene i vedlegg VII til denne forordningen, i et felles XML-format. 

Artikkel 20 

Behandling av og melding om dokumenter og tilhørende data 

1. ESMA skal sikre at meldingsportalen automatisk behandler og kontrollerer alle opplastede dokumenter og tilhørende data 

samt underretter vedkommende myndighet som har lastet opp dokumentene, om hvorvidt opplastingen var vellykket eller det 

oppsto feil. 

2. ESMA skal sikre at meldingsportalen sender meldinger om opplastede dokumenter og tilhørende data til de berørte 

vedkommende myndighetene. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12 –23). 
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Artikkel 21 

Nedlasting av dokumenter og tilhørende data 

ESMA skal sikre at meldingsportalen gjør opplastede dokumenter og tilhørende data tilgjengelige for de berørte vedkommende 

myndighetene. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Oppheving 

Delegert forordning (EU) nr. 382/2014 oppheves. 

Delegert forordning (EU) 2016/301 oppheves. 

Artikkel 23 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juli 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

IKKE-FINANSIELLE ENHETER (EGENKAPITALINSTRUMENTER)  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Samlede inntekter      

*Driftsresultat eller et annet lignende mål på det 

finansielle resultatet, som utstederen benytter i 

finansregnskapet 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Årlig inntektsøkning      

#Driftsmargin      

#Netto overskuddsmargin      

#Resultat per aksje      

Tabell 2 

Balanse for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

*Samlede eiendeler     

*Samlet egenkapital     

#Nettogjeld (langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld 

minus kontanter) 

    

Tabell 3 

Kontantstrømoppstilling for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Relevante netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 

og/eller kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 

og/eller kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
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VEDLEGG II 

IKKE-FINANSIELLE ENHETER (IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER) 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Driftsresultat eller et annet lignende mål på det 

finansielle resultatet, som utstederen benytter i 

finansregnskapet 

    

Tabell 2 

Balanse for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

*Nettogjeld (langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld minus 

kontanter) 

   

#Likviditetsgrad (omløpsmidler / kortsiktige forpliktelser)    

#Forhold mellom gjeld og egenkapital (samlede forpliktelser / 

samlet egenkapital) 

   

#Rentedekningsgrad (driftsinntekter/rentekostnader)    

Tabell 3 

Kontantstrømoppstilling for ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

 År År -1 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter     

*Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     

*Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     
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VEDLEGG III 

KREDITTINSTITUSJO NER (EGENKAPITALINSTRUMENTER O G IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER)  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for kredittinstitusjoner 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Netto renteinntekter (eller tilsvarende)      

*Netto inntekter fra gebyrer og provisjoner      

*Netto nedskrivning på finansielle eiendeler      

*Netto handelsinntekter      

*Mål på det finansielle resultatet som utstederen 

benytter i finansregnskapet, for eksempel driftsover-

skudd 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Resultat per aksje (bare for utstedere av egen-

kapitalinstrumenter) 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 

Tabell 2 

Balanse for kredittinstitusjoner 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Verdi som 

resultat av den 

siste tilsyns- og 

evaluerings-

prosessen 

(«SREP») 

*Samlede eiendeler      

*Prioritert gjeld      

*Uprioritert gjeld      

*Lån og kundefordringer (netto)      
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 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Verdi som 

resultat av den 

siste tilsyns- og 

evaluerings-

prosessen 

(«SREP») 

*Innskudd fra kunder      

*Samlet egenkapital      

#Tapsutsatte lån (basert på netto balanseført verdi / 

lån og fordringer) 

     

#Ren kjernekapitaldekning (CET1) eller annen 

relevant kapitaldekning, avhengig av utstedelsen 

     

#Samlet kapitaldekning      

#Uvektet kjernekapitalandel beregnet i henhold til 

gjeldende rammeregler 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 
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VEDLEGG IV 

FO RSIKRINGSSELSKAPER (EGENKAPITALINSTRUMENTER O G IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER) 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for forsikringsselskaper 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

Sammen-

lignbare tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Nettopremier      

*Nettoytelser og -erstatninger      

*Inntekter før skatt      

*Driftsoverskudd (med skille mellom livsforsikring 

og skadeforsikring) 

     

*Nettoresultat (for konsernregnskap nettoresultat 

som kan henføres til morforetakets aksjeeiere) 

     

#Årlig inntektsøkning (nettopremier)      

#Resultat per aksje (bare for utstedere av egen-

kapitalinstrumenter) 

     

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 

Tabell 2 

Balanse for forsikringsselskaper 

 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

*Investeringer, herunder finansielle eiendeler knyttet til 

«unit linked»-avtaler 

    

*Samlede eiendeler     

*Forpliktelser i henhold til forsikringsavtaler     

*Finansielle forpliktelser     

*Samlede forpliktelser     

*Samlet egenkapital     
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 År År -1 År -2 (1) Delårsperiode 

#Solvenskapitaldekning (Solvens II) eller annen relevant 

kapitaldekning, avhengig av utstedelsen 

    

#Skadeprosent     

#«Combined ratio» ((erstatninger + kostnader) / premier 

for perioden) 

    

(1) Angi finansiell nøkkelinformasjon for det antallet år som det relevante opplysningskravet gjelder for i henhold til delegert forordning 

2019/980. 
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VEDLEGG V 

SPESIALFO RETAK SO M UTSTEDER VERDIPAPIRER MED SIKKERHET I EIENDELER  

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Resultatregnskap for spesialforetak i forbindelse med verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

 År År -1 

*Nettoresultat   

Tabell 2 

Balanse for spesialforetak i forbindelse med verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

 År År -1 

*Samlede eiendeler   

*Samlede forpliktelser   

*Finansielle eiendeler vurdert til virkelig 

verdi over resultatet 

  

*Derivative finansielle eiendeler   

*Ikke-finansielle eiendeler dersom de er 

vesentlige for enhetens virksomhet 

  

*Finansielle forpliktelser vurdert til 

virkelig verdi over resultatet 

  

*Derivative finansielle forpliktelser   
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VEDLEGG VI 

LUKKEDE FO ND 

— En post som er merket med «*», viser til obligatoriske opplysninger eller tilsvarende opplysninger dersom utstederen ikke 

bruker internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). Utstederen kan anvende en annen tittel for å framlegge 

opplysninger som i det vesentlige er de samme som opplysningene angitt i tabellen, dersom utstederen benytter denne 

alternative tittelen i sitt finansregnskap. 

— En post som er merket med «#», angir at disse opplysningene er obligatoriske dersom de forekommer andre steder i 

prospektet. 

— En post som er merket med «~» i forbindelse med lukkede fond, viser til investeringer til virkelig verdi over resultatet på 

samme dato som datoen for den netto andelsverdien (NAV). 

Tabell 1 

Ytterligere opplysninger som er relevante for lukkede fond 

Aksjeklasse Samlet netto andelsverdi Antall aksjer/andeler 
~NAV/aksje eller 

markedspris/aksje/enhet  

#Fondets historiske 

resultater 

A XXX XX X  

 Samlet sum Samlet sum   

Tabell 2 

Resultatregnskap for lukkede fond 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

Sammenlignbare 

tall for 

tilsvarende 

periode i 

foregående år 

*Samlede nettoinntekter / netto investe-

ringsinntekter eller samlede inntekter før 

driftskostnader 

     

*Nettoresultat      

*Resultatavhengig gebyr (påløpt/betalt)      

*Investeringsforvaltningsgebyr 

(påløpt/betalt) 

     

*Andre vesentlige gebyrer (påløpt/betalt) til 

tjenesteytere 

     

#Resultat per aksje      

Tabell 3 

Balanse for lukkede fond 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

*Samlede nettoeiendeler     

#Uvektet kjernekapitalandel     
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VEDLEGG VII 

MASKINLESELIGE DATA SO M SKAL FRAMLEGGES FO R ESMA 

Tabell 1 

Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

1. Nasjonal identifikator Entydig identifikator for den 

opplastede dataposten, tildelt av 

vedkommende nasjonale 

myndighet som er avsender 

{ALPHANUM -50} 

2. Tilknyttet nasjonal 

identifikator 

Entydig identifikator for den 

dataposten som den opplastede 

dataposten er knyttet til, tildelt 

av vedkommende nasjonale 

myndighet som er avsender 

Rapporteres ikke dersom den 

tilknyttede nasjonale 

identifikatoren ikke er relevant 

{ALPHANUM -50} 

3. Avsendermedlemsstat Landkode for medlemsstaten 

som har godkjent den 

opplastede dataposten, eller der 

den opplastede dataposten er 

registrert 

{COUNTRYCODE_2} 

4. Mottakermedlemsstat(er) Landkode for medlemsstaten(e) 

som den opplastede dataposten 

skal meldes eller meddeles til 

Når flere medlemsstater skal 

angis, utfylles felt 4 så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

5. Dokumenttype Type opplastet dokument Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «BPFT» – Grunnprospekt med endelige vilkår 

— «BPWO» – Grunnprospekt uten endelige vilkår 

— «STDA» – Separat prospekt 

— «REGN» – Registreringsdokument 

— «URGN» – Universelt registreringsdokument 

— «SECN» – Verdipapirdokument 

— «FTWS» – Endelige vilkår, herunder sammendraget 

av den enkelte emisjonen som er vedlagt dem 

— «SMRY» – Sammendrag 

— «SUPP» – Tillegg 

— «SUMT» – Oversettelse av sammendraget 

— «COAP» – Godkjenningsbevis 

— «AMND» – Endring 

Når flere dokumenter skal formidles, utfylles felt [5] så 

mange ganger som nødvendig for å beskrive hvert 

dokument som dataposten inneholder 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

6. Strukturtype Formatet som er valgt for 

prospektet 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «SNGL» – Prospekt som består av ett enkelt 

dokument 

— «SPWS» – Prospekt som består av separate 

dokumenter med sammendrag 

— «SPWO» – Prospekt som består av separate 

dokumenter uten sammendrag 

7. Godkjennings- eller 

registreringsdato 

Datoen da den opplastede 

dataposten ble godkjent eller 

registrert 

{DATEFORMAT} 

8. Språk Det EU-språket som er brukt i 

den opplastede dataposten 

{LANGUAGE} 

9. Tilbyderens 

standardiserte navn 

Tilbyderens fornavn og 

etternavn dersom denne er en 

fysisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [9] så mange 

ganger som nødvendig 

{ALPHANUM -280} 

10. Garantistens 

standardiserte navn 

Garantistens fornavn og 

etternavn dersom denne er en 

fysisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [10] så mange 

ganger som nødvendig 

{ALPHANUM -280} 

11. Utstederens LEI Utsteders identifikator for 

juridisk person 

Når flere utstedere skal angis, 

utfylles felt [11] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 

12. Tilbyderens LEI Tilbyders identifikator for 

juridisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [12] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 

13. Garantistens LEI Garantistens identifikator for 

juridisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [13] så mange 

ganger som nødvendig 

{LEI} 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1907 

 

 

Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

14. Tilbyderens bosted Tilbyderens bosted dersom 

tilbyderen er en fysisk person 

Når flere tilbydere skal angis, 

utfylles felt [14] så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

15. Garantistens bosted Garantistens bosted dersom 

garantisten er en fysisk person 

Når flere garantister skal angis, 

utfylles felt [15] så mange 

ganger som nødvendig 

{COUNTRYCODE_2} 

16. FISN Det finansielle instrumentets 

kortnavn 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{FISN} 

17. ISIN Internasjonalt 

identifikasjonsnummer for 

verdipapirer 

{ISIN} 

18. CFI Kode for klassifisering av 

finansielle instrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{CFI_CODE} 

19. Utstedelsesvaluta Kode for den valutaen som den 

pålydende verdien er uttrykt i 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{CURRENCYCODE_3} 

20. Pålydende verdi per 

enhet 

Pålydende verdi per enhet i 

utstedelsesvalutaen 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Felt for verdipapirer med 

definert pålydende verdi 

{DECIMAL-18/5} 

21. Identifikator for eller 

navn på det under-

liggende 

ISIN-kode for det under-

liggende verdipapiret / den 

underliggende indeksen eller 

navn på det underliggende 

verdipapiret / den under-

liggende indeksen dersom det 

ikke finnes en ISIN-kode 

En kurv av verdipapirer skal 

identifiseres på tilsvarende 

måte 

Felt for verdipapirer med 

definert underliggende. Dette 

feltet skal gjentas for hver ISIN 

for slike verdipapirer 

For ett enkelt underliggende: 

— For et verdipapir eller en indeks med eksisterende 

ISIN: {ISIN} 

— Dersom indeksen ikke har noen ISIN: {INDEX} 

— I andre tilfeller: {ALPHANUM -50} 

For flere underliggende (minst to): «BSKT» 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

22. Forfalls- eller utløpsdato Verdipapirets forfalls- eller 

utløpsdato, når det er relevant 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Felt for verdipapirer med 

definert forfallsdato 

{DATEFORMAT} 

For evigvarende gjeldsinstrumenter bør felt 22 utfylles 

med verdien 9999-12-31. 

23. Tilbudt volum Antall verdipapirer som tilbys 

Feltet får anvendelse bare på 

egenkapitalinstrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN som anvendes 

{INTEGER-18} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

24. Tilbudt pris Pris per tilbudt verdipapir, i en 

pengeverdi. Valutaen for prisen 

er utstedelsesvalutaen 

Feltet får anvendelse bare på 

egenkapitalinstrumenter 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN som anvendes 

{DECIMAL-18/5} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

«PNDG» når den tilbudte prisen ennå ikke er 

tilgjengelig, men vil bli tilgjengelig 

«NOAP» når den tilbudte prisen ikke er relevant 

25. Tilbudt vederlag Samlet beløp som tilbys, i 

samme pengeverdi som 

utstedelsesvalutaen 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

{DECIMAL-18/5} 

Enten som en enkeltverdi, et verdiintervall eller en 

maksimumsverdi 

«PNDG» når det tilbudte vederlaget ikke er tilgjengelig, 

men vil bli tilgjengelig 

«NOAP» når det tilbudte vederlaget ikke er relevant 

26. Type verdipapir Klassifisering av kategorier av 

egenkapitalinstrumenter og 

ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Dette feltet bør gjentas for hver 

ISIN 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

Egenkapital 

— «SHRS»: Aksjer 

— «UCEF»: Andel eller aksje i lukkede fond 

— «CVTS»: Konvertibelt verdipapir 

— «DRCP»: Depotbevis 

— «OTHR»: Annen egenkapital 

Gjeld 

— «DWLD»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på minst 100 000 euro 

— «DWHD»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på mindre enn 100 000 euro 

— «DLRM»: Gjeldsinstrumenter med en pålydende 

verdi per enhet på mindre enn 100 000 euro, som 

handles på et regulert marked der bare profesjonelle 

investorer har adgang 

«ABSE»: ABS 

«DERV»: Finansielt derivat 
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Nummer Felt  Innhold som skal rapporteres Formater og standarder som skal brukes ved rapportering 

27. Type tilbud/opptak Taksonomi i samsvar med 

prospektforordningen og 

MiFID/MiFIR 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «IOWA»: Førstegangstilbud uten opptak til 

handel/notering 

— «SOWA»: Etterfølgende tilbud uten opptak til 

handel/notering 

— «IRMT»: Første opptak til handel på et regulert 

marked 

— «IPTM»: Første opptak til handel på et regulert 

marked etter tidligere handel på en MHF 

— «IMTF»: Første opptak til handel på en MHF med 

offentlig tilbud 

— «SIRM»: Sekundærutstedelse på et regulert marked 

eller en MHF 

28. Kjennetegn for handels-

plassen der verdipapiret 

først ble opptatt til 

handel 

Taksonomi i samsvar med 

prospektforordningen og 

MiFID/MiFIR 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «RMKT»: Regulert marked som er åpent for alle 

investorer 

— «RMQI»: Regulert marked eller et segment av det 

der bare profesjonelle investorer har adgang 

— «MSGM»: MHF som er et vekstmarked for SMB-er 

— «MLTF»: MHF som ikke er et vekstmarked for 

SMB-er 

29. Opplysningsordning Nummeret på det vedlegget 

som prospektet er utarbeidet i 

samsvar med i henhold til 

delegert kommisjonsforordning 

(EU) [] 

Når flere vedlegg skal angis, 

utfylles felt 29 så mange ganger 

som nødvendig 

{INTEGER-2} Fra 1 til [29] 

30. Kategori av EU-

vekstprospekt 

Begrunnelse for at et EU-

vekstprospekt er brukt 

Velges fra liste med forhåndsdefinerte felter: 

— «S15A»: SMB-er i henhold til artikkel 15  

nr. 1 bokstav a) i prospektforordningen 

— «I15B»: Andre utstedere enn SMB-er i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i prospektforordningen 

— «I15C»: Andre utstedere enn SMB-er i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i prospektforordningen 

— «O15D»: Tilbydere av verdipapirer i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 bokstav d) i prospektforordningen 

Tabell 2 

Symbol Datatype Definisjon 

{ALPHANUM -n} Inntil n alfanumeriske tegn Fritekstfelt 

{CFI_CODE} 6 tegn CFI-kode som definert i ISO 10962 

{COUNTRYCODE_2} 2 alfanumeriske tegn Landkode med 2 bokstaver i henhold til 

ISO 3166-1 alfa-2 

{DATEFORMAT} Datoer i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-

DD 

Datoer skal rapporteres i UTC-tid 

Datoformat i henhold til ISO 8601 



Nr. 13/1910 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Symbol Datatype Definisjon 

{LANGUAGE} Kode med 2 bokstaver ISO 639-1 

{LEI} 20 alfanumeriske tegn Identifikator for juridisk person som 

definert i ISO 17442 

{FISN} 35 alfanumeriske tegn med følgende 

struktur: 

FISN-kode som definert i ISO 18774 

{ISIN} 12 alfanumeriske tegn ISIN-kode som definert i ISO 6166 

{CURRENCYCODE_3} 3 alfanumeriske tegn Valutakode med 3 bokstaver i henhold til 

ISO 4217 

{DECIMAL-n/m} Desimaltall med til sammen inntil n 

sifre, hvorav inntil m sifre kan være 

brøkdeler 

Tallfelt 

Desimalskilletegnet er «.» (punktum) 

Verdier avrundes, trunkeres ikke. 

{INTEGER-n} Heltall med til sammen inntil n sifre Tallfelt 

{INDEX} 4 bokstaver «EONA» — EONIA 

«EONS» — EONIA SWAP 

«EURI» — EURIBOR 

«EUUS» — EURODOLLAR 

«EUCH» — EuroSwiss 

«GCFR» — GCF REPO 

«ISDA» — ISDAFIX 

«LIBI» — LIBID 

«LIBO» — LIBOR 

«MAAA» — Muni AAA 

«PFAN» — Pfandbriefe 

«TIBO» — TIBOR 

«STBO» — STIBOR 

«BBSW» — BBSW 

«JIBA» — JIBAR 

«BUBO» — BUBOR 

«CDOR» — CDOR 

«CIBO» — CIBOR 

«MOSP» – MOSPRIM 

«NIBO» — NIBOR 

«PRBO» — PRIBOR 

«TLBO» — TELBOR 

«WIBO» — WIBOR 

«TREA» — Treasury 

«SWAP» — SWAP 

«FUSW» — Future SWAP 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/980 

av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, 

innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når  

verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om  

oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 

2003/71/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 14, artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 14 nr. 3, artikkel 15 nr. 2 og artikkel 20 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/1129 fastsetter krav som skal oppfylles når prospekter utarbeides. Det er nødvendig å fastsette 

nærmere bestemmelser om kravene til kontroll, gjennomgåelse, godkjenning og inngivelse av det universelle 

registreringsdokumentet og eventuelle endringer av det, kravene til prospektets, grunnprospektets og de endelige 

vilkårenes format, de spesifikke opplysningene som skal inngå i et prospekt, minstekravene til opplysninger som skal 

inngå i det universelle registreringsdokumentet, hvilke begrensede opplysninger som skal inngå under ordningen med 

forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser, det begrensede innholdet i, det standardiserte formatet for og den 

standardiserte rekkefølgen i EU-vekstprospektet, det reduserte innholdet i og det standardiserte formatet for det 

særskilte sammendraget, og kontroll og godkjenning av prospekter. 

2) Et prospekts innhold og format avhenger av en rekke faktorer, for eksempel type utsteder, type verdipapir og type 

utstedelse, hvorvidt en tredjepart kan delta som garantist og hvorvidt opptak til handel kan forekomme. Det er derfor 

ikke hensiktsmessig å fastsette de samme kravene til alle typer prospekter. Det bør i stedet fastsettes spesifikke 

opplysningskrav som bør kombineres avhengig av disse faktorene og typen av prospekt. Dette bør imidlertid ikke hindre 

at en utsteder, tilbyder eller person som søker om opptak til handel på et regulert marked, gir alle tilgjengelige 

opplysninger i prospektet. 

3) For å sikre rettssikkerhet og økt innsyn for investorene bør utstederne i det universelle registreringsdokumentet angi om 

dette registreringsdokumentet er godkjent av vedkommende myndighet eller er inngitt og offentliggjort uten forhånds-

godkjenning. 

4) De mindre strenge opplysningskravene for sekundærutstedelser bør gjenspeile særtrekkene ved egenkapitalinstrumenter 

og ikke-aksjerelaterte verdipapirer. 

5) Innretninger for kollektiv investering av lukket type har spesifikke investeringsmål og kan være underlagt spesifikke 

investeringsbegrensninger. Registreringsdokumentene for slike innretninger bør derfor være underlagt spesifikke 

opplysningskrav. 

6) På grunn av den indirekte forbindelsen mellom investoren og de underliggende aksjene for depotbevis er det viktig at 

investoren blir informert om utstederen av de underliggende aksjene. Prospektet for depotbevis bør derfor, i tillegg til 

opplysninger om depotbeviset og utstederen av depotbeviset, inneholde opplysninger om de underliggende aksjene og 

utstederen av disse underliggende aksjene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 21.6.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2019 av  

10. juli 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

12.9.2019, s. 3. 

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12. 

2022/EØS/13/157 
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7) Opplysningene i prospekter for ikke-aksjerelaterte verdipapirer bør tilpasses til de enkelte investortypenes kunnskap og 

ekspertise. Prospekter for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som ikke-profesjonelle investorer kan investere i, bør derfor 

være underlagt mer omfattende og detaljerte opplysningskrav enn prospekter for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som er 

forbeholdt profesjonelle investorer. 

8) Plikten til å utarbeide et prospekt gjelder for ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt av tredjestater og deres regionale og 

lokale myndigheter når disse enhetene ønsker å tilby verdipapirer til offentligheten i Unionen, eller når de ønsker at 

deres verdipapirer skal opptas til handel på et regulert marked. På grunn av disse offentlige organenes særtrekk bør 

spesifikke opplysningskrav fastsettes. 

9) Investorene bør kunne forstå situasjonen til en utsteder med en kompleks finansiell historie og de forventede 

virkningene av en transaksjon som innebærer en betydelig finansiell forpliktelse. Det bør derfor kreves at slike utstedere 

gir ytterligere opplysninger om dette i prospektet. 

10) Dersom verdipapirer kan byttes mot eller konverteres til aksjer som allerede er opptatt til handel på et regulert marked, 

har aksjeeierne og investorene som regel allerede opplysninger om disse verdipapirenes underliggende aksjer. Det er 

derfor tilstrekkelig at prospektet inneholder en erklæring med opplysninger om typen av underliggende aksje og 

angivelse av hvor opplysninger om den underliggende aksjen kan finnes. 

11) Investorene kan ønske å investere i verdipapirer som kan byttes mot eller konverteres til aksjer som er eller vil bli 

utstedt av utstederen av disse verdipapirene eller et foretak som tilhører denne utstederens konsern, og som ennå ikke 

har vært opptatt til handel på et regulert marked. Disse investorene bør få de samme opplysningene om hvilken evne 

utstederen av de underliggende aksjene har til å fortsette driften og om utstederens gjeldsforpliktelser i forhold til 

kapitaliseringen, som de investorene som har investert direkte i aksjene. Prospektet bør derfor inneholde en erklæring 

om arbeidskapital og en erklæring om kapitaliseringen og gjeldsforpliktelsene til utstederen av de underliggende 

aksjene. 

12) Finansielle derivater innebærer særlige risikoer for investorer blant annet fordi tapene kan være høyere enn 

investeringen og fordi det underliggende instrumentet ikke alltid er opptatt til handel på et regulert marked, og det derfor 

kanskje ikke finnes tilgjengelige opplysninger om det underliggende instrumentet. Enkelte ikke-aksjerelaterte 

verdipapirer, f.eks. strukturerte obligasjoner, inneholder visse elementer av finansielle derivater. Verdipapirdokumentet 

bør derfor inneholde ytterligere opplysninger om det underliggende instrumentet for et finansielt derivat eller om 

derivatelementet i det ikke-aksjerelaterte verdipapiret, og eventuelt en erklæring om de mulige tapene investorer kan bli 

påført. 

13) Dersom et grunnprospekt utarbeides for verdipapirer som er knyttet til eller sikret med en underliggende eiendel, skal 

dette grunnprospektet inneholde alle opplysninger om typen av underliggende eiendel dersom denne eiendelen er kjent 

på det tidspunktet grunnprospektet godkjennes. Markedsforhold kan imidlertid medføre at det velges en annen 

underliggende eiendel i en kategori av underliggende eiendeler. Spesifikke opplysninger om den underliggende 

eiendelen bør derfor først gis i de endelige vilkårene i grunnprospektet. 

14) Garantier skal sikre at betalingene som er knyttet til verdipap iret, gjennomføres på tilbørlig måte. Ettersom garantier kan 

være utformet på mange ulike måter, bør det fastsettes klare opplysningskrav med hensyn til garantienes art og omfang. 

15) Formatet for prospektet, grunnprospektet og de endelige vilkårene bør sp esifiseres ved at det fastsettes i hvilken 

rekkefølge de påkrevde opplysningene bør angis. Ettersom det universelle registreringsdokumentet har flere formål, bør 

utstedere som velger å utarbeide og offentliggjøre et universelt registreringsdokument hvert regnskapsår, gis større 

fleksibilitet når det gjelder i hvilken rekkefølge opplysningene skal gis i det universelle registreringsdokumentet. 

16) Grunnprospektet bør inneholde alle opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for utarbeidingen, men det bør 

være mulig å unnlate å innsette spesifikke opplysninger som først blir tilgjengelige på et senere tidspunkt og skal inngå i 

de endelige vilkårene, eller å vedlegge en liste over de opplysningene som mangler.  
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17) Det kreves ikke alltid at et prospekt skal inneholde et sammendrag. Dette bør imidlertid ikke hindre at det settes inn en 

oversikt over innholdet i prospektet. For å unngå forvirring blant investorene bør imidlertid en slik oversikt over 

innholdet ikke kalles et sammendrag, med mindre den overholder alle kravene som gjelder for sammendrag. 

18) EU-vekstprospektet skal lette den administrative byrden, særlig for SMB-er. Det er derfor hensiktsmessig å forenkle 

utarbeidingen av EU-vekstprospektet ved å fastsette en fast rekkefølge som opplysningene bør gis i. For å sikre at 

opplysningene presenteres på en måte som er sammenhengende og forenlig med ulike forretningsmodeller, bør det gis 

mulighet til fleksibilitet når det gjelder opplysningenes rekkefølge innenfor hvert avsnitt i EU-vekstprospektet. 

19) For å gi mulighet til fleksibilitet og for å fremme bruken av EU-vekstprospektet bør dette kunne bestå av flere separate 

dokumenter. For å unngå risikoen for overlappende opplysninger bør det fastsettes separate, detaljerte opplysningskrav 

for på den ene side det særskilte registreringsdokumentet og på den annen side det særskilte verdipapirdokumentet, og 

kravene bør tilpasses til den aktuelle typen verdipapirer, idet det skilles mellom egenkapitalinstrumenter og ikke-

aksjerelaterte verdipapirer. 

20) Det særskilte sammendraget av EU-vekstprospektet bør gi investorer de nøkkelopplysningene de trenger for å avgjøre 

hvilke tilbud om verdipapirer de ønsker å undersøke nærmere ved å gjennomgå prospektet i sin helhet. Det bør derfor 

formidle de vesentligste egenskapene ved og risikoene knyttet til utstederen og verdipapirene som tilbys, og angi de 

allmenne vilkårene for tilbudet. Ettersom det særskilte sammendraget bare er en innledning til EU-vekstprospektet og 

skal leses sammen med andre deler av dette, bør innholdet i det særskilte sammendraget være i samsvar med disse andre 

delene. For å sikre at det særskilte sammendragets størrelse er tilpasset til EU-vekstprospektets reduserte størrelse, bør 

sammendragets lengde begrenses. 

21) For å sikre at vedkommende myndigheter anvender harmoniserte standarder i hele Unionen når de kontrollerer 

prospekter, særlig at opplysningene i utkastet til prospekt er fullstendige, forståelige og sammenhengende, bør det 

fastsettes kriterier for kontroll av prospekter. Disse kriteriene bør gjelde for hele utkastet til prospekt og alle deler som 

inngår i det, herunder det universelle registreringsdokumentet og eventuelle endringer av og tillegg til prospektet. 

22) Det bør sikres et høyt nivå for investorvern. Vedkommende myndigheter bør derfor ved behov kunne vurdere ytterligere 

kriterier for kontrollen av at utkast til prospekt er fullstendige, forståelige og sammenhengende, for å tilpasse denne 

kontrollen til et prospekts særtrekk. 

23) Enkelte utstedere utøver svært spesifikk forretningsvirksomhet der det kreves inngående kunnskap om den aktuelle 

virksomheten for fullt ut å kunne forstå verdipapirene som utstedes av disse utstederne. Dette gjelder for eksempel for et 

eiendomsselskap som kan pålegges å framlegge en vurderingsrapport med alle relevante opplysninger om vesentlige 

egenskaper som er nødvendige for vurderingen. Vedkommende myndigheter bør derfor kunne anvende en forholds-

messig tilnærming og, dersom det er relevant, kreve at disse spesialistutstederne tar med spesifikke og tilpassede 

opplysninger om denne virksomheten i sine prospekter, utover de opplysningene som kreves fra utstedere som ikke er 

spesialister. 

24) På grunn av den raske utviklingen på verdipapirmarkedene er det mulig at visse typer verdipapirer som ikke omfattes  av 

vedleggene til denne forordningen, vil bli tilbudt offentligheten eller opptatt til handel. For at investorene skal kunne 

treffe en velfundert investeringsbeslutning, bør vedkommende myndigheter i et slikt tilfelle i samråd med utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, bestemme hvilke opplysninger som bør 

inngå i prospektet. 

25) For å effektivisere prospektutarbeidingen og fjerne unødvendige byrder bør det være tillatt å utelate opplysninger 

fastsatt i vedleggene til denne forordningen dersom de ikke er relevante for utstederen eller for de verdipapirene som 

tilbys eller opptas til handel på et regulert marked.  
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26) Kontrollen og godkjenningen av prospekter er en gjentakende prosess. Vedkommende myndighet s beslutning om å 

godkjenne utkastet til prospekt kan innebære flere runder med analyser av utkastet til prospekt og påfølgende 

forbedringer fra utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, for å sikre at 

utkastet til prospekt oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng. For å skape klarhet rundt 

godkjenningsprosessen er det nødvendig å spesifisere hvilke dokumenter som skal oversendes til vedkommende 

myndigheter på ulike trinn i godkjenningsprosessen. 

27) Av effektivitetshensyn bør vedkommende myndigheter kunne foreta en forenklet kontroll når et utkast til prospekt 

inneholder opplysninger som allerede er kontrollert eller gjennomgått. 

28) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å søke etter bestemte ord eller uttrykk i innsendte dokumenter, og 

dermed sikre en effektiv og hurtig prospektkontroll, bør utkast til prospekt og medfølgende opplysninger oversendes i et 

søkbart elektronisk format og via elektroniske midler som vedkommende myndighet kan godta. 

29) Utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til handel på et regulert marked, bør kunne forklare 

vedkommende myndighet hvordan de har håndtert problemer som vedkommende myndighet har påpekt. Hvert utkast til 

prospekt som oversendes til vedkommende myndighet, med unntak av det første utkastet, bør derfor omfatte både en 

merket versjon som klart viser alle endringer i forhold til forrige oversendte utkast, og en umerket versjon der slike 

endringer ikke er markert. 

30) For å unngå forsinkelser i kontrollprosessen bør vedkommende myndigheter raskt kunne identifisere opplysningskrav 

som ikke får anvendelse eller ikke er relevante. For dette formålet bør vedkommende myndigheter underrettes om 

hvilke opplysninger som ikke er tatt med i utkastet til prospekt. 

31) For å gjøre det lettere å utarbeide et prospekt, og dermed gjøre det lettere å innhente kapital for foretak som er etablert i 

Unionen, og for å sikre at felles standarder anvendes ved kontroll og godkjenning av prospekter, bør alle krav knyttet til 

formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av prospekter fastsettes i én enkelt forordning. 

32) Ettersom denne delegerte forordningen erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2), er sistnevnte blitt foreldet 

og bør derfor oppheves. 

33) Av hensyn til sammenhengen bør anvendelsen av denne forordningen utsettes til anvendelsesdatoen for forordning (EU) 

2017/1129. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

DEFINISJO NER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «verdipapirer med sikkerhet i eiendeler» ikke-aksjerelaterte verdipapirer som enten 

 i) representerer en interesse i eiendeler, herunder eventuelle rettigheter for å sikre avdrag eller betaling eller garantere 

betaling på fastsatt tidspunkt av de beløpene som skal utbetales til innehaverne av disse eiendelene på grunnlag av disse 

eiendelene, eller 

 ii) er knyttet til sikkerhet i eiendeler, og vilkårene for verdipapirene fastsetter at betalinger skal beregnes med henvisning 

til disse eiendelene,  

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 

samt annonsering (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1). 
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b) «likeverdig tredjestatsmarked» et tredjestatsmarked som anses som likeverdig med et regulert marked i samsvar med 

kravene i artikkel 25 nr. 4 tredje og fjerde ledd i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(3), 

c) «resultatestimat» en resultatprognose for en regnskapsperiode som er utløpt, og hvis resultat ennå ikke er offentliggjort, 

d) «resultatprognose», en uttrykkelig eller implisitt angivelse av et tall eller et høyeste eller laveste tall for det sannsynlige 

resultatet for inneværende eller framtidige regnskapsperioder, eller angivelse av data som gjør det mulig å foreta en 

beregning av et slikt framtidig resultattall, selv om det ikke er angitt noe bestemt tall og ordet «resultat» ikke er brukt, 

e) «vesentlig bruttoendring» en variasjon på mer enn 25 % i forhold til en eller flere indikatorer på størrelsen på utstederens 

virksomhet. 

KAPITTEL II 

PRO SPEKTETS INNHO LD 

AVSNITT 1 

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentene 

Artikkel 2 

Registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter 

For egenkapitalinstrumenter skal registreringsdokumentet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 1 til denne forordningen, 

med mindre det utarbeides i samsvar med artikkel 9, 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

Artikkel 3 

Universelt registreringsdokument 

Et registreringsdokument som utarbeides i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene 

nevnt i vedlegg 2 til denne forordningen. 

Artikkel 4 

Registreringsdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumenter 

Et særskilt registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 

2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 3 til denne forordningen. 

Artikkel 5 

Registreringsdokument for andeler i innretninger for kollektiv investering av lukket type  

For andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket type skal registreringsdokumentet inneholde opplys -

ningene nevnt i vedlegg 4. 

Artikkel 6 

Registreringsdokument for depotbevis som utstedes for aksjer 

For depotbevis som utstedes for aksjer, skal registreringsdokumentet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 5.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).  
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Artikkel 7 

Registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer 

For ikke-aksjerelaterte verdipapirer som ikke er nevnt i artikkel 8 nr. 2 i denne forordningen, skal registreringsdokumentet 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 6 til denne forordningen, med mindre det utarbeides i samsvar med artikkel 9, 14 eller 

15 i forordning (EU) 2017/1129 eller inneholder opplysningene nevnt i vedlegg 1 til denne forordningen. 

Artikkel 8 

Registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer for engrosmarkedet 

1. For ikke-aksjerelaterte verdipapirer som nevnt i nr. 2 skal registreringsdokumentet inneholde opplysningene nevnt i 

vedlegg 7 til denne forordningen, med mindre registreringsdokumentet utarbeides i samsvar med artikkel 9, 14 eller 15 i 

forordning (EU) 2017/1129 eller inneholder opplysningene nevnt i vedlegg 1 eller 6 til denne forordningen. 

2. Kravet i nr. 1 får anvendelse på ikke-aksjerelaterte verdipapirer som oppfyller et av følgende vilkår: 

a) De skal handles bare på et regulert marked eller et særskilt segment av det der bare profesjonelle investorer kan få adgang 

for å handle med slike verdipapirer. 

b) De har en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro, eller kan i mangel av pålydende verdi bare erverves ved 

emisjon for minst 100 000 euro per verdipapir. 

Artikkel 9 

Registreringsdokument for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Et særskilt registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som er utarbeidet i samsvar med artikkel 14 i forordning 

(EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 8 til denne forordningen, med mindre det inneholder opplys-

ningene nevnt i vedlegg 3 til denne forordningen. 

Artikkel 10 

Registreringsdokument for verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Som unntak fra artikkel 7 og 8 skal et registreringsdokument som er utarbeidet for verdipapirer med s ikkerhet i eiendeler, 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 9. 

Artikkel 11 

Registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt av tredjestater og deres regionale og lokale 

myndigheter 

Som unntak fra artikkel 7 og 8 skal et registreringsdokument som er utarbeidet for ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt av 

tredjestater eller deres regionale eller lokale myndigheter, inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 10. 

AVSNITT 2 

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i verdipapirdokumentene 

Artikkel 12 

Verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av 

lukket type 

For egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket type skal verdipapir-

dokumentet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 11 til denne forordningen, med mindre det er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129.  
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Artikkel 13 

Verdipapirdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumente r eller andeler utstedt av innretninger for 

kollektiv investering av lukket type 

Et særskilt verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av 

lukket type som utarbeides i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i 

vedlegg 12 til denne forordningen. 

Artikkel 14 

Verdipapirdokument for depotbevis som utstedes for aksjer 

For depotbevis som utstedes for aksjer, skal verdipapirdokumentet inneholde opply sningene nevnt i vedlegg 13. 

Artikkel 15 

Verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer 

For ikke-aksjerelaterte verdipapirer som ikke er nevnt i artikkel 8 nr. 2 i denne forordningen, skal verdipapirdokumentet 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 14 til denne forordningen, med mindre et særskilt verdipapirdokument utarbeides i 

samsvar med artikkel 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

Artikkel 16 

Verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer for engrosmarkedet 

For ikke-aksjerelaterte verdipapirer som nevnt i artikkel 8 nr. 2 i denne forordningen skal verdipapirdokumentet inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg 15 til denne forordningen, med mindre det inneholder opplysningene nevnt i vedlegg 14 til 

denne forordningen eller med mindre et særskilt verdipapirdokument utarbeides i samsvar med artikkel 14 eller 15 i forordning 

(EU) 2017/1129. 

Artikkel 17 

Verdipapirdokument for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Et særskilt verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utarbeides i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 

2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 16 til denne forordningen. 

AVSNITT 3 

Tilleggsopplysninger som skal inngå i prospektet 

Artikkel 18 

Kompleks finansiell historie og betydelige finansielle forpliktelser for utstedere av egenkapitalinstrumenter 

1. Dersom utstederen av et egenkapitalinstrument har en kompleks finansiell historie eller har inngått en betydelig finansiell 

forpliktelse, skal tilleggsopplysninger om et annet foretak enn utstederen inngå i prospektet, som nevnt i nr. 2. 

2. Når det gjelder foretaket som ikke er utsteder, skal tilleggsopplysningene være alle opplysninger nevnt i vedlegg 1 og 20 

til denne forordningen som investorer trenger for å foreta en velfundert vurdering i henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 14  

nr. 2 i forordning (EU) 2017/1129, som om vedkommende foretak var utstederen av egenkapitalinstrumentet. 

Forut for slike tilleggsopplysninger skal det gis en tydelig forklaring på hvorfor disse opplysningene er nødvendige for at 

investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering, og det skal angis hvilke virkninger den komplekse finansielle historien 

eller den betydelige finansielle forpliktelsen har for utstederen eller for utstederens virksomhet. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 skal en utsteder anses å ha en kompleks finansiell historie dersom alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) På det tidspunktet prospektet utarbeides, gir opplysningene nevnt i de relevante vedleggene ikke en nøyaktig beskrivelse av 

utsteders foretak.  
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b) Unøyaktigheten nevnt i bokstav a) påvirker investorenes mulighet til å foreta en velfundert vurdering i henhold til artikkel 6 

nr. 1 og artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 2017/1129. 

c) Investorene trenger tilleggsopplysninger om et annet foretak enn utstederen for å kunne foreta en velfundert vurdering i 

henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 2017/1129. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 menes med en betydelig finansiell forpliktelse en bindende avtale om å gjennomføre en 

transaksjon som vil kunne medføre en variasjon på mer enn 25 % i forhold til en eller flere indikatorer på størrelsen på 

utstederens virksomhet. 

Artikkel 19 

Verdipapirer som kan byttes mot eller konverteres til aksjer 

1. Dersom verdipapirene kan byttes mot eller konverteres til aksjer som er opptatt til handel på et regulert marked, skal 

opplysningene nevnt i punkt 2.2.2 i vedlegg 17 inngå i verdipapirdokumentet som tilleggsopplysninger. 

2. Dersom verdipapirene kan byttes mot eller konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av utstederen eller av et foretak 

som tilhører denne utstederens konsern, og som ikke er opptatt til handel på et regulert marked, skal verdipapirdokumentet også 

inneholde følgende tilleggsopplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i punkt 3.1 og 3.2 i vedlegg 11 som gjelder denne utstederen eller det foretaket som tilhører 

utstederens konsern. 

b) Opplysningene nevnt i vedlegg 18 som gjelder den underliggende aksjen. 

3. Dersom verdipapirene kan byttes mot eller konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av en tredjepartsutsteder og 

ikke er opptatt til handel på et regulert marked, skal opplysningene nevnt i vedlegg 18 inngå i verdipapirdokumentet som 

tilleggsopplysninger. 

Artikkel 20 

Verdipapirer som medfører betalings- eller leveringsforpliktelser knyttet til en underliggende eiendel  

1. For verdipapirer som ikke er nevnt i artikkel 19, som gir rett til å tegne eller erverve aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen eller av et foretak som tilhører denne utstederens konsern, og som er opptatt til handel på et regulert marked, skal 

opplysningene nevnt i vedlegg 17 inngå i verdipapirdokumentet som tilleggsopplysninger. 

2. For verdipapirer som ikke er nevnt i artikkel 19, som gir rett til å tegne eller erverve aksjer som er eller vil bli utstedt av 

utstederen eller av et foretak som tilhører denne utstederens konsern, og som ikke er opptatt til handel på et regulert marked, 

skal verdipapirdokumentet også inneholde følgende tilleggsopplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i vedlegg 17, med unntak av opplysningene nevnt i punkt 2.2.2 i det vedlegget. 

b) Opplysningene nevnt i vedlegg 18 som gjelder den underliggende aksjen. 

3. For verdipapirer som ikke er nevnt i artikkel 19, som er knyttet til et annet underliggende instrument enn aksjer nevnt i  

nr. 1 og 2 i denne artikkelen, skal opplysningene nevnt i vedlegg 17 inngå i verdipapirdokumentet som tilleggsopplysninger. 

Artikkel 21 

Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

For verdipapirer med sikkerhet i eiendeler skal verdipapirdokumentene også inneholde tilleggsopplysningene nevnt i  

vedlegg 19.  
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Artikkel 22 

Garantier 

For ikke-aksjerelaterte verdipapirer som omfatter garantier, skal verdipapirdokumentene også inneholde tilleggsopplysningene 

nevnt i vedlegg 21. 

Artikkel 23 

Samtykke 

Dersom utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, samtykker i at det brukes som nevnt i artikkel 5  

nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 2017/1129, skal prospektet inneholde følgende tilleggsopplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i punkt 1 og 2A i vedlegg 22 til denne forordningen, når samtykket gis til en eller flere nærmere 

angitte finansielle mellomledd. 

b) Opplysningene nevnt i punkt 1 og 2B i vedlegg 22 til denne forordningen, når samtykket gis til alle finansielle mellomledd. 

KAPITTEL III 

PRO SPEKTETS FO RMAT 

Artikkel 24 

Prospektets format 

1. Dersom et prospekt utarbeides som ett enkelt dokument, skal det bestå av følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) En innholdsfortegnelse. 

b) Et sammendrag dersom det kreves i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 2017/1129. 

c) Risikofaktorene nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 2017/1129. 

d) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedleggene til denne forordningen som skal inngå i prospektet. 

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan bestemme i hvilken rekkefølge 

opplysningene nevnt i vedleggene til denne forordningen skal angis i prospektet. 

2. Dersom et prospekt utarbeides i form av flere separate dokumenter, skal registreringsdokumentet og verdipapir-

dokumentet bestå av følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) En innholdsfortegnelse. 

b) Risikofaktorene nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 2017/1129. 

c) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedleggene til denne forordningen som skal inngå i dette registreringsdokumentet 

eller verdipapirdokumentet. 

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan bestemme i hvilken rekkefølge 

opplysningene nevnt i vedleggene til denne forordningen skal angis i registreringsdokumentet og verdipapirdokumentet. 

3. Dersom registreringsdokumentet er utarbeidet i form av et universelt registreringsdokument, kan utstederen ta med 

risikofaktorene nevnt i nr. 2 bokstav b) i opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav c), forutsatt at disse risikofaktorene fortsatt kan 

identifiseres som ett enkelt avsnitt.  
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4. Dersom et universelt registreringsdokument brukes i forbindelse med artikkel 9 nr. 12 i forordning (EU) 2017/1129, skal 

opplysningene i det universelle registreringsdokumentet framlegges i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/815(4). 

5. Dersom opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav c) framlegges i en annen rekkefølge enn de tilsvarende 

opplysningene i vedleggene til denne forordningen, kan vedkommende myndigheter anmode om en liste med krysshenvisninger 

som viser sammenhengen mellom disse opplysningene og punktene i disse vedleggene. 

Listen med krysshenvisninger nevnt i første ledd skal angi alle punkter i vedleggene til denne forordningen som ikke er tatt med 

i utkastet til prospekt på grunn av arten eller typen av utsteder, verdipapirer, tilbud eller opptak til handel. 

6. Dersom det ikke anmodes om en liste med krysshenvisninger i samsvar med nr. 5, eller dersom utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, ikke frivillig har oversendt en slik liste, skal det i margen til 

utkastet til prospekt angis hvilke opplysninger i utkastet til prosp ekt de relevante opplysningene i vedleggene til denne 

forordningen tilsvarer. 

Artikkel 25 

Grunnprospektets format 

1. Dersom et grunnprospekt utarbeides som ett enkelt dokument, skal det bestå av følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) En innholdsfortegnelse. 

b) En generell beskrivelse av emisjonsprogrammet. 

c) Risikofaktorene nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 2017/1129. 

d) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedleggene til denne forordningen som skal inngå i grunnprospektet. 

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan bestemme i hvilken rekkefølge 

opplysningene nevnt i vedleggene til denne forordningen skal angis i grunnprospektet. 

2. Dersom et grunnprospekt utarbeides i form av flere separate dokumenter, skal registreringsdokumentet og verdipapir-

dokumentet bestå av følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) En innholdsfortegnelse. 

b) I verdipapirdokumentet, en generell beskrivelse av emisjonsprogrammet. 

c) Risikofaktorene nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) 2017/1129. 

d) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedleggene til denne forordningen som skal inngå i registreringsdokumentet eller 

verdipapirdokumentet. 

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan bestemme i hvilken rekkefølge 

opplysningene nevnt i vedleggene til denne forordningen skal angis i registreringsdokumentet og verdipapirdokumentet. 

3. En utsteder, tilbyder eller person som søker om opptak til handel på et regulert marked, kan samle to eller flere 

grunnprospekter i ett enkelt dokument.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 av 17. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av et felles elektronisk rapporteringsformat (EUT L 143 av 29 .5.2019, s. 1). 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1921 

 

 

4. Dersom registreringsdokumentet utarbeides i form av et universelt registreringsdokument, kan utstederen ta med 

risikofaktorene nevnt i nr. 2 bokstav c) i opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav d), forutsatt at disse risikofaktorene fortsatt kan 

identifiseres som ett enkelt avsnitt. 

5. Dersom et universelt registreringsdokument brukes i forbindelse med artikkel 9 nr. 12 i forordning (EU) 2017/1129, skal 

opplysningene i det universelle registreringsdokumentet framlegges i samsvar med delegert forordning (EU) 2019/815. 

6. Dersom opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav d) framlegges i en annen rekkefølge enn de tilsvarende 

opplysningene i vedleggene til denne forordningen, kan vedkommende myndigheter anmode om en liste med krysshenvisninger 

som viser sammenhengen mellom disse opplysningene og punktene i disse vedleggene. 

Listen med krysshenvisninger nevnt i første ledd skal angi alle punkter i vedleggene til denne forordningen som ikke er tatt med 

i utkastet til grunnprospekt på grunn av arten eller typen av utsteder, verdipapirer, tilbud eller opptak til handel. 

7. Dersom det ikke anmodes om en liste med krysshenvisninger i samsvar med nr. 6, eller dersom utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, ikke frivillig har oversendt en slik liste, skal det i margen til 

utkastet til grunnprospekt angis hvilke opplysninger i utkastet til grunnprospekt de relevante opplysningene i vedleggene til 

denne forordningen tilsvarer. 

Artikkel 26 

Opplysninger som skal inngå i grunnprospektet og de endelige vilkårene  

1. Opplysningene som i henhold til vedlegg 14–19 og 27 til denne forordningen inngår i «Kategori A», skal tas med i 

grunnprospektet. 

2. Opplysningene som i henhold til vedlegg 14–19 og 27 til denne forordningen inngår i «Kategori B», skal tas med i 

grunnprospektet, unntatt de delene av disse opplysningene som ikke er kjent på tidspunktet for godkjenningen av grunn-

prospektet. Slike opplysninger skal settes inn i de endelige vilkårene. 

3. Opplysningene som i henhold til vedlegg 14–19 og 27 til denne forordningen inngår i «Kategori C», skal tas med i de 

endelige vilkårene, med mindre de er kjent på tidspunktet for godkjenningen av grunnprospektet, og i så fall kan de settes inn i 

grunnprospektet i stedet. 

4. Utover opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkelen kan de endelige vilkårene bare inneholde opplysningene nevnt i 

vedlegg 28 til denne forordningen. I malen for de endelige vilkårene nevnt i artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

2017/1129 skal det angis hvilke opplysninger nevnt i vedlegg 28 til denne forordningen som skal fastsettes i de endelige 

vilkårene. 

5. De endelige vilkårene skal ikke være i strid med opplysningene i grunnprospektet. 

Artikkel 27 

Prospektsammendrag 

1. En oversikt over innholdet i prospektet skal kalles «sammendrag» bare dersom det oppfyller kravene i artikkel 7 i 

forordning (EU) 2017/1129. 

2. Dersom prospektsammendraget skal utfylles i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 2017/1129, skal de nye 

opplysningene innarbeides i prospektsammendraget på en måte som gjør at investorene lett kan identifisere endringene. De nye 

opplysningene skal innarbeides i prospektsammendraget enten ved at det utarbeides et nytt sammendrag, eller ved at det 

opprinnelige sammendraget suppleres.  
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KAPITTEL IV 

EU-VEKSTPRO SPEKTET 

Artikkel 28 

Registreringsdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter 

Et særskilt registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 

2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 24 til denne forordningen. 

Artikkel 29 

Registreringsdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Et særskilt registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) 2017/1129 skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 25 til denne forordningen. 

Artikkel 30 

Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter 

Et særskilt verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 

2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 26 til denne forordningen. 

Artikkel 31 

Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

Et særskilt verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 

2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 27 til denne forordningen. 

Artikkel 32 

EU-vekstprospektets format 

1. Et EU-vekstprospekt som utarbeides som ett enkelt dokument, skal bestå av følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) En innholdsfortegnelse. 

b) Dersom det er relevant, alle opplysninger som er innlemmet ved henvisning i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 

2017/1129. 

c) Det særskilte sammendraget. 

d) Dersom EU-vekstprospektet utarbeides i form av et grunnprospekt, en generell beskrivelse av emisjonsprogrammet. 

e) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 i vedlegg 24 eller avsnitt 1 i vedlegg 25 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

f) Opplysningene nevnt i avsnitt 2 i vedlegg 24 eller avsnitt 2 i vedlegg 25 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

g) Dersom egenkapitalinstrumenter utstedes av en utsteder med en markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro, gis 

opplysningene nevnt i avsnitt 2 i vedlegg 26 til denne forordningen. 

h) Opplysningene nevnt i avsnitt 3 i vedlegg 24 og avsnitt 3 i vedlegg 26, eller opplysningene nevnt i avsnitt 3 i vedlegg 25 og 

avsnitt 2 i vedlegg 27, avhengig av typen verdipapirer.  
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i) Opplysningene nevnt i avsnitt 4 i vedlegg 26 eller avsnitt 3 i vedlegg 27 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

j) Opplysningene nevnt i avsnitt 5 i vedlegg 26 eller avsnitt 4 i vedlegg 27 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

k) Opplysningene nevnt i avsnitt 4 i vedlegg 24 eller avsnitt 4 i vedlegg 25, avhengig av typen verdipapirer. 

l) Opplysningene nevnt i avsnitt 5 i vedlegg 24 eller avsnitt 5 i vedlegg 25 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

m) Opplysningene nevnt i avsnitt 6 i vedlegg 24 eller avsnitt 6 i vedlegg 25 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

n) Dersom ikke-aksjerelaterte verdipapirer omfatter garantier, gis opplysningene nevnt i avsnitt 5 i vedlegg 27 til denne 

forordningen. 

o) Opplysningene nevnt i avsnitt 7 i vedlegg 24 eller avsnitt 7 i vedlegg 25 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirtyper. 

2. Dersom et EU-vekstprospekt utarbeides i form av separate dokumenter, skal registreringsdokumentet for EU-

vekstprospekt og verdipapirdokumentet for EU-vekstprospekt inneholde følgende deler i følgende rekkefølge: 

a) Registreringsdokument for EU-vekstprospekt: 

 i) En innholdsfortegnelse. 

 ii) Dersom det er relevant, alle opplysninger som er innlemmet ved henvisning i samsvar med artikkel 19 i forordning 

(EU) 2017/1129. 

 iii) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedlegg 24 eller 25 til denne forordningen som, avhengig av typen verdipapirer, 

skal inngå i registreringsdokumentet for EU-vekstprospekt i den avsnittsrekkefølgen som er angitt i nevnte vedlegg. 

b) Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt: 

 i) En innholdsfortegnelse. 

 ii) Dersom det er relevant, alle opplysninger som er innlemmet ved henvisning i samsvar med artikkel 19 i forordning 

(EU) 2017/1129. 

 iii) En generell beskrivelse av programmet, når det gjelder et grunnprospekt. 

 iv) Eventuelle andre opplysninger nevnt i vedlegg 26 eller 27 til denne forordningen som, avhengig av typen verdipapirer, 

skal inngå i verdipapirdokumentet for EU-vekstprospekt i den avsnittsrekkefølgen som er angitt i nevnte vedlegg. 

3. Et EU-vekstprospekt som utarbeides enten som ett enkelt dokument eller i form av separate dokumenter, kan utformes 

som et grunnprospekt. 

4. SMB-er, utstedere og tilbydere nevnt i artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1129 skal følge avsnittsrekkefølgen i 

vedleggene til denne forordningen. De kan imidlertid avvike fra rekkefølgen av opplysninger i de enkelte avsnittene.  
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Artikkel 33 

Særskilt sammendrag for EU-vekstprospektet 

1. Det særskilte sammendraget for EU-vekstprospektet skal inneholde de nøkkelopplysningene investorer trenger for å forstå 

arten av og risikoene knyttet til utstederen, garantisten og verdipapirene som tilbys. 

2. Innholdet i det særskilte sammendraget skal være korrekt, redelig, klart og ikke villedende. 

3. Det særskilte sammendraget skal være i overensstemmelse med de andre delene av EU-vekstprospektet. 

4. Det særskilte sammendraget skal være et kort og konsist formulert dokument på høyst seks A4-sider i trykt utgave. Det 

særskilte sammendraget skal 

a) presenteres og utformes slik at det er lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

b) skrives på et klart, ikke-teknisk og kortfattet språk som gjør det lett for investorene å forstå og sette seg inn i opplysningene. 

Første ledd får også anvendelse når opplysningene presenteres i tabellform. 

5. Det særskilte sammendraget skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 23 til denne forordningen. 

6. Det særskilte sammendraget skal ikke inneholde krysshenvisninger til andre deler av EU-vekstprospektet, og det skal ikke 

innlemme opplysninger ved henvisning. 

7. Opplysningene nevnt i avsnitt 2, 3 og 4 i vedlegg 22 til denne forordningen kan innarbeides i det særskilte sammendraget 

som underavsnitt. 

8. Det særskilte sammendraget skal omfatte høyst 15 av de risikofaktorene som er nevnt i punkt 2.3.1, punkt 3.3 bokstav d) 

og punkt 3.4.1 i vedlegg 23 til denne forordningen. 

9. Dersom verdipapirene også er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(5), kan 

vedkommende myndighet i hjemstaten kreve at SMB-er, utstedere og tilbydere nevnt i artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/1129 erstatter opplysningene nevnt i avsnitt 3 i vedlegg 23 til denne forordningen med opplysningene angitt i artikkel 8 

nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

10. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten ikke krever en erstatning som nevnt i nr. 9, kan SMB-er, utstedere og 

tilbydere nevnt i artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1129 erstatte opplysningene nevnt i avsnitt 3 i vedlegg 23 til denne 

forordningen med opplysningene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

11. Dersom opplysningene nevnt i nr. 9 og 10 erstattes, skal de innsettes som et eget avsnitt i det særskilte sammendraget, og 

det skal klart framgå at dette avsnittet omfatter de opplysningene som er angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) 

nr. 1286/2014. 

12. Den største tillatte lengden på det særskilte sammendraget nevnt i nr. 4 skal økes med 

a) én ytterligere A4-side dersom det særskilte sammendraget inneholder opplysninger om en garanti som er knyttet til 

verdipapirene,  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).  
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b) to ytterligere A4-sider dersom et særskilt sammendrag dekker flere verdipapirer som skiller seg fra hverandre bare på svært 

begrensede områder, for eksempel emisjonskurs eller forfallsdato, 

c) tre ytterligere A4-sider dersom opplysninger erstattes som nevnt i nr. 9 og 10. 

I forbindelse med bokstav c) kan tre ytterligere A4-sider anvendes for hvert verdipapir dersom det særskilte sammendraget 

dekker flere verdipapirer som skiller seg fra hverandre bare på svært begrensede områder, for eksempel emisjonskurs eller 

forfallsdato. 

Artikkel 34 

Tillegg til det særskilte sammendraget for EU-vekstprospektet 

Dersom det særskilte sammendraget for et EU-vekstprospekt skal suppleres i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) 

2017/1129, skal de nye opplysningene innarbeides i det særskilte sammendraget for dette EU-vekstprospektet på en måte som 

gjør at investorene lett kan identifisere endringene. De nye opplysningene skal innarbeides i det særskilte sammendraget for 

EU-vekstprospektet enten ved at det utarbeides et nytt særskilt sammendrag, eller ved at det opprinnelige særskilte 

sammendraget suppleres. 

KAPITTEL V 

KO NTRO LL O G GO DKJENNING AV PRO SPEKTET O G GJENNO MGÅELSE AV DET UNIVERSELLE 

REGISTRERINGSDO KUMENTET 

Artikkel 35 

Kontrollens omfang 

I forbindelse med kontrollen av prospektet og gjennomgåelsen av det universelle registreringsdokumentet skal henvisninger til 

prospektet forstås som henvisninger til prospektet eller dets deler, herunder det universelle registreringsdokumentet, uanset t om 

det er innsendt til godkjenning eller inngitt uten forhåndsgodkjenning, og eventuelle endringer av det samt tillegg til prospektet. 

Artikkel 36 

Kriterier for å kontrollere at det er gitt fullstendige opplysninger i prospektet 

1. I forbindelse med kontrollen av at det er gitt fullstendige opplysninger i et utkast til prospekt, skal vedkommende 

myndigheter vurdere alle følgende faktorer: 

a) Om utkastet til prospektet er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) 2017/1129 og denne forordningen, avhengig av type 

utsteder, type utstedelse, type verdipapir, type tilbud eller opptak til handel. 

b) Om utstederen har en kompleks finansiell historie eller har inngått en betydelig finansiell forpliktelse, som nevnt i  

artikkel 18. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) kan vedkommende myndigheter kreve at utstederen tar med, endrer eller fjerner 

opplysninger i et utkast til prospekt, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Typen verdipapirer. 

b) De opplysningene som allerede er tatt med i prospektet, og forekomsten av og innholdet i de opplysningene som allerede er 

tatt med i prospektet om det foretaket som ikke er utstederen, samt gjeldende regnskaps- og revisjonsprinsipper. 

c) Den økonomiske arten av de transaksjonene gjennom hvilke utstederen har ervervet eller avhendet hele sitt foretak eller en 

del av det, og dette foretakets særlige art. 

d) Om utstederen med en rimelig innsats kan innhente opplysninger om det foretaket som ikke er utstederen.  
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Artikkel 37 

Kriterier for å kontrollere at opplysningene i prospektet er forståelige  

1. I forbindelse med kontrollen av at opplysningene i et utkast til prospekt er forståelige, skal vedkommende myndigheter 

vurdere alle følgende faktorer: 

a) Om utkastet til prospekt har en tydelig og detaljert innholdsfortegnelse. 

b) Om utkastet til prospekt er uten unødvendige gjentakelser. 

c) Om opplysninger som hører sammen, er gruppert sammen. 

d) Om utkastet til prospekt er skrevet med en skriftstørrelse som er lett å lese. 

e) Om utkastet til prospekt har en struktur som gjør det mulig for investorene å forstå innholdet. 

f) Om utkastet til prospekt inneholder definisjoner av elementene i matematiske formler og, dersom det er relevant, en klar 

beskrivelse av produktstrukturen. 

g) Om utkastet til prospekt er skrevet på et klart språk. 

h) Om utkastet til prospekt klart beskriver arten av utsteders virksomhet og hovedvirksomhet. 

i) Om handels- eller bransjeterminologi forklares i utkastet til prospekt. 

Vedkommende myndigheter skal imidlertid ikke være forpliktet til å vurdere bokstav g), h) og i) dersom et utkast til prospekt  

utelukkende skal brukes for opptak til handel på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer som det i henhold til 

artikkel 7 i forordning (EU) 2017/1129 ikke kreves et sammendrag for. 

2. Ved anvendelsen av første ledd kan vedkommende myndigheter i enkelttilfeller og i tillegg til opplysningene som er nevnt 

i artikkel 7 i forordning (EU) 2017/1129 og artikkel 33 i denne forordningen, kreve at visse opplysninger som gis i utkastet til 

prospekt, skal inngå i sammendraget. 

Artikkel 38 

Kriterier for å kontrollere at opplysningene i prospektet er sammenhengende 

I forbindelse med kontrollen av at opplysningene i et utkast til prospekt er sammenhengende, skal vedkommende myndighet 

vurdere alle følgende faktorer: 

a) At det ikke er vesentlige avvik mellom ulike deler av opplysningene som gis i utkastet til prospekt, herunder eventuelle 

opplysninger som er innlemmet ved henvisning. 

b) At alle vesentlige og spesifikke risikoer som omhandles andre steder i utkastet til prospekt, er tatt med i avsnittet om 

risikofaktorer. 

c) At opplysningene i sammendraget er i tråd med opplysninger andre steder i utkastet til prospekt. 

d) At eventuelle tall som gjelder anvendelsen av provenyet, stemmer overens med det inntjente provenybeløpet, og at den 

offentliggjorte anvendelsen av provenyet er i tråd med utstederens offentliggjorte strategi. 

e) At det er sammenheng mellom beskrivelsen av utstederen i oversikten over drift og økonomi, den historiske finansielle 

informasjonen, beskrivelsen av utsteders virksomhet og beskrivelsen av risikofaktorene. 

f) At erklæringen om arbeidskapital er i tråd med risikofaktorene, revisjonsberetningen, anvendelsen av provenyet og 

utstederens offentliggjorte strategi, og hvordan denne strategien vil bli finansiert.  
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Artikkel 39 

Kontroll av opplysningene i prospektet for spesialistutstedere 

Vedkommende myndigheter kan kreve at ytterligere opplysninger skal inngå i prospektet på grunnlag av virksomheten til 

spesialistutstedere som tilhører en av kategoriene som angis i vedlegg 29. 

Artikkel 40 

Ytterligere kriterier for å kontrollere at opplysningene i prospektet er fullstendige, sammenhengende og forståelige  

Dersom det er nødvendig for investorvernet, kan vedkommende myndighet anvende kriterier i tillegg til dem som er fastsatt i 

artikkel 36, 37 og 38, med sikte på å kontrollere at opplysningene i utkastet til prospekt er fullstendige, forståelige og 

sammenhengende. 

Artikkel 41 

Forholdsmessig tilnærming i kontrollen av utkast til prospekt og gjennomgåelse av det universelle 

registreringsdokumentet 

1. Dersom et første utkast til et prospekt som oversendes til en vedkommende myndighet, i det vesentlige ligner et prospekt 

som samme vedkommende myndighet allerede har godkjent, og dersom dette utkastet til prospekt klart viser alle endringer som 

er gjort i dette godkjente prospektet, skal vedkommende myndighet bare måtte anvende kriteriene i artikkel 36, 37 og 38 når 

den kontrollerer disse endringene og eventuelle andre opplysninger som påvirkes av dem. 

2. Når vedkommende myndigheter kontrollerer et universelt registreringsdokument som er inngitt uten forhåndsgodkjenning 

og allerede er gjennomgått, eller en endring av et slikt dokument, skal de bare måtte anvende kriteriene i artikkel 36, 37 og 38 

på de delene av det universelle registreringsdokumentet eller endringen som ikke er gjennomgått. 

3. Dersom et første utkast til prospekt som innlemmer opplysninger ved henvisning til et dokument som er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) 2017/1129 eller i samsvar med nasjonale bestemmelser som innarbeider europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/71/EF(6), skal vedkommende myndigheter bare måtte anvende kriteriene i artikkel 38 i denne forordningen 

for å kontrollere disse opplysningene. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1, 2 eller 3 skal vedkommende myndigheter kreve at utstederen, tilbyderen eller personen som 

søker om opptak til handel på et regulert marked, bekrefter at alle opplysninger i det endelige utkastet til prospekt eller 

universelt registreringsdokument er oppdatert og inneholder alle opplysningene nevnt i vedleggene til denne forordningen som 

får anvendelse på dette prospektet eller dette universelle registreringsdokumentet. 

5. Dersom nye utkast til prospektet oversendes til vedkommende myndighet, skal denne vedkommende myndigheten, når 

den kontrollerer slike nye utkast, bare måtte anvende kriteriene i artikkel 36, 37 og 38 på endringer som er gjort i det 

foregående utkastet, og på eventuelle andre opplysninger som påvirkes av disse endringene. 

Artikkel 42 

Inngivelse av en søknad om godkjenning av et utkast til prospekt eller inngi velse av et universelt registreringsdokument 

eller endringer av det 

1. Alle utkast til prospekt skal oversendes til vedkommende myndighet i et søkbart elektronisk format via elektroniske 

midler. 

Ved inngivelsen av det første utkastet til prospektet skal utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på 

et regulert marked, opplyse vedkommende myndighet om et kontaktpunkt som vedkommende myndighet kan oversende alle 

meldinger til, skriftlig og elektronisk.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 
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2. Følgende opplysninger skal også oversendes til vedkommende myndighet i et søkbart elektronisk format via elektroniske 

midler: 

a) Listen med krysshenvisninger når en slik kreves av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 5 i denne 

forordningen, eller når den oversendes på eget initiativ. 

b) Dersom det ikke kreves en liste med krysshenvisninger, oversendes et dokument som identifiserer de punktene i vedleggene 

til denne forordningen som ikke er tatt med i utkastet til prospekt på grunn av arten eller typen av utsteder, verdipapirer, 

tilbud eller opptak til handel. 

c) Alle opplysninger som er innlemmet i prospektet ved henvisning som nevnt i artikkel 19 i forordning (EU) 2017/1129, med 

mindre slike opplysninger allerede er godkjent av eller inngitt til den samme vedkommende myndigheten i et søkbart 

elektronisk format. 

d) En eventuell begrunnet anmodning til vedkommende myndighet om tillatelse til å utelate opplysninger i prospektet som 

omhandlet i artikkel 18 i forordning (EU) 2017/1129. 

e) En eventuell anmodning til vedkommende myndighet om at denne skal gi melding som omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 2017/1129. 

f) En eventuell anmodning til vedkommende myndighet om at denne skal gi melding som omhandlet i artikkel 26 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 2017/1129. 

g) Et tillegg som nevnt i artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1129, med mindre det ikke kreves et sammendrag i henhold 

til artikkel 7 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning. 

h) En bekreftelse fra utstederen på at så langt denne kjenner til, er alle obligatoriske opplysninger som skulle offentliggjøres i 

henhold til de nasjonale bestemmelsene som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(7), dersom det er 

relevant, og i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(8), inngitt og offentliggjort i samsvar med 

disse rettsaktene i løpet av de siste 18 månedene eller i perioden da forpliktelsen til å opplyse om obligatoriske opplysninger 

begynte å gjelde, avhengig av hvilken periode som er kortest, i tilfeller der utstederen oversender et utkast til et universelt 

registreringsdokument til godkjenning eller inngir et universelt registreringsdokument uten forhåndsgodkjenning og søker 

om status som foretak som løpende utsteder verdipapirer. 

i) Dersom et universelt registreringsdokument inngis uten forhåndsgodkjenning, en forklaring på hvordan det i dette 

registreringsdokumentet er tatt hensyn til en anmodning om endring eller tilleggsopplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 9 

annet ledd i forordning (EU) 2017/1129. 

j) Eventuelle andre opplysninger som kreves av vedkommende myndighet med sikte på kontroll og godkjenning av prospektet 

eller kontroll, gjennomgåelse og godkjenning av det universelle registreringsdokumentet. 

3. Dersom et universelt registreringsdokument som er inngitt uten forhåndsgodkjenning, er kommentert i margen i samsvar 

med artikkel 24 nr. 6, skal det ledsages av en identisk versjon uten merknader i margen. 

4. Dersom et universelt registreringsdokument inngis uten forhåndsgodkjenning, eller dersom et universelt registrerings-

dokument endres, skal opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a), b), c), d), h) og i) oversendes når det universelle registrerings-

dokumentet inngis til vedkommende myndighet, mens opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav j) skal oversendes i løpet av 

vurderingsprosessen. I alle andre tilfeller skal opplysningene nevnt i nr. 2 inngis sammen med det første utkastet til prospekt 

som oversendes til vedkommende myndighet, eller i løpet av kontrollprosessen.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt  t il notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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5. Dersom et foretak som løpende utsteder verdipapirer, underretter vedkommende myndighet om at det har til hensikt å 

inngi en søknad om godkjenning av et utkast til prospekt i samsvar med artikkel 20 nr. 6 første ledd annet punktum i forordning 

(EU) 2017/1129, skal foretaket gjøre dette skriftlig og elektronisk. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal angi de vedleggene til denne forordningen som er relevante for dette utkastet til 

prospekt. 

Artikkel 43 

Endringer av et utkast til prospekt i løpet av godkjenningsprosessen 

1. Hver versjon av et utkast til p rospekt som oversendes etter det første utkastet, skal klart vise alle endringer i forhold til det 

foregående utkastet og ledsages av et umerket utkast. Vedkommende myndigheter skal godta merkede utdrag av det foregående 

utkastet til prospekt dersom bare begrensede endringer er gjort. 

2. Dersom vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 45 nr. 2 i denne forordningen har underrettet utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, om at utkastet til prospekt ikke oppfyller 

kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng som nevnt i artikkel 20 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1129, skal det 

påfølgende oversendte utkastet til prospekt ledsages av en forklaring på hvordan manglene som vedkommende myndigheter har 

gitt beskjed om, er blitt rettet opp. 

3. Dersom endringene av et utkast til prospekt er selvforklarende eller klart retter opp manglene som vedkommende 

myndighet har gitt beskjed om, skal en angivelse av hvor det er gjort endringer for å rette opp manglene, anses for å være en 

tilstrekkelig forklaring i henhold til nr. 2. 

Artikkel 44 

Oversending av det endelige utkastet til prospekt med sikte på godkjenning 

1. Det endelige utkastet til prospekt skal oversendes til godkjenning sammen med alle opplysningene nevnt i artikkel 42 nr. 2 

som er endret sammenlignet med den forrige versjonen, med unntak av opplysningene nevnt i bokstav a) og h) i nevnte artikkel. 

Det endelige utkastet til prospekt skal ikke være kommentert i margen. 

2. Dersom det ikke er gjort noen endringer av opplysningene nevnt i artikkel 42 nr. 2, skal utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, bekrefte dette skriftlig og elektronisk. 

Artikkel 45 

Kvittering for mottak av en søknad om godkjenning av et utkast til prospekt eller inngivelse av et universelt 

registreringsdokument eller en endring av et slikt, og behandling av en søknad om godkjenning av et utkast til prospekt  

1. Vedkommende myndigheter skal skriftlig og elektronisk bekrefte mottaket av den første søknaden om godkjenning av et 

utkast til prospekt eller inngivelsen av et universelt registreringsdokument som nevnt i artikkel 9 nr. 2 annet ledd i forordning 

(EU) 2017/1129, eller en endring av et slikt registreringsdokument, så snart som mulig og senest innen utgangen av den andre 

virkedagen etter mottaket av søknaden eller inngivelsen. 

Etter mottaket av den første søknaden om godkjenning av et utkast til prospekt og inngivelsen av et universelt registrerings -

dokument, eller en endring av et slikt, skal vedkommende myndighet underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker 

om opptak til handel på et regulert marked, om følgende: 

a) Søknadens eller inngivelsens referansenummer. 

b) Kontaktpunktet hos vedkommende myndighet som spørsmål om søknaden eller inngivelsen kan rettes til. 
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2. Dersom utkastet til prospekt ikke oppfyller de kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng som er nødvendige 

for godkjenningen, eller dersom det kreves endringer eller tilleggsopplysninger, skal vedkommende myndigheter underrette 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, om dette skriftlig og elektronisk. 

Dersom det universelle registreringsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) 2017/1129 eller en endring 

av dette universelle registreringsdokumentet ikke oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng, eller 

dersom endringer eller tilleggsopplysninger er nødvendige, skal vedkommende myndigheter skriftlig og elektronisk underrette 

utstederen om dette. Dersom mangelen skal utbedres uten unødig opphold i samsvar med artikkel 9 nr. 9 tredje ledd i 

forordning (EU) 2017/1129, skal vedkommende myndighet underrette utstederen om dette. 

3. Vedkommende myndighet skal skriftlig og elektronisk underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker om 

opptak til handel på et regulert marked, om sin beslutning om godkjenning av utkastet til prospekt så snart som mulig og senest 

innen utgangen av virkedagen den dagen beslutningen treffes. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 809/2004 oppheves. 

Artikkel 47 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juli 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 1 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R EGENKAPITALINSTRUMENTER  

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GOD-

KJENNING FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretnings-
kontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 

aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 

korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 

2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet]. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle 

informasjonen (samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon). 

Punkt 2.2 Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig. 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen, inndelt i et begrenset antall 

kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av 

innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse. 

Punkt 4.2 Utsteders registrerte forretningskontor, organisasjonsnummer og identifikator for juridisk person (LEI). 

Punkt 4.3 Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

Punkt 4.4 Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og 

telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn forretnings-
kontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en erklæring om at opplysningene på nettstedet ikke utgjør en 
del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT 

Punkt 5.1 Hovedvirksomhet 

Punkt 5.1.1 En beskrivelse av utsteders virksomhet, hovedvirksomhet og tilknyttede nøkkelfaktorer, samt angivelse av 
hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser for hvert regnskapsår i den perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen. 

Punkt 5.1.2 Opplysninger om alle vesentlige nye produkter og/eller tjenester, og status i utviklingen dersom utviklingen 

av nye produkter og tjenester er gjort kjent for offentligheten. 

Punkt 5.2 Viktigste markeder 

En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer, herunder en spesifikasjon av samlede 
inntekter fordelt på virksomhetssegment og geografisk marked for hvert regnskapsår i perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen. 

Punkt 5.3 Viktige hendelser i utviklingen av utsteders virksomhet. 

Punkt 5.4 Strategi og mål 

En beskrivelse av utsteders forretningsstrategi og mål, både finansielle og eventuelle andre mål. I denne 
beskrivelsen skal det tas hensyn til utsteders framtidige utfordringer og framtidsutsikter. 

Punkt 5.5 Dersom det er viktig for utsteders virksomhet eller lønnsomhet, skal det inntas et sammendrag av opplys -

ningene om utsteders avhengighet av patenter eller lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, 
finansielle kontrakter eller nye produksjonsmetoder. 

Punkt 5.6 Grunnlaget for eventuelle redegjørelser fra utsteder om dennes konkurransemessige stilling. 

Punkt 5.7 Investeringer 

Punkt 5.7.1 En beskrivelse av utsteders vesentlige investeringer (herunder beløp) i hvert regnskapsår for perioden som 

omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og fram til datoen for registreringsdokumentet. 
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Punkt 5.7.2 En beskrivelse av eventuelle vesentlige investeringer utsteder er i ferd med å gjennomføre eller allerede klart 

har forpliktet seg til, herunder investeringenes geografiske fordeling (hjemland og utland) og finansie-
ringsmåte (intern eller ekstern). 

Punkt 5.7.3 Opplysninger om fellesforetak og andre foretak der utstederen har en eierandel som kan antas å ha vesentlig 

innvirkning på vurderingen av utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og resultater. 

Punkt 5.7.4 En beskrivelse av eventuelle miljøforhold som kan påvirke utsteders bruk av de materielle anleggsmidlene. 

AVSNITT 6 ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Punkt 6.1 Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det. Denne kan gis i 
form av eller sammen med et diagram som viser organisasjonsstrukturen, dersom dette gjør strukturen 

klarere. 

Punkt 6.2 En liste over utsteders vesentlige datterselskaper, herunder navn, hjemstat eller stiftelsesstat, eierandelen og 
andelen av stemmerettene dersom denne avviker fra eierandelen. 

AVSNITT 7 OVERSIKT OVER DRIFT OG ØKONOMI 

Punkt 7.1 Finansiell stilling 

Punkt 7.1.1 Dersom slike opplysninger ikke inngår andre steder i registreringsdokumentet, og i det omfang som er 
nødvendig for å forstå utsteders virksomhet som helhet, skal det gis en pålitelig oversikt over utstederens 
forretningsmessige utvikling og resultat og av dens stilling for hvert regnskapsår og hver delårsperiode som 

det kreves historisk finansiell informasjon for, herunder årsakene til vesentlige endringer. 

Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av utstederens forretningsmessige utvikling og 
resultat og av dens stilling, i samsvar med virksomhetens størrelse og kompleksitet. 

I den grad det er nødvendig for å forstå utstederens utvikling, resultat eller stilling, skal analysen inneholde 
både finansielle og eventuelt ikke-finansielle resultatnøkkeltall som er relevante for vedkommende 

virksomhet. Analysen skal eventuelt inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i 
årsregnskapet. 

Punkt 7.1.2 Dersom det ikke omhandles andre steder i registreringsdokumentet og det  er nødvendig for å forstå utsteders 

virksomhet som helhet, skal oversikten også inneholde opplysninger om 

a) utstederens forventede utvikling, 

b) virksomhet på området forskning og utvikling. 

Kravene i punkt 7.1 kan oppfylles ved at årsberetningen nevnt i artikkel 19 og 29 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/34/EU(1) tas med. 

Punkt 7.2 Driftsresultater 

Punkt 7.2.1 En beskrivelse av vesentlige forhold, herunder uvanlige eller sjeldne hendelser eller ny utvikling som har 

hatt vesentlig innvirkning på utsteders driftsresultater, med angivelse av i hvilken grad resultatene ble 
påvirket. 

Punkt 7.2.2 Dersom den historiske finansielle informasjonen viser vesentlige endringer i netto omsetning eller inntekter, 

skal det redegjøres for årsakene til disse endringene. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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AVSNITT 8 KAPITALRESSURSER 

Punkt 8.1 Opplysninger om utsteders kapitalressurser (både kortsiktige og langsiktige). 

Punkt 8.2 En beskrivelse av utsteders kontantstrømmer, herunder nærmere opplysninger om kilder og beløp. 

Punkt 8.3 Opplysninger om utsteders lånebehov og finansieringsstruktur. 

Punkt 8.4 Opplysninger om eventuelle begrensninger på bruken av kapitalressursene som direkte eller indirekte har 

eller kan ha vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet. 

Punkt 8.5 Opplysninger om forventede kapitalkilder som kreves for å oppfylle forpliktelsene nevnt i punkt 5.7.2. 

AVSNITT 9 REGELVERK 

Punkt 9.1 En beskrivelse av regelverket for utsteders virksomhet som kan ha vesentlig innvirkning på virksomheten, 
sammen med opplysninger om alle statlige, økonomiske, skattemessige, monetære eller politiske faktorer 

som direkte eller indirekte har eller kan ha vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet. 

AVSNITT 10 OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 

Punkt 10.1 En beskrivelse av 

a) de viktigste nyere utviklingstrekkene innen produksjon, salg og lagerbeholdning samt kostnader og 
salgspriser fra utgangen av siste regnskapsår til datoen for registreringsdokumentet, 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløp et av siste 

regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-
dokumentet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 10.2 Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil 

ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter for minst inneværende regnskapsår. 

AVSNITT 11 RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER 

Punkt 11.1 Dersom en utsteder har offentliggjort en resultatprognose eller et resultatestimat (som fremdeles er 
utestående og gyldig), skal denne prognosen eller dette estimatet inngå i registreringsdokumentet. Dersom en 

resultatprognose eller et resultatestimat allerede er offentliggjort og fortsatt er utestående, men ikke lenger 
gyldig, skal det gis en uttalelse om dette og en forklaring på hvorfor prognosen eller estimatet ikke lenger er 
gyldig. Slike ugyldige prognoser eller estimater omfattes ikke av kravene i punkt 11.2 og 11.3. 

Punkt 11.2 Dersom en utsteder velger å innta en ny resultatprognose eller et nytt resultatestimat, eller en tidligere 
offentliggjort resultatprognose eller et tidligere offentliggjort resultatestimat i henhold til punkt 11.1, skal 
resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for de viktigste 

antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 
innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 

og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 
vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 
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Punkt 11.3 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med den historiske finansielle informasjonen og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 12 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER SAMT ØVERSTE LEDELSE 

Punkt 12.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 
utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

c) Stiftere dersom utsteder er opprettet for mindre enn fem år siden. 

d) Ledende ansatte som kan dokumentere at utsteder har den kompetansen og erfaringen som er avgjørende 
for å lede sin virksomhet. 

Opplysninger om arten av eventuelle familiebånd mellom personene nevnt i bokstav a)–d). 

For alle medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer og alle personer som er 
nevnt i første ledd bokstav b) og d), skal det gis nærmere opplysninger om relevant ledelseskompetanse og -
erfaring sammen med følgende opplysninger: 

a) Navn på alle selskaper og kommandittselskaper der personene har vært medlem av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer eller har vært komplementar i løpet av de fem siste årene, med angivelse 

av om vedkommende fremdeles er medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller er 
komplementar. Det er ikke nødvendig å oppgi alle utsteders datterselskaper der vedkommende også er 
medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet. 

c) Opplysninger om eventuelle konkurser, bobehandlinger, avviklinger eller selskaper som er satt under 
administrasjon, i tilknytning til de personene som er angitt i første ledd bokstav a) og d), og som har 
utøvd en eller flere av nevnte funksjoner i minst de fem siste årene. 

d) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuelle offentlige anklager og/eller sanksjoner overfor 
en slik person fra reguleringsmyndigheter eller tilsynsorganer (herunder utpekte bransjeorganisasjoner), 

og om en domstol tidligere har fradømt vedkommende retten til å delta som medlem av en utsteders 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller til å ha ledende eller overordnet funksjon hos en 
utsteder. 

Dersom det ikke finnes slike opplysninger å gi, skal det gis en bekreftelse på dette. 

Punkt 12.2 Interessekonflikter for administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan samt øverste ledelse 

Dersom det finnes mulige interessekonflikter mellom de forpliktelsene som personene nevnt i punkt 12.1 har 

overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser, skal dette klart angis. Dersom slike 
konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

Enhver avtale eller overenskomst med større aksjeeiere, kunder, leverandører eller andre som ligger til grunn 
for at en person nevnt i punkt 12.1 er valgt til medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer 
eller øverste ledelse. 

Opplysninger om eventuelle begrensninger som personene nevnt i punkt 12.1 har avtalt vedrørende 
overdragelse av sin beholdning av utsteders verdipapirer i løpet av et bestemt tidsrom. 

AVSNITT 13 GODTGJØRING OG YTELSER 

 Når det gjelder siste hele regnskapsår, skal følgende angis for personene nevnt i punkt  12.1 første ledd 

bokstav a) og d): 
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Punkt 13.1 Beløp utbetalt som godtgjøring til disse personene (herunder eventuelle betingede eller etterskuddsbetalte 

vederlag) samt naturalytelser som er ytet av utsteder og utsteders datterselskaper, for alle typer tjenester 
utført for utsteder og utsteders datterselskaper av enhver person. 

Opplysningene skal gis særskilt for hver person, med mindre utsteders hjemstat ikke krever individuelle 
opplysninger og utsteder heller ikke offentliggjør opplysningene på en annen måte. 

Punkt 13.2 Det samlede beløpet som avsettes eller oppspares av utsteder eller utsteders datterselskaper til pensjoner, 
fratredelser eller lignende ytelser. 

AVSNITT 14 STYRETS ARBEIDSFORM 

 Når det gjelder utsteders siste avsluttede regnskapsår, og med mindre annet er angitt, skal følgende 

opplysninger angis for personene nevnt i punkt 12.1 første ledd bokstav a): 

Punkt 14.1 Eventuell utløpsdato for nåværende valgperiode og angivelse av den perioden vedkommende har 

tjenestegjort. 

Punkt 14.2 Opplysninger om tjenestekontrakter mellom medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer 

og utsteder eller utsteders datterselskaper som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet, eller 
en egnet erklæring om at det ikke gis slike ytelser. 

Punkt 14.3 Opplysninger om utsteders revisjonskomité og godtgjøringskomité, herunder navn på komitémedlemmene 
og et sammendrag av mandatet for komiteenes arbeid. 

Punkt 14.4 En uttalelse om hvorvidt utsteder følger gjeldende regler for foretaksstyring. Dersom ut steder ikke følger 
slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger dem. 

Punkt 14.5 Mulige vesentlige følger for foretaksstyringen, herunder framtidige endringer i sammensetningen av styre og 
komiteer (forutsatt at dette allerede er besluttet av styret og/eller generalforsamlingen). 

AVSNITT 15 ANSATTE 

Punkt 15.1 Antall ansatte ved utløpet av perioden eller gjennomsnittlig antall ansatte for hvert regnskapsår for perioden 
som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og fram til datoen for registreringsdokumentet (og 

eventuelle vesentlige endringer av antall ansatte), og fordelingen av ansatte per virksomhetsområde og 
geografisk område dersom dette er mulig og vesentlig. Dersom utsteder har et betydelig antall midlertidig 
ansatte, skal det i tillegg inngå opplysninger om gjennomsnittlig antall midlertidig ansatte i løpet av siste 

regnskapsår. 

Punkt 15.2 Eierinteresser og aksjeopsjoner 

For hver enkelt person som er nevnt i punkt 12.1 første ledd bokstav a) og d), framlegges så ajourførte 

opplysninger som mulig om beholdning av aksjer i utsteder og eventuelle opsjoner knyttet til utsteders 
aksjer. 

Punkt 15.3 Opplysninger om eventuelle ordninger for ansattes erverv av aksjer og lignende i utsteder. 

AVSNITT  16 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 16.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis navn på alle personer, unntatt medlemmer av 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, som direkte eller indirekte har en interesse i utsteders 
kapital eller stemmeretter som skal meldes i henhold til utsteders nasjonale rett, sammen med beløpet for 
vedkommendes andel på datoen for registreringsdokumentet. Dersom ingen personer oppfyller disse 

kriteriene, skal det framlegges en egnet erklæring om dette. 
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Punkt 16.2 Det skal angis om større aksjeeiere i utsteder har ulike stemmeretter, eller det skal framlegges en egnet 
erklæring om at slike stemmeretter ikke finnes. 

Punkt 16.3 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 

kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 
iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 16.4 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring i 

kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 17 TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER 

Punkt 17.1 Nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter (som for dette formålet defineres i 
henhold til standardene vedtatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2) som utsteder 

har inngått i løpet av perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og fram til datoen 
for registreringsdokumentet; opplysningene skal gis i samsvar med eventuelle relevante standarder vedtatt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom slike standarder ikke får anvendelse for utsteder, skal følgende opplysninger gis: 

a) Arten og omfanget av alle transaksjoner som hver for seg eller samlet er vesentlige for utstederen. 

Dersom slike transaksjoner mellom nærstående parter ikke er inngått på armlengdes avstand, skal det 
framlegges en forklaring på hvorfor transaksjonene ikke ble gjennomført på armlengdes avstand. Ved 
forpliktelser i form av utestående lån, herunder alle former for garantier, skal utestående beløp angis. 

b) Det beløpet eller den prosentdelen som transaksjonene mellom nærstående parter utgjør av utsteders 

omsetning. 

AVSNITT 18 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 18.1 Historisk finansiell informasjon 

Punkt 18.1.1 Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene (eller den kortere perioden der 
utstederen har utøvd virksomhet) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 18.1.2 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 

informasjon for, skal den reviderte historiske informasjonen dekke minst  36 måneder eller hele den perioden 
utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 18.1.3 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 

rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal den finansielle informasjonen utarbeides i 
samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 
2013/34/EU, 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 

det gjelder utstedere fra tredjestater. Dersom en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder ikke er 
likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, skal finansregnskapet omarbeides i samsvar med nevnte 
forordning. 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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Punkt 18.1.4 Endring av regnskapsregelverk 

Den sist reviderte historiske finansielle informasjonen, som inneholder sammenlignbare opplysninger for det 
foregående året, skal framlegges og utarbeides i en form som er i samsvar med det regnskapsregelverket som 
vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder og  

-prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 

Endringer av regnskapsregelverket som gjelder for en utsteder, medfører ikke at det reviderte finans-
regnskapet må omarbeides utelukkende for prospektets formål. Dersom utstederen har til hensikt å anvende 
et nytt regnskapsregelverk i sitt neste offentliggjorte finansregnskap, skal imidlertid minst ett fullstendig sett 

av finansregnskapet (som definert i IAS 1 – «Presentasjon av finansregnskap» i henhold til forordning (EF) 
nr. 1606/2002), herunder sammenligningstall, framlegges i en form som er i samsvar med den som vil bli 
anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder og  

-prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 

Punkt 18.1.5 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) en oversikt som viser alle endringer i egenkapitalen eller endringer i egenkapitalen med unntak av 
endringer som følge av kapitaltransaksjoner med eierne eller utbetalinger til eierne, 

d) kontantstrømoppstilling, 

e) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 18.1.6 Konsernregnskap 

Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de 

konsoliderte regnskapene inntas i registreringsdokumentet. 

Punkt 18.1.7 Alderen på den finansielle informasjonen 

Balansedagen for det siste årets reviderte finansielle informasjon skal ikke ha inntruffet tidligere enn 

a) 18 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar revidert delårsregnskap i 
registreringsdokumentet, 

b) 16 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar urevidert delårsregnskap i 
registreringsdokumentet. 

Punkt 18.2 Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon 

Punkt 18.2.1 Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for det sist 
reviderte finansregnskapet, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 

kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset 

revisjon, skal dette angis. 

Dersom registreringsdokumentet er datert mer enn ni måneder etter datoen for det sist reviderte 
finansregnskapet, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i 
regnskapsåret; den finansielle delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis). 

Finansiell delårsinformasjon utarbeidet i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

For utstedere som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002, skal den finansielle delårsinformasjonen 

omfatte sammenlignbare opplysninger for tilsvarende periode i foregående regnskapsår. Kravet om 
sammenlignbare balansetall kan likevel oppfylles ved framlegging av balansen fra siste regnskapsår i 
samsvar med den gjeldende rammen for finansiell rapportering. 
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Punkt 18.3 Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon 

Punkt 18.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjons-
beretningen skal utarbeides i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU(3) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(4). 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om 
den for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-
standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

b) Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om 

den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av uttalelser, 
presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, endringene av uttalelser, 
presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en forklaring. 

Punkt 18.3.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 18.3.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-
regnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 18.4 Finansiell proformainformasjon 

Punkt 18.4.1 Ved vesentlige bruttoendringer skal det gis en beskrivelse av hvordan transaksjonen ville ha påvirket 
utsteders eiendeler, forpliktelser og resultat dersom den hadde vært gjennomført i begynnelsen av den angitte 

perioden eller på den angitte datoen. 

Dette kravet vil normalt være oppfylt ved finansiell proformainformasjon. Finansiell proformainformasjon 
skal framlegges som fastsatt i vedlegg 20 og skal inneholde opplysningene angitt i nevnte vedlegg. 

Finansiell proformainformasjon skal ledsages av en uttalelse utarbeidet av uavhengige revisorer. 

Punkt 18.5 Utbyttepolitikk 

Punkt 18.5.1 En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse. Dersom utsteder 
ikke har en slik politikk, framlegges en egnet negativ erklæring. 

Punkt 18.5.2 Utbytte per aksje for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av den historiske finansielle informa-
sjonen, justert for eventuelle endringer i antall aksjer i utsteder for å gjøre det sammenlignbart. 

Punkt 18.6 Rettergang og voldgift 

Punkt 18.6.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 
anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 

månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 18.7 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

Punkt 18.7.1 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansregnskap eller finansiell 
delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap 

og konsernregnskap (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 196).  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77).  
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AVSNITT 19 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 19.1 Aksjekapital 

Opplysningene i punkt 19.1.1–19.1.7 i den historiske finansielle informasjonen skal angis på datoen for den 

seneste balansen: 

Punkt 19.1.1 Utstedt aksjekapital, og følgende for hver aksjeklasse: 

a) Summen av utsteders registrerte aksjekapital. 

b) Antall utstedte og fullt innbetalte aksjer og antall utstedte aksjer som ikke er fullt innbetalt. 

c) Pålydende verdi per aksje eller angivelse av at aksjene ikke har noen pålydende verdi. 

d) En avstemming av antall utstedte aksjer ved årets begynnelse og slutt. 

Det skal angis om mer enn 10 % av aksjekapitalen er betalt for med andre eiendeler enn kontanter i perioden 
som omfattes av den historiske finansielle informasjonen. 

Punkt 19.1.2 Dersom det finnes aksjer som ikke representerer kapitalen, skal deres antall og viktigste egenskaper angis. 

Punkt 19.1.3 Antall, bokført verdi og pålydende verdi for aksjer i utsteder som eies av eller på vegne av utsteder selv eller 

utsteders datterselskaper. 

Punkt 19.1.4 Beløp for konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med tegningsretter, med 
angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning. 

Punkt 19.1.5 Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller plikter med hensyn til autorisert, men ikke utstedt 
aksjekapital eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen. 

Punkt 19.1.6 Opplysninger om opsjoner på kapitalen i foretak som inngår i konsernet, eller avtaler med eller uten vilkår 

om å få slike opsjoner, samt nærmere opplysninger om opsjonene, herunder om de personene som opsjonene 
er knyttet til. 

Punkt 19.1.7 Opplysninger om aksjekapitalens utvikling med vekt på eventuelle endringer i perioden som omfattes av den 

historiske finansielle informasjonen. 

Punkt 19.2 Stiftelsesdokument og vedtekter 

Punkt 19.2.1 Angivelse av eventuelt register og registreringsnummer samt en kort beskrivelse av utsteders hensikt og 
formål og hvor dette er nevnt i det oppdaterte stiftelsesdokumentet og i vedtektene. 

Punkt 19.2.2 Dersom det finnes flere klasser av eksisterende aksjer, gis en beskrivelse av rettigheter, preferanser og 
begrensninger som er knyttet til hver klasse. 

Punkt 19.2.3 En kort beskrivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som kan tenkes å 

forsinke, utsette eller hindre en endring i kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 20 VESENTLIGE KONTRAKTER 

Punkt 20.1 Et sammendrag av vesentlige kontrakter der utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de to 
siste årene umiddelbart før offentliggjøringen av registreringsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått 

innenfor den normale virksomheten. 

Et sammendrag av alle andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale 
virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et konsern-
medlem forpliktelser eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for registreringsdokumentet. 
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AVSNITT 21 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 21.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 

anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 2 

UNIVERSELT REGISTRERINGSDO KUMENT 

AVSNITT 1 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES 

Punkt 1.1 Utstederen skal gi opplysninger i samsvar med opplysningskravene for registreringsdokumentet for 

egenkapitalinstrumenter fastsatt i vedlegg 1. 

Punkt 1.2 Når det universelle registreringsdokumentet er godkjent, skal punkt 1.5 i vedlegg 1 suppleres med en 
erklæring om at det universelle registreringsdokumentet kan anvendes ved et offentlig tilbud om verdipapirer 

eller ved opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked dersom det suppleres med eventuelle 
endringer og et verdipapirdokument og sammendrag som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 
2017/1129. 

Når det universelle registreringsdokumentet er inngitt og offentliggjort uten forhåndsgodkjenning, skal punkt 
1.5 i vedlegg 1 erstattes med en erklæring om at 

a) det universelle registreringsdokumentet er inngitt til [navn på vedkommende myndighet] som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129 uten forhåndsgodkjenning i henhold 
til artikkel 9 i forordning (EU) 2017/1129, 

b) det universelle registreringsdokumentet kan anvendes ved et offentlig tilbud om verdipapirer eller ved 

opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked dersom det er godkjent av [navn på 
vedkommende myndighet], sammen med eventuelle endringer og et verdipapirdokument og 
sammendrag som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 2017/1129. 
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VEDLEGG 3 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R SEKUNDÆRUTSTEDELSER AV EGENKAPITALINSTRUMENTER  

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 

korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 

oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke skal anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet], 

d) [registreringsdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et forenklet prospekt i samsvar med 
artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn på utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen (samt 

opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon). 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen, inndelt i et begrenset antall 

kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av 
innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse. 

Punkt 4.2 Utsteders domisil og juridiske form, identifikator for juridisk person (LEI), gjeldende lovgivning for 
utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller 
hovedkontor dersom dette er et annet enn forretningskontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en 

erklæring om at opplysningene på nettstedet ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er 
innlemmet i prospektet ved henvisning. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT  

Punkt 5.1 En kort beskrivelse av 

a) utstederens viktigste hovedvirksomhet, 

b) eventuelle vesentlige endringer som har påvirket utsteders virksomhet og hovedvirksomhet  siden den 
perioden som omfattes av det sist offentliggjorte reviderte finansregnskapet, herunder følgende: 

 i) Angivelse av alle vesentlige nye produkter og tjenester som er innført. 

 ii) Status i utviklingen dersom utviklingen av nye produkter og tjenester er gjort kjent for 

offentligheten. 

 iii) Eventuelle vesentlige endringer av regelverket for utstederen siden den perioden som omfattes av 
det sist offentliggjorte reviderte finansregnskapet. 

Punkt 5.2 Investeringer 

Punkt 5.2.1 En beskrivelse av de vesentlige investeringene utsteder har gjort siden datoen for det sist offentliggjorte 
finansregnskapet, og igangsatte investeringer og/eller investeringer som utsteder allerede har forpliktet seg 

til, samt forventede finansieringskilder. 

AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 

Punkt 6.1 En beskrivelse av 

a) de viktigste nyere utviklingstrekkene innen produksjon, salg og lagerbeholdning samt kostnader og 
salgspriser fra utgangen av siste regnskapsår til datoen for registreringsdokumentet, 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-

dokumentet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring, 

c) alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil 
ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter for minst inneværende regnskapsår. 

AVSNITT 7 RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER 

Punkt 7.1 Dersom en utsteder har offentliggjort en resultatprognose eller et resultatestimat (som fremdeles er 
utestående og gyldig), skal denne prognosen eller dette estimatet inngå i registreringsdokumentet. Dersom 

en resultatprognose eller et resultatestimat allerede er offentliggjort og fortsatt er utestående, men ikke 
lenger gyldig, skal det gis en uttalelse om dette og en forklaring på hvorfor prognosen eller estimatet ikke 
lenger er gyldig. Slike ugyldige prognoser eller estimater omfattes ikke av kravene i punkt 7.2 og 7.3. 
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Punkt 7.2 Dersom en utsteder velger å innta en ny resultatprognose eller et nytt resultatestimat, eller dersom utstederen 
inntar en tidligere offentliggjort resultatprognose eller et tidligere offentliggjort resultatestimat i henhold til 
punkt 7.1, skal resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for 

de viktigste antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 

innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 

og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 

vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 7.3 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med den historiske finansielle informasjonen og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 8 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER SAMT ØVERSTE LEDELSE 

Punkt 8.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 

utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

c) Stiftere dersom utsteder er opprettet for mindre enn fem år siden. 

d) Ledende ansatte som kan dokumentere at utsteder har den kompetansen og erfaringen som er avgjørende 

for å lede sin virksomhet. 

Opplysninger om arten av eventuelle familiebånd mellom personene nevnt i bokstav a)–d). 

I den utstrekning opplysningene ikke allerede er offentliggjort, og når det gjelder nye medlemmer av 
utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer (siden datoen for det sist reviderte årsregnskapet) 

og alle personer nevnt i første ledd bokstav b) og d), gis følgende opplysninger: 

a) Navn på alle selskaper og kommandittselskaper der personene har vært medlem av administrasjons-, 

ledelses- eller kontrollorganer eller har vært komplementar i løpet av de fem siste årene, med angivelse 
av om vedkommende fremdeles er medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller er 
komplementar. Det er ikke nødvendig å oppgi alle utsteders datterselskaper der vedkommende også er 

medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet. 

c) Opplysninger om eventuelle konkurser, bobehandlinger, avviklinger eller selskaper som er satt under 
administrasjon, i tilknytning til de personene som er angitt i første ledd bokstav a) og d), og som har 

utøvd en eller flere av nevnte funksjoner i minst de fem siste årene. 

d) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuelle offentlige anklager og/eller sanksjoner overfor 

en slik person fra reguleringsmyndigheter eller tilsynsorganer (herunder utpekte bransjeorganisasjoner), 
og om en domstol tidligere har fradømt vedkommende retten til å delta som medlem av en utsteders 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller til å ha ledende eller overordnet funksjon hos en 

utsteder. 

Dersom det ikke finnes slike opplysninger å gi, skal det gis en bekreftelse på dette. 
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Punkt 8.2 Dersom det finnes en mulig interessekonflikt mellom de oppgavene som personene nevnt i punkt 8.1 utfører 
på vegne av utsteder, og deres private interesser eller andre oppgaver, skal dette klart angis. Dersom slike 

konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

Enhver avtale eller overenskomst med større aksjeeiere, kunder, leverandører eller andre som ligger til grunn 

for at en person nevnt i punkt 8.1 er valgt til medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer 
eller øverste ledelse. 

Opplysninger om eventuelle begrensninger som personene nevnt i punkt 8.1 har avtalt vedrørende 
overdragelse av sin beholdning av utsteders verdipapirer i løpet av et bestemt tidsrom. 

AVSNITT 9 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 9.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis navn på alle personer, unntatt medlemmer av 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, som direkte eller indirekte har en interesse i utsteders 

kapital eller stemmeretter som skal meldes i henhold til utsteders nasjonale rett, sammen med beløpet for 
vedkommendes andel på datoen for registreringsdokumentet. Dersom ingen personer oppfyller disse 
kriteriene, skal det framlegges en egnet erklæring om dette. 

Punkt 9.2 Det skal angis om større aksjeeiere i utsteder har ulike stemmeretter, eller det skal framlegges en egnet 
erklæring om at slike stemmeretter ikke finnes. 

Punkt 9.3 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 9.4 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring i 

kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 10 TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER 

Punkt 10.1 Nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter (som for dette formålet defineres i 
henhold til standardene vedtatt ved forordning (EF) nr. 1606/2002) som utsteder har inngått siden datoen for 
det siste finansregnskapet, skal gis i samsvar med eventuelle relevante standarder vedtatt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom slike standarder ikke får anvendelse for utsteder, skal følgende opplysninger gis: 

a) Arten og omfanget av alle transaksjoner som hver for seg eller samlet er vesentlige for utstederen. 
Dersom slike transaksjoner mellom nærstående parter ikke er inngått på armlengdes avstand, skal det 

framlegges en forklaring på hvorfor transaksjonene ikke ble gjennomført på armlengdes avstand. Ved 
forpliktelser i form av utestående lån, herunder alle former for garantier, skal utestående beløp angis. 

b) Det beløpet eller den prosentdelen som transaksjonene mellom nærstående parter utgjør av utsteders 
omsetning. 

AVSNITT 11 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 11.1 Finansregnskap 

Finansregnskap (års- og halvårsregnskap) skal offentliggjøres for en periode som dekker de tolv siste 

månedene før prospektet ble godkjent. 

Dersom både års- og halvårsregnskap er offentliggjort, stilles det bare krav om offentliggjøring av 

årsregnskap for den perioden som ikke er omfattet av halvårsregnskapet. 

Punkt 11.2 Revisjon av årlig finansiell informasjon 
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Punkt 11.2.1 Revisjonsberetning 

Årsregnskapet skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar 
med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Årsregnskapet skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om det for registreringsdokumentets 
formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en 
tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

 i) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

ii) En forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon. 

b) Dersom revisjonsberetninger om årsregnskap inneholder forbehold, endringer av uttalelser, presiseringer 

eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, endringene av uttalelser, presiseringene eller 
opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en forklaring. 

Punkt 11.2.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 11.2.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte 
finansregnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 11.3 Rettergang og voldgift 

Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 
anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 

konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 11.4 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 

utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansregnskap eller finansiell 
delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 11.5 Finansiell proformainformasjon 

Ved vesentlige bruttoendringer skal det gis en beskrivelse av hvordan transaksjonen kunne ha påvirket 
utsteders eiendeler, forpliktelser og resultat dersom den hadde vært gjennomført i begynnelsen av den 
angitte perioden eller på den angitte datoen. 

Dette kravet vil normalt være oppfylt ved finansiell proformainformasjon. Finansiell proformainformasjon 
skal framlegges som fastsatt i vedlegg 20 og skal inneholde opp lysningene angitt i nevnte vedlegg. 

Finansiell proformainformasjon skal ledsages av en uttalelse utarbeidet av uavhengige revisorer. 

Punkt 11.6 Utbyttepolitikk 

En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse. 

Punkt 11.6.1 Utbytte per aksje for det siste regnskapsåret, justert for eventuelle endringer i antall aksjer i utsteder for å 
gjøre det sammenlignbart. 

AVSNITT 12 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 12.1 Aksjekapital 

Opplysningene i punkt 12.1.1 og 12.1.2 i årsregnskapet skal angis på datoen for den seneste balansen. 



Nr. 13/1950 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Punkt 12.1.1 Beløp for konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med tegningsretter, med 

angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning. 

Punkt 12.1.2 Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller plikter med hensyn til autorisert, men ikke utstedt 
aksjekapital eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen. 

AVSNITT 13 LOVFESTET OFFENTLIGGJØRING 

Punkt 13.1 Et sammendrag av opplysningene som er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 i løpet av 
de tolv siste månedene, og som er relevante på datoen for prospektet. Sammendraget skal framlegges i en 
kortfattet og lett forståelig form slik at det lett kan analyseres, og skal ikke bestå av en gjentakelse av 

opplysninger som allerede er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. 

Sammendraget skal inndeles i et begrenset antall kategorier avhengig av emne. 

AVSNITT 14 VESENTLIGE KONTRAKTER 

Punkt 14.1 Et kort sammendrag av vesentlige kontrakter der utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått 
de to siste årene umiddelbart før offentliggjøringen av registreringsdokumentet, med unntak av kontrakter 
inngått innenfor den normale virksomheten. 

Et kort sammendrag av alle andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale 
virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et 

konsernmedlem forpliktelser eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for registrerings-
dokumentet. 

AVSNITT 15 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 15.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 
anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 4 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R ANDELER I INNRETNINGER FO R KO LLEKTIV INVESTERING AV LUKKET TYPE 

 I tillegg til opplysningene som kreves i dette vedlegget, skal en innretning for kollektiv investering gi de 

opplysningene som kreves i avsnitt/punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (selv om beskrivelsen av regelverket 
for utstederens virksomhet bare behøver å gjelde det regelverket som er relevant for utsteders investeringer), 
11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (med unntak av finansiell proformainformasjon), 19, 20 og 21 i vedlegg 1, 

eller, dersom innretningen for kollektiv investering oppfyller kravene i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 
2017/1129, følgende opplysninger som kreves i avsnitt/punkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 i 
vedlegg 3. 

Dersom andeler utstedes av en innretning for kollektiv investering som er stiftet som et investeringsfond 
forvaltet av en fondsforvalter, skal opplysningene nevnt i avsnitt/punkt 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 og 20 i 

vedlegg 1 gis når det gjelder fondsforvalteren, mens opplysningene nevnt i punkt 2, 4 og 18 i vedlegg 1 skal 
gis når det gjelder både fondet og fondsforvalteren. 

AVSNITT 1 INVESTERINGSMÅL OG -POLITIKK 

Punkt 1.1 a) Beskrivelse av investeringspolitikk, -strategi og -mål for innretningen for kollektiv investering. 

b) Opplysninger om hvor den underliggende innretningen for kollektiv investering er etablert, dersom 
innretningen for kollektiv investering er et fond som består av fond. 

c) En beskrivelse av de typene eiendeler innretningen for kollektiv investering kan investere i. 

d) Teknikkene den kan bruke og alle tilknyttede risikoer, og under hvilke omstendigheter innretningen for 
kollektiv investering kan benytte finansiell giring. 

e) Tillatte typer av og kilder til finansiell giring samt tilknyttede risikoer. 

f) Eventuelle begrensninger på bruken av finansiell giring og eventuelle ordninger for gjenbruk av 

sikkerhet og eiendeler. 

g) Det høyeste nivået av finansiell giring som kan benyttes på vegne av innretningen for kollektiv 

investering. 

Punkt 1.2 En beskrivelse av de framgangsmåtene som innretningen for kollektiv investering kan benytte for å endre sin 
investeringsstrategi eller investeringspolitikk, eller begge. 

Punkt 1.3 Grensene for finansiell giring for innretningen for kollektiv investering. Dersom det ikke anvendes slike 
grenser, gis det en erklæring om dette. 

Punkt 1.4 Opplysning om den lovgivningen som får anvendelse på innretningen for kollektiv investering, sammen med 

navnet til eventuelle reguleringsmyndigheter i stiftelsesstaten. 

Punkt 1.5 Profilen til en typisk investor som innretningen for kollektiv investering henvender seg til. 

Punkt 1.6 En erklæring som bekrefter at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet]. 
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AVSNITT 2 INVESTERINGSBEGRENSNINGER 

Punkt 2.1 En erklæring om eventuelle investeringsbegrensninger som gjelder for innretningen for kollektiv 

investering, med angivelse av hvordan verdipapirinnehavere blir underrettet om hvilke tiltak investerings-
forvalterne vil treffe ved en eventuell overtredelse. 

Punkt 2.2 Visse opplysninger skal offentliggjøres dersom mer enn 20 % av brutto eiendeler tilhørende innretningen for 
kollektiv investering (unntatt når registreringsdokumentet utarbeides for en enhet som følge av anvendelsen 

av punkt 2.3 eller 2.5) kan 

a) investeres direkte eller indirekte i eller lånes ut til én enkelt underliggende utsteder (herunder den 

underliggende utsteders datterselskaper eller tilknyttede foretak), 

b) investeres i en eller flere innretninger for kollektiv investering, som kan investere mer enn 20 % av sine 

brutto eiendeler i andre innretninger for kollektiv investering (av åpen eller lukket type), 

c) påvirkes av en motparts kredittverdighet eller solvens (herunder datterselskaper eller tilknyttede 

foretak). 

Opplysningene som det vises til i innledende punktum, skal omfatte følgende i følgende tilfeller: 

 i) Dersom de underliggende verdipapirene ikke opptas til handel på et regulert marked eller et likeverdig 
tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, gis opplysninger om hver underliggende utsteder / 

innretning for kollektiv investering / motpart, som om denne var en utsteder etter minstekravene til 
opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for egenkapitalinstrumenter (ved bokstav a)), 
eller minstekravene til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for andeler utstedt av 

innretninger for kollektiv investering av lukket type (ved bokstav b)), eller minstekravene til 
opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for ikke-aksjerelaterte verdipapirer for 
engrosmarkedet (ved bokstav c)). 

 ii) Dersom verdipapirene som utstedes av den underliggende utstederen / innretningen for kollektiv 
investering / motparten, allerede er opptatt til handel på et regulert marked eller et likeverdig 

tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, eller dersom obligasjonene er garantert av et foretak 
som er opptatt til handel på et regulert marked eller et tilsvarende marked eller et vekstmarked for SMB-
er, angis navn, adresse, stiftelsesstat, virksomhetens art og navnet på markedet der verdipapirene er 

opptatt til handel. 

Opplysningskravet i punkt i) og ii) får ikke anvendelse dersom grensen på 20 % overskrides som følge av 

oppskrivninger eller nedskrivninger, valutakursendringer eller fordi det gis retter, bonuser, kapitalgoder eller 
andre tiltak som påvirker alle innehavere av denne investeringen, forutsatt at investeringsforvalteren tar 
hensyn til grensen ved vurdering av endringer i investeringsporteføljen. 

Dersom innretningen for kollektiv investering med rimelighet kan godtgjøre overfor vedkommende 
myndighet at den ikke kan få tilgang til noen av eller alle opplysningene som kreves i henhold til punkt i), 

skal innretningen for kollektiv investering gi alle opplysninger som den kan få tilgang til, som den kjenner 
til, og/eller som den kan kontrollere ut fra de opplysningene som den underliggende utstederen / innretnin-
gen for kollektiv investering / motparten har offentliggjort, slik at kravene i punkt i) oppfylles så langt det er 

praktisk mulig. I slike tilfeller skal prospektet inneholde en tydelig advarsel om at innretningen for kollektiv 
investering ikke har fått tilgang til visse opplysninger som ellers kreves gitt i prospektet, og at opplys -
ningsnivået for prospektet derfor er lavere enn kravet for en gitt underliggende utsteder, innretning for 

kollektiv investering eller motpart. 

Punkt 2.3 Dersom en innretning for kollektiv investering kan investere mer enn 20 % av sine brutto eiendeler i andre 
innretninger for kollektiv investering (av åpen eller lukket type), skal det gis en beskrivelse av investeringen 
og av hvordan risikoen spres ved slike investeringer. Videre får punkt 2.2 anvendelse på alle underliggende 

investeringer som gjøres av innretningen for kollektiv investering, som om disse investeringene var gjort 
direkte. 

Punkt 2.4 Dersom det stilles sikkerhet for å dekke den delen av risikoen i forbindelse med en motpart som overstiger 
20 % av brutto eiendeler tilhørende innretningen for kollektiv investering, skal det under henvisning til 

punkt 2.2 bokstav c) gis nærmere opplysninger om slike ordninger for sikkerhetsstillelse. 
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Punkt 2.5 Dersom en innretning for kollektiv investering investerer mer enn 40 % av sine brutto eiendeler i en annen 
innretning for kollektiv investering, skal en av følgende opplysninger gis: 

a) Opplysning om hver underliggende innretning for kollektiv investering, som om den var en utsteder 
etter minstekravene til opplysningene som fastsatt i dette vedlegget. 

b) Dersom verdipapirer som utstedes av en underliggende innretning for kollektiv investering, allerede er 
opptatt til handel på et regulert marked eller et likeverdig tredjestatsmarked eller et vekstmarked for 
SMB-er, eller dersom obligasjonene er garantert av et foretak som er opptatt til handel på et regulert 

marked eller et tilsvarende marked eller et vekstmarked for SMB-er, angis navn, adresse, stiftelsesstat, 
virksomhetens art og navnet på markedet der verdipapirene er opptatt til handel. 

Dersom innretningen for kollektiv investering med rimelighet kan godtgjøre overfor vedkommende 
myndighet at den ikke kan få tilgang til noen av eller alle opplysningene som kreves i henhold til punkt i), 
skal innretningen for kollektiv investering gi alle opplysninger som den kan få tilgang til, som den kjenner 

til, og/eller som den kan kontrollere ut fra de opplysningene som den underliggende utstederen / innretnin-
gen for kollektiv investering / motparten har offentliggjort, slik at kravene i bokstav a) oppfylles så langt det 
er praktisk mulig. I slike tilfeller skal prospektet inneholde en tydelig advarsel om at innretningen for 

kollektiv investering ikke har fått tilgang til visse opplysninger som ellers kreves gitt i prospektet, og at 
opplysningsnivået for prospektet derfor er lavere enn kravet for en gitt underliggende utsteder, innretning for 
kollektiv investering eller motpart. 

Punkt 2.6 Fysiske varer 

Dersom en innretning for kollektiv investering investerer direkte i fysiske varer, angis dette med opplysning 

om den prosentdelen av brutto eiendeler som investeres slik. 

Punkt 2.7 Innretninger for kollektiv investering i eiendom 

Dersom en innretning for kollektiv investering innehar eiendom som del av sitt investeringsmål, skal det 

opplyses om den prosentdelen av porteføljen som vil bli investert i eiendom, og det skal gis en beskrivelse 
av eiendommen og eventuelle vesentlige kostnader ved anskaffelsen og besittelsen av eiendommen. I tillegg 
skal det inngå en vurderingsrapport for eiendommen. 

Opplysningskravene fastsatt i punkt 4.1 får anvendelse på 

a) den enheten som utarbeider vurderingsrapporten, 

b) en eventuell annen enhet med ansvar for forvaltning av eiendommen. 

Punkt 2.8 Finansielle derivater / pengemarkedsinstrumenter / valuta 

Dersom en innretning for kollektiv investering investerer i derivater, finansielle instrumenter, 
pengemarkedsinstrumenter eller valuta med et annet formål enn effektiv porteføljeforvaltning, dvs. 

utelukkende for å minske, overføre eller fjerne investeringsrisikoene i de underliggende investeringene til 
innretningen for kollektiv investering, herunder eventuelle teknikker eller instrumenter som brukes til å 
beskytte mot valuta- og kredittrisikoer, gis det en erklæring om hvorvidt slike investeringer brukes for 

sikrings- eller investeringsformål, samt en beskrivelse av hvor og hvordan risikoen spres ved slike 
investeringer. 

Punkt 2.9 Punkt 2.2 får ikke anvendelse på investeringer i verdipapirer som utstedes eller garanteres av en regjering, et 
offentlig organ eller annet organ for en medlemsstat, dennes regionale eller lokale myndigheter eller en 

medlemsstat i OECD. 

Punkt 2.10 Punkt 2.2 bokstav a) får ikke anvendelse på en innretning for kollektiv investering hvis investeringsmål er å 
følge, uten vesentlige avvik, en bredt basert og anerkjent offentliggjort indeks. Det skal innsettes en 
angivelse av hvor opplysninger om indeksen er tilgjengelige. 

AVSNITT 3 SØKERS TJENESTEYTERE 

Punkt 3.1 Det faktiske eller beregnede høyeste beløpet for alle vesentlige gebyrer som innretningen for kollektiv 
investering direkte eller indirekte skal betale for eventuelle tjenester som ytes i henhold til avtaler som er 

inngått på eller før datoen for registreringsdokumentet, med en beskrivelse av hvordan gebyrene beregnes. 
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Punkt 3.2 En beskrivelse av eventuelle gebyrer som innretningen for kollektiv investering direkte eller indirekte skal 
betale, som ikke kan angis under punkt 3.1, og som kan være vesentlige. 

Punkt 3.3 Dersom yteren av tjenester til innretningen for kollektiv investering har mottatt vederlag fra en tredjepart 
(unntatt innretningen for kollektiv investering) for å yte tjenester til innretningen for kollektiv investering, 

og vederlaget ikke kan overføres til innretningen for kollektiv investering, skal det gis en erklæring om 
dette, eventuelt med angivelse av tredjepartens navn og en beskrivelse av vederlagets art. 

Punkt 3.4 Tjenesteyternes identitet og en beskrivelse av deres oppgaver og investorenes rettigheter. 

Punkt 3.5 En beskrivelse av eventuelle mulige vesentlige interessekonflikter som yterne av tjenester til innretningen 
for kollektiv investering kan ha mellom sine forpliktelser overfor innretningen for kollektiv investering og 

sine forpliktelser overfor tredjepart og øvrige interesser. En beskrivelse av eventuelle ordninger som er 
etablert for å håndtere slike mulige interessekonflikter. 

AVSNITT 4 INVESTERINGSFORVALTERE/INVESTERINGSRÅDGIVERE 

Punkt 4.1 Når det gjelder eventuelle investeringsforvaltere, skal opplysningene som kreves i punkt 4.1–4.4 og, dersom 
opplysningene er vesentlige, i punkt 5.3 i vedlegg 1, gis sammen med opplysninger om den lovgivningen 

som får anvendelse på vedkommende, samt vedkommendes erfaring. 

Punkt 4.2 Når det gjelder et foretak som yter investeringsrådgivning med hensyn til eiendelene til innretningen for 

kollektiv investering, angis innretningens navn og en kort beskrivelse av den. 

AVSNITT 5 OPPBEVARING 

Punkt 5.1 En fullstendig beskrivelse av hvordan eiendelene til innretningen for kollektiv investering oppbevares, og av 
hvem, samt av eventuelle forvaltningsmessige forhold og lignende mellom innretningen for kollektiv 
investering og tredjepart i forbindelse med oppbevaringen: 

Dersom en depotmottaker, formuesforvalter eller annen forvalter er utpekt, skal følgende gis: 

a) Opplysningene som kreves i punkt 4.1–4.4 og, dersom opplysningene er vesentlige, i punkt 5.3 i  
vedlegg 1. 

b) Angivelse av hver parts forpliktelser i forbindelse med oppbevaringen eller en lignende ordning. 

c) Eventuelle delegerte oppbevaringsordninger. 

d) Opplysninger om den lovgivningen som får anvendelse på hver part og deres representanter. 

Punkt 5.2 Dersom eiendelene til innretningen for kollektiv investering oppbevares av andre enheter enn dem som er 
nevnt i punkt 5.1, skal det gis en beskrivelse av hvordan eiendelene oppbevares og en beskrivelse av 
eventuelle tilleggsrisikoer. 

AVSNITT 6 VERDSETTING 

Punkt 6.1 En beskrivelse av framgangsmåten for verdsetting og metoden for prissetting som brukes for å verdsette 

eiendelene. 

Punkt 6.2 Nærmere opplysninger om alle situasjoner som gjør at verdsettingen kan bli utsatt, med en erklæring om 

hvordan investorene vil bli underrettet om dette. 

AVSNITT 7 KRYSSFORPLIKTELSER 

Punkt 7.1 For overordnede innretninger (tidligere kalt «paraplyforetak») for kollektiv investering skal det gis en 
erklæring om eventuelle kryssforpliktelser som kan forekomme mellom klasser av investeringer i andre 
innretninger for kollektiv investering, og eventuelle tiltak for å begrense slike forpliktelser. 
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AVSNITT 8 FINANSIELL INFORMASJON 

Punkt 8.1 Dersom innretningen for kollektiv investering ikke har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller 

etableringsdatoen, og det ikke er utarbeidet finansregnskap på datoen for registreringsdokumentet, skal dette 
angis. 

Dersom innretningen for kollektiv investering har startet sin virksomhet, får bestemmelsene i avsnitt 18 i 

vedlegg 1 eller avsnitt 11 i vedlegg 3 anvendelse der det passer. 

Punkt 8.2 En omfattende og meningsfull analyse av porteføljen til innretningen for kollektiv investering. Dersom 
porteføljen ikke er revidert, skal dette være klart angitt. 

Punkt 8.3 En angivelse av seneste netto andelsverdi av innretningen for kollektiv investering eller seneste markedskurs 
for andeler eller aksjer i innretningen for kollektiv investering. Dersom netto andelsverdi eller seneste 
markedskurs for andelen eller aksjen ikke er revidert, skal dette være klart angitt. 
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VEDLEGG 5 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R DEPO TBEVIS SO M UTSTEDES FO R AKSJER  

AVSNITT 1 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN AV DE UNDERLIGGENDE AKSJENE 

 For depotbevis som utstedes for aksjer, skal opplysningene om utstederen av de underliggende aksjene gis i 

samsvar med vedlegg 1 til denne forordningen. 

For depotbevis som utstedes for aksjer og oppfyller kravene i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1129, 

skal opplysningene om utstederen av de underliggende aksjene gis i samsvar med vedlegg 3 til denne 
forordningen. 

AVSNITT 2 OPPLYSNINGER OM UTSTEDER AV DEPOTBEVIS Primærut-

stedelse 

Sekundær-

utstedelser 

Punkt 2.1 Navn, forretningskontor, identifikator for juridisk person (LEI) og 
hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret. 

√ √ 

Punkt 2.2 Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. √ √ 

Punkt 2.3 Gjeldende lovgivning for utstederens virksomhet og den juridiske formen 
som er valgt innenfor rammene av denne lovgivningen. 

√ √ 
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VEDLEGG 6 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER FO R IKKE-PRO FESJO NELLE 

INVESTO RER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 

forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 
så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 

aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 

tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet ] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet]. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informa-
sjonen (samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon). 

Punkt 2.2 Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 

historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig. 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen og kan påvirke utstederens evne 

til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt 
kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikofaktorene skal bekreftes 

av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 Utsteders historie og utvikling 

Punkt 4.1.1 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse 

Punkt 4.1.2 Utsteders registrerte forretningskontor, organisasjonsnummer og identifikator for juridisk person (LEI). 

Punkt 4.1.3 Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

Punkt 4.1.4 Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og 
telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn forretnings-

kontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en erklæring om at opplysningene på nettstedet ikke utgjør en 
del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

Punkt 4.1.5 Opplysninger om eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet, og som i vesentlig grad 

er relevante ved vurderingen av utsteders solvens. 

Punkt 4.1.6 Kredittvurderinger som en utsteder har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller samarbeidet i 
vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens betydning dersom kredittvurderingsbyrået 

tidligere har offentliggjort en slik. 

Punkt 4.1.7 Opplysninger om vesentlige endringer i utsteders innlåns- og finansieringsstruktur siden siste regnskapsår. 

Punkt 4.1.8 Beskrivelse av den forventede finansieringen av utsteders virksomhet. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT  

Punkt 5.1 Hovedvirksomhet 

Punkt 5.1.1 En beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet, herunder 

a) hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser, 

b) angivelse av alle vesentlige nye produkter eller ny virksomhet, 

c) de viktigste markedene der utstederen konkurrerer. 

Punkt 5.2 Grunnlaget for eventuelle redegjørelser fra utsteder om dennes konkurransemessige stilling. 

AVSNITT 6 ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Punkt 6.1 Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det. Denne kan gis i 

form av eller sammen med et diagram som viser organisasjonsstrukturen, dersom dette gjør strukturen 
klarere. 
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Punkt 6.2 Dersom utsteder er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette klart angis, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten. 

AVSNITT 7 OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 

Punkt 7.1 En beskrivelse av 

a) en eventuell vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for det sist offentliggjorte 
reviderte finansregnskapet, 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-

dokumentet. 

Dersom ingen av ovennevnte forhold foreligger, skal utstederen ta med en egnet erklæring om at ingen slike 

endringer har funnet sted. 

Punkt 7.2 Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil 

ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter for minst inneværende regnskapsår. 

AVSNITT 8 RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER 

Punkt 8.1 Dersom en utsteder på frivillig grunnlag tar med en resultatprognose eller et resultatestimat (som fremdeles 
er utestående og gyldig) i registreringsdokumentet, skal prognosen eller estimatet inneholde opplysningene 
som angis i punkt 8.2 og 8.3. Dersom en resultatprognose eller et resultatestimat allerede er offentliggjort og 

fortsatt er utestående, men ikke lenger gyldig, skal det gis en uttalelse om dette og en forklaring på hvorfor 
resultatprognosen eller -estimatet ikke lenger er gyldig. Slike ugyldige prognoser eller estimater omfattes 
ikke av kravene i punkt 8.2 og 8.3. 

Punkt 8.2 Dersom en utsteder velger å innta en ny resultatprognose eller et nytt resultatestimat, eller dersom utstederen 
inntar en tidligere offentliggjort resultatprognose eller et tidligere offentliggjort resultatestimat i henhold til 

punkt 8.1, skal resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for 
de viktigste antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 

ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 
innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 
og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 
vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 8.3 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med den historiske finansielle informasjonen og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 9 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER 

Punkt 9.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 

viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 
utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 
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Punkt 9.2 Interessekonflikter i forbindelse med administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer 

Dersom det finnes mulige interessekonflikter mellom de forpliktelsene som personene nevnt i punkt  9.1 har 
overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser, skal dette klart angis. Dersom slike 
konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

AVSNITT 10 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 10.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 10.2 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring i 
kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 11 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 11.1 Historisk finansiell informasjon 

Punkt 11.1.1 Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller den kortere perioden der 
utstederen har utøvd virksomhet) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 11.1.2 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 

informasjon for, skal den reviderte historiske finansielle informasjonen dekke minst 24 måneder eller hele 
den perioden utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 11.1.3 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal den finansielle informasjonen utarbeides i 
samsvar med enten 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 
2013/34/EU, eller 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 
det gjelder utstedere fra tredjestater. Dersom en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder ikke er 
likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, skal finansregnskapet omarbeides i samsvar med nevnte 

forordning. 

Punkt 11.1.4 Endring av regnskapsregelverk 

Den sist reviderte historiske finansielle informasjonen, som inneholder sammenlignbare opplysninger for det 

foregående året, skal framlegges og utarbeides i en form som er i samsvar med det regnskapsregelverket som 
vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap. 

Endringer i utstederens eksisterende regnskapsregelverk medfører ikke at det reviderte finansregnskapet må 
omarbeides. Dersom utstederen imidlertid har til hensikt å anvende et nytt regnskapsregelverk i sitt neste 
offentliggjorte finansregnskap, skal finansregnskapet for det siste året utarbeides og revideres i tråd med det 

nye regelverket. 

Punkt 11.1.5 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnittet, minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) kontantstrømoppstilling, 

d) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 
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Punkt 11.1.6 Konsernregnskap 

Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de 

konsoliderte regnskapene inntas i registreringsdokumentet. 

Punkt 11.1.7 Alderen på den finansielle informasjonen 

Balansedagen for det siste årets reviderte finansielle informasjon skal ikke ha inntruffet tidligere enn  

18 måneder før datoen for registreringsdokumentet. 

Punkt 11.2 Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon 

Punkt 11.2.1 Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for det sist 

reviderte finansregnskapet, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 

kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset 
revisjon, skal dette angis. 

Dersom registreringsdokumentet er datert mer enn ni måneder etter datoen for det sist reviderte 
finansregnskapet, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i 
regnskapsåret; den finansielle delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis). 

Finansiell delårsinformasjon utarbeidet i samsvar med kravene i enten direktiv 2013/34/EU eller forordning 
(EF) nr. 1606/2002, alt etter omstendighetene. 

For utstedere som ikke omfattes av direktiv 2013/34/EU eller forordning (EF) nr. 1606/2002, skal den 
finansielle delårsinformasjonen omfatte sammenlignbare opplysninger for tilsvarende periode i foregående 

regnskapsår. Kravet om sammenlignbare balansetall kan likevel oppfylles ved framlegging av balansen fra 
siste regnskapsår. 

Punkt 11.3 Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon 

Punkt 11.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjons-
beretningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 
medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

b) Dersom revisjonsberetninger om den historiske finansielle informasjonen inneholder forbehold, 
endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, 
endringene av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en 

forklaring. 

Punkt 11.3.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 11.3.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-

regnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 11.4 Rettergang og voldgift 

Punkt 11.4.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 

anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 11.5 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 



Nr. 13/1962 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Punkt 11.5.1 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 

utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller 
finansiell delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

AVSNITT 12 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 12.1 Aksjekapital 

Den samlede utstedte aksjekapitalen, antall aksjer og aksjeklasser som kapitalen består av, nærmere 

opplysninger om aksjenes viktigste egenskaper, andelen av den utstedte aksjekapitalen som gjenstår å 
innbetale, med angivelse av antall eller samlet pålydende verdi, samt type aksjer som ennå ikke er fullt 
innbetalt, eventuelt inndelt etter innbetalingens omfang. 

Punkt 12.2 Stiftelsesdokument og vedtekter 

Angivelse av eventuelt register og registreringsnummer samt en beskrivelse av utsteders hensikt og formål 
og hvor dette er nevnt i stiftelsesdokumentet og i vedtektene. 

AVSNITT 13 VESENTLIGE KONTRAKTER 

Punkt 13.1 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår innenfor utsteders normale virksomhet, og 

som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirene som utstedes. 

AVSNITT 14 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 14.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 
anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 7 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER FO R ENGRO SMARKEDET 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 
så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 

delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 

villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 

2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-

dokumentet/prospektet]. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle 
informasjonen (samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon). 

Punkt 2.2 Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig. 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen og kan påvirke utstederens evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt 
kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 

negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikofaktorene skal bekreftes 
av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 Utsteders historie og utvikling 

Punkt 4.1.1 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse 

Punkt 4.1.2 Utsteders registrerte forretningskontor, organisasjonsnummer og identifikator for juridisk person (LEI). 

Punkt 4.1.3 Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

Punkt 4.1.4 Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og 

telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en erklæring om at opplysningene på net tstedet 
ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

Punkt 4.1.5 Eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet, og som i vesentlig grad er relevante ved 
vurderingen av utsteders solvens. 

Punkt 4.1.6 Kredittvurderinger som en utsteder har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller samarbeidet i 

vurderingsprosessen. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT  

Punkt 5.1 Hovedvirksomhet 

Punkt 5.1.1 Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet samt hovedkategorier av solgte produkter og/eller 
tjenesteytelser. 

Punkt 5.1.2 Grunnlaget for eventuelle redegjørelser fra utsteder om dennes konkurransemessige stilling. 

AVSNITT 6 ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Punkt 6.1 Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det. Denne kan gis i 
form av eller sammen med et diagram som viser organisasjonsstrukturen, dersom dette gjør strukturen 
klarere. 

Punkt 6.2 Dersom utsteder er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette klart angis, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten. 
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AVSNITT 7 OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 

Punkt 7.1 En beskrivelse av 

a) en eventuell vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for det sist offentliggjorte 
reviderte finansregnskapet, og 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-

dokumentet. 

Dersom ingen av ovennevnte forhold foreligger, skal utstederen ta med en egnet erklæring om at ingen slike 

endringer har funnet sted. 

AVSNITT 8 RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER 

Punkt 8.1 Dersom en utsteder på frivillig grunnlag inntar en resultatprognose eller et resultatestimat, skal 
resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for de viktigste 

antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 

innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 

og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 

vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 8.2 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med den historiske finansielle informasjonen og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 9 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER 

Punkt 9.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 

utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

Punkt 9.2 Interessekonflikter i forbindelse med administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer 

Dersom det finnes mulige interessekonflikter mellom de forpliktelsene som personene nevnt i punkt  9.1 har 
overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser, skal dette klart angis. Dersom slike 

konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

AVSNITT 10 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 10.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 
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Punkt 10.2 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring i 

kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 11 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 11.1 Historisk finansiell informasjon 

Punkt 11.1.1 Historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (minst 24 måneder) eller den kortere perioden 
der utstederen har utøvd virksomhet, sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 11.1.2 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 
informasjon for, skal den reviderte historiske finansielle informasjonen dekke minst 24 måneder eller hele 

den perioden utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 11.1.3 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal finansregnskapet utarbeides i samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 

2013/34/EU, 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 

det gjelder utstedere fra tredjestater. 

I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir at den finansielle informasjonen i registreringsdokumentet ikke er 
utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering som er godkjent i Unionen 

på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002, og at opplysningene kunne ha vært vesentlig forskjellige 
dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 hadde vært anvendt på den historiske finansielle informasjonen. 

b) Umiddelbart etter den historiske finansielle informasjonen, en utdypende beskrivelse av forskjellene 
mellom forordning (EF) nr. 1606/2002, som vedtatt av Unionen, og de regnskapsprinsippene utsteder 
har anvendt ved utarbeidingen av sitt årsregnskap. 

Punkt 11.1.4 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 11.1.5 Konsernregnskap 

Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte regnskapene inntas i registreringsdokumentet. 

Punkt 11.1.6 Alderen på den finansielle informasjonen 

Balansedagen for det siste årets reviderte finansielle informasjon skal ikke ha inntruffet tidligere enn  

18 måneder før datoen for registreringsdokumentet. 
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Punkt 11.2 Revisjon av historisk finansiell informasjon 

Punkt 11.2.1 Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen 

skal utarbeides i samsvar med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 
registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 
medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

 i) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

ii) En forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon. 

b) Dersom revisjonsberetninger om den historiske finansielle informasjonen inneholder forbehold, 

endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, 
endringene av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en 
forklaring. 

Punkt 11.2.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 11.2.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-
regnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 11.3 Rettergang og voldgift 

Punkt 11.3.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 

anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 11.4 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

Punkt 11.4.1 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller 
finansiell delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

AVSNITT 12 VESENTLIGE KONTRAKTER 

Punkt 12.1 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår innenfor utsteders normale virksomhet, og 
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirene som utstedes. 

AVSNITT 13 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 13.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-
dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 

anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 8 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R SEKUNDÆRUTSTEDELSER AV IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretnings-
kontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 

korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 

oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke skal anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet], 

d) [registreringsdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et forenklet prospekt i samsvar med 
artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn på utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen (samt 

opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon). 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen og kan påvirke utstederens evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt 

kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikofaktorene skal bekreftes 
av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse. 

Punkt 4.2 Utsteders domisil og juridiske form, identifikator for juridisk person (LEI), gjeldende lovgivning for 
utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller 
hovedkontor dersom dette er et annet enn forretningskontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en 

erklæring om at opplysningene på nettstedet ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er 
innlemmet i prospektet ved henvisning. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT  

Punkt 5.1 Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet samt hovedkategorier av solgte produkter og/eller 
tjenesteytelser. 

AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK 

Punkt 6.1 En beskrivelse av 

a) en eventuell vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for det sist offentliggjorte 

reviderte finansregnskapet, 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløpet av siste 

regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-
dokumentet. 

Dersom verken bokstav a) eller b) får anvendelse, skal utstederen framlegge en egnet negativ erklæring. 

Punkt 6.2 (Bare 
for ikke-
profesjonelle 

investorer) 

Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil 
ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter for minst inneværende regnskapsår. 

AVSNITT 7 RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER 

Punkt 7.1 Dersom en utsteder på frivillig grunnlag tar med en resultatprognose eller et resultatestimat (som fremdeles 

er utestående og gyldig) i registreringsdokumentet, skal prognosen eller estimatet inneholde opplysningene 
som angis i punkt 7.2 og 7.3. Dersom en resultatprognose eller et resultatestimat allerede er offentliggjort og 
fortsatt er utestående, men ikke lenger gyldig, skal det gis en uttalelse om dette og en forklaring på hvorfor 

resultatprognosen eller -estimatet ikke lenger er gyldig. Slike ugyldige prognoser eller estimater omfattes 
ikke av kravene i punkt 7.2–7.3. 

Utstederen velger selv om resultatprognosen eller -estimatet skal tas med. Dersom en slik prognose eller et 
slikt estimat tas med i registreringsdokumentet, skal det inneholde opplysningene angitt i punkt 7.2 og 7.3. 
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Punkt 7.2 Dersom en utsteder velger å innta en ny resultatprognose eller et nytt resultatestimat, eller dersom utstederen 

inntar en tidligere offentliggjort resultatprognose eller et tidligere offentliggjort resultatestimat i henhold til 
punkt 7.1, skal resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for 
de viktigste antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 
innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 
og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 
vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 7.3 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med den historiske finansielle informasjonen og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 8 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER SAMT ØVERSTE LEDELSE 

Punkt 8.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 
utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

Punkt 8.2 Dersom det finnes en mulig interessekonflikt mellom de oppgavene som personene nevnt i punkt  8.1 utfører 
på vegne av utsteder, og deres private interesser eller andre oppgaver, skal dette klart angis. Dersom slike 

konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

AVSNITT 9 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 9.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 9.2 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring i 
kontrollen over utsteder. 

AVSNITT 10 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 10.1 Finansregnskap 

Finansregnskap (års- og halvårsregnskap) skal offentliggjøres for en periode som dekker de tolv siste 
månedene før prospektet ble godkjent. 

Dersom både års- og halvårsregnskap er offentliggjort, stilles det bare krav om offentliggjøring av 
årsregnskap for den perioden som ikke er omfattet av halvårsregnskapet. 

Punkt 10.2 Revisjon av årlig finansiell informasjon 
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Punkt 10.2.1 Revisjonsberetning 

Årsregnskapet skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar 
med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Årsregnskapet skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om det for registreringsdokumentets 
formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en 
tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

 i) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

ii) En forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon. 

b) Dersom revisjonsberetninger om årsregnskap inneholder forbehold, endringer av uttalelser, presiseringer 

eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, endringene av uttalelser, presiseringene eller 
opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en forklaring. 

Punkt 10.2.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 10.2.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-

regnskap, skal kilden angis, og det skal opplyses om hvilke opplysninger som ikke er revidert. 

Punkt 10.3 Rettergang og voldgift 

Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 
anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 

konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 10.4 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansregnskap eller finansiell 
delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

AVSNITT 11 LOVFESTET OFFENTLIGGJØRING 

Punkt 11.1 Et sammendrag av opplysningene som er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 i løpet av 
de tolv siste månedene, og som er relevante på datoen for prospektet. Sammendraget skal framlegges i en 
kortfattet og lett forståelig form slik at det lett kan analyseres, og skal ikke bestå av en gjentakelse av 

opplysninger som allerede er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. 

Sammendraget skal inndeles i et begrenset antall kategorier avhengig av emne. 

AVSNITT 12 VESENTLIGE KONTRAKTER 

Punkt 12.1 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår innenfor utsteders normale virksomhet, og 
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirene som utstedes. 

AVSNITT 13 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 13.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-
dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 

anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 



Nr. 13/1972 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

VEDLEGG 9 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R VERDIPAPIRER MED SIKKERHET I EIENDELER  

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 

aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 
eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 

villedende. I tillegg skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet]. 

AVSNITT 2 REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON 

Punkt 2.1 Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle 
informasjonen (samt opplysning om vedkommendes eventuelle medlemskap i en bransjeorganisasjon). 
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AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen, inndelt i et begrenset antall 

kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 

negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. Risikofaktorene skal bekreftes 
av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 4.1 En erklæring om hvorvidt utsteder har opprettet et spesialforetak for verdipapirisering (SPV) eller et foretak 
med det formål å utstede verdipapirer med sikkerhet i eiendeler. 

Punkt 4.2 Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse samt identifikator for juridisk person (LEI). 

Punkt 4.3 Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer. 

Punkt 4.4 Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

Punkt 4.5 Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse og 
telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn forretnings-

kontoret), og eventuelt utsteders nettsted eller en tredjeparts eller garantists nettsted, med en erklæring om at 
opplysningene på nettstedet ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i 
prospektet ved henvisning. 

Punkt 4.6 Angivelse av omfanget av utsteders autoriserte og utstedte aksjekapital og av alle avtalte kapitalemisjoner, 
samt antall og klasser av verdipapirer som aksjekapitalen består av. 

AVSNITT 5 FORRETNINGSOVERSIKT  

Punkt 5.1 Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet. 

AVSNITT 6 ADMINISTRASJONS-, LEDELSES- OG KONTROLLORGANER 

Punkt 6.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 

utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

AVSNITT 7 STØRRE AKSJEEIERE 

Punkt 7.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

AVSNITT 8 FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING 

OG RESULTAT  

Punkt 8.1 Dersom utsteder ikke har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen, og det ikke er 

utarbeidet finansregnskap på datoen for registreringsdokumentet, skal registreringsdokumentet inneholde en 
erklæring om dette. 
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Punkt 8.2 Historisk finansiell informasjon 

Dersom utsteder har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen, og det er utarbeidet 
finansregnskap, skal registreringsdokumentet inneholde revidert historisk finansiell informasjon for de to 
siste regnskapsårene (minst 24 måneder eller den kortere perioden der utstederen har utøvd virksomhet) 

sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 8.2.1 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 
informasjon for, skal den historiske finansielle informasjonen dekke minst 24 måneder eller hele den 

perioden utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 8.2.2 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal finansregnskapet utarbeides i samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 
2013/34/EU, 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 
det gjelder utstedere fra tredjestater. Dersom en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder ikke er 
likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, skal finansregnskapet omarbeides i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Punkt 8.2.3 Endring av regnskapsregelverk 

Det siste årets historiske finansielle informasjon, som inneholder sammenlignbare opplysninger for det 
foregående året, skal framlegges og utarbeides i en form som er i samsvar med det regnskapsregelverket som 

vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder og  
-prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 

Endringer i utstederens eksisterende regnskapsregelverk medfører ikke at det reviderte finansregnskapet må 
omarbeides. Dersom utstederen har til hensikt å anvende et nytt regnskapsregelverk i sitt neste 
offentliggjorte finansregnskap, skal imidlertid minst ett fullstendig sett av finansregnskapet (som definert i 

IAS 1 – «Presentasjon av finansregnskap»), herunder sammenligningstall, framlegges i en form som er i 
samsvar med den som vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 

Punkt 8.2.4 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnittet, minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 8.2.a Dette nummeret (punkt 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 og 8.2.a.3) kan anvendes bare ved emisjon av verdipapirer 
med sikkerhet i eiendeler med en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro, eller som skal handles 

bare på et regulert marked, og/eller en bestemt del av det som bare profesjonelle investorer har tilgang til 
med sikte på handel med verdipapirene. 

Historisk finansiell informasjon 

Dersom utsteder har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen, og det er utarbeidet 

finansregnskap, skal registreringsdokumentet inneholde historisk finansiell informasjon for de to siste 
regnskapsårene (minst 24 måneder eller den kortere perioden der utstederen har utøvd virksomhet) sammen 
med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 
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Punkt 8.2.a.1 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som Unionen har vedtatt på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal finansregnskapet utarbeides i samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 

2013/34/EU, eller 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 

det gjelder utstedere fra tredjestater. 

I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir at den finansielle informasjonen i registreringsdokumentet ikke er 
utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 som er vedtatt av Unionen, og at opplysningene 

kunne ha vært vesentlig forskjellige dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 hadde vært anvendt på den 
historiske finansielle informasjonen. 

b) Umiddelbart etter den historiske finansielle informasjonen, en utdypende beskrivelse av forskjellene 
mellom forordning (EF) nr. 1606/2002, som vedtatt av Unionen, og de regnskapsprinsippene utsteder 
har anvendt ved utarbeidingen av sitt årsregnskap. 

Punkt 8.2.a.2 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 8.2.a.3 Revisjonsberetning 

Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen 
skal utarbeides i samsvar med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 
medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde 
følgende opplysninger: 

 i) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

ii) En forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon. 

b) En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisorene som har 

foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle 
informasjonen, eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold, endringer av uttalelser, eller 
presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal avslaget eller forbeholdene, eller endringene 

av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en forklaring. 

Punkt 8.3 Rettergang og voldgift 

Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 
anlagt eller varslet, og som foretaket har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 

månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 
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Punkt 8.4 Vesentlig forverring i utsteders finansielle stilling 

Dersom utsteder har utarbeidet finansregnskap, skal det gis en erklæring om at det ikke er skjedd en 
vesentlig forverring i utsteders finansielle stilling eller framtidsutsikter siden datoen for det sist 

offentliggjorte reviderte finansregnskapet. Dersom det er skjedd en vesentlig forverring, skal dette angis i 
registreringsdokumentet. 

AVSNITT 9 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 9.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders stiftelsesdokument og oppdaterte vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og uttalelser som 
er utarbeidet av en ekspert på anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det 

vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1977 

 

 

VEDLEGG 10 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER UTSTEDT AV TREDJESTATER O G DERES 

REGIO NALE O G LO KALE MYNDIGHETER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 

eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretnings-
kontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 

om eksperten: 

a) Personens navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 
eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 

aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det opplyses om eventuelle interesser en slik ekspert måtte 

ha, som kan påvirke ekspertens uavhengighet ved utarbeiding av rapporten. 

Punkt 1.4 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 

oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet]. 

AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen, inndelt i et begrenset antall 
kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de oppstår. 

Risikofaktorene skal bekreftes av innholdet i registreringsdokumentet. 



Nr. 13/1978 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

AVSNITT 3 OPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 3.1 Utsteders historie og utvikling 

Utsteders juridiske navn og en kort beskrivelse av utsteders stilling i den offentlige forvaltningen. 

Punkt 3.2 Utsteders domisil, geografiske plassering og juridiske form, kontaktadresse, telefonnummer og eventuelt 
nettsted, med en erklæring om at opplysningene på nettstedet ikke utgjør en del av prospektet, med mindre 
opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

Punkt 3.3 Eventuelle hendelser som nylig er inntruffet, og som er relevante ved vurderingen av utsteders solvens. 

Punkt 3.4 En beskrivelse av utsteders økonomi, herunder 

a) økonomisk struktur, med nærmere opplysninger om de viktigste økonomiske sektorene, 

b) bruttonasjonalprodukt for de to siste budsjettårene, fordelt på utsteders økonomiske sektorer. 

Punkt 3.5 En generell beskrivelse av utsteders politiske system og regjering, herunder nærmere opplysninger om 

utsteders styringsorgan. 

Punkt 3.6 Kredittvurderinger som en utsteder har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller samarbeidet i 
vurderingsprosessen. 

AVSNITT 4 OFFENTLIGE FINANSER OG HANDEL 

Punkt 4.1 Følgende opplysninger for de to foregående budsjettårene regnet fra datoen for registreringsdokumentet: 

a) Skatte- og budsjettsystem. 

b) Brutto gjeld, herunder en oversikt over gjelden, forfallsstruktur for utestående gjeld (særlig angis gjeld 
med en resterende løpetid på under ett år), tilbakebetaling av gjeld, andeler av gjelden som er utstedt i 

utstederens nasjonale valuta, og den delen som er utstedt  i utenlandsk valuta. 

c) Utenrikshandel og betalingsbalanse. 

d) Valutareserver, herunder potensielle heftelser knyttet til slike reserver i forbindelse med termin-
kontrakter eller derivater. 

e) Finansiell stilling og ressurser, herunder likvider i nasjonal valuta. 

f) Inntekter og kostnader. 

En beskrivelse av revisjonsmetoder eller uavhengig revisjon av utsteders regnskaper. 

AVSNITT 5 VESENTLIGE ENDRINGER 

Punkt 5.1 Nærmere opplysninger om eventuelle vesentlige endringer i de opplysningene som skal gis i punkt 4, og 
som er oppstått siden utgangen av siste budsjettår, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

AVSNITT 6 RETTERGANG OG VOLDGIFT  

Punkt 6.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 

anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens finansielle 
stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 6.2 Opplysninger om utsteders eventuelle immunitet mot rettergang. 
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AVSNITT 7 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 7.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders regnskaper og revisjonsberetninger for de to siste budsjettårene og budsjettet for inneværende 

budsjettår. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 

anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 11 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R EGENKAPITALINSTRUMENTER ELLER ANDELER UTSTEDT AV INNRETNINGER FO R 

KO LLEKTIV INVESTERING AV LUKKET TYPE 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretnings-

kontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i verdipapirdokumentet, så 
langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at opplysningene i de 
delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 

aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende opplysninger gis om 
eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 
eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 

villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navnet  på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene som er omfattet av 
dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet for dem. 

AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys og/eller opptas til 

handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 
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 I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal 
bekreftes av innholdet i verdipapirdokumentet. 

AVSNITT 3 VESENTLIGE OPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 Erklæring om arbeidskapital 

En erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke 
utsteders nåværende behov, eventuelt opplysning om hvordan utsteder planlegger å framskaffe nødvendig 

arbeidskapital. 

Punkt 3.2 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (med skille mellom garanterte og ikke-garanterte, 
sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal være tidligere enn 90 dager før 

dokumentdatoen. Begrepet «gjeldsforpliktelser» omfatter også indirekte og betingede gjeldsforpliktelser. 

Dersom utsteders stilling med hensyn til kapitalisering og gjeldsforpliktelser endres vesentlig i løpet av 90-

dagersperioden, skal tilleggsopplysninger gis i form av en utdypende beskrivelse av endringene eller en 
oppdatering av tallene. 

Punkt 3.3 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av vesentlig 

betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personene og interessens art. 

Punkt 3.4 Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet 

Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å dekke 

alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal også gis nærmere 
opplysninger om anvendelsen av provenyet, særlig der det anvendes til erverv av eiendeler, med mindre 
dette skjer som ledd i den normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre virksomheter 

eller til å kjøpe tilbake, redusere eller innløse gjeldsforpliktelser. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS / OPPTAS TIL HANDEL 

Punkt 4.1 En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til handel, herunder ISIN 
(International Security Identification Number). 

Punkt 4.2 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. 

Punkt 4.3 Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om de er fysiske 
eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til enheten som har ansvar for å føre registeret. 

Punkt 4.4 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. 

Punkt 4.5 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 

rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene: 

a) Rett til utbytte: 

 i) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

 ii) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall. 

 iii) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat. 

 iv) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ 
betalingsmåte. 
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 b) Stemmerett. 

c) Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

d) Rett til deling av utsteders overskudd. 

e) Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

f) Innløsningsbestemmelser. 

g) Konverteringsbestemmelser. 

Punkt 4.6 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn for utferdigelsen 
og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Punkt 4.7 Ved nyemisjoner skal forventet emisjonsdato for verdipapirene angis. 

Punkt 4.8 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. 

Punkt 4.9 Opplysning om en eventuell nasjonal lovgivning om overtakelser som får anvendelse på utstederen og kan 
hindre slike overtakelser. 

En kort beskrivelse av aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser ved pliktige overtakelsestilbud og/eller 
eventuelle regler for tvangsinnløsning eller tvangsutløsning knyttet til verdipapirene. 

Punkt 4.10 Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av tredjepart i 
løpet av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal 

opplyses. 

Punkt 4.11 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat kan påvirke 
inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte investeringen er 
knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av denne typen. 

Punkt 4.12 Dersom det er relevant, den mulige innvirkningen på investeringen ved krisehåndtering i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(1). 

Punkt 4.13 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til tilbyderen av 

verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder identifikator for juridisk person 
(LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

AVSNITT 5 VILKÅR FOR DET OFFENTLIGE TILBUDET OM VERDIPAPIRER 

Punkt 5.1 Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning. 

Punkt 5.1.1 Vilkår for tilbudet. 

Punkt 5.1.2 Samlet beløp for emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som tilbys for salg, og verdipapirer 
som legges ut til tegning; dersom beløpet ikke er fastsatt, angis det største antallet verdipapirer som skal 

tilbys (dersom det er tilgjengelig), og hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal 
offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer ikke kan angis i prospektet, skal det i prospektet angis at aksept av 
kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles i minst to virkedager etter at antall verdipapirer som skal 
tilbys offentligheten, er inngitt. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).  



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/1983 

 

 

Punkt 5.1.3 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av framgangsmåten for tegning. 

Punkt 5.1.4 Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller oppheves, og om tilbakekallingen kan 
skje etter at handelen er påbegynt. 

Punkt 5.1.5 Angivelse av en eventuell mulighet til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for tilbakebetaling av 
overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Punkt 5.1.6 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp). 

Punkt 5.1.7 Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene har tillatelse til å trekke tilbake 
tegningen. 

Punkt 5.1.8 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. 

Punkt 5.1.9 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet. 

Punkt 5.1.10 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet og behandling av ikke 

benyttede tegningsretter. 

Punkt 5.2 Fordelingsplan og tildeling. 

Punkt 5.2.1 Kategorier av mulige investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. Dersom tilbudet framsettes samtidig 
på markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er eller vil bli forbeholdt enkelte av disse 
markedene, skal de aktuelle transjene angis. 

Punkt 5.2.2 I den grad utsteder har kjennskap til dette, opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer har til hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer 

har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent av tilbudet. 

Punkt 5.2.3 Opplysninger før tildelingen: 

a) Tilbudets inndeling i transjer, herunder transjer forbeholdt institusjonelle investorer, ikke-profesjonelle 
investorer og utsteders ansatte samt eventuelle andre transjer. 

b) Vilkårene for retten til å overføre aksjer til andre, omfanget av denne retten og eventuelle minstestørrel-
ser for enkelttransjer. 

c) Tildelingsmetoden(e) som skal anvendes for transjen for ikke-profesjonelle investorer og utsteders 
ansatte ved en eventuell overtegning av disse transjene. 

d) Angivelse av eventuell forhåndsbestemt prioritering av visse kategorier av investorer eller visse 
tilknyttede grupper (herunder programmer for venner og familiemedlemmer) ved tildelingen, 

prosentdelen av tilbudet som er forbeholdt slik prioritet, og kriteriene for å inngå i slike kategorier eller 
grupper. 

e) Angivelse av om tegning eller ordre om tegning kan behandles ulikt ved tildelingen avhengig av hvilket 
foretak som har lagt inn eller formidlet slik tegning eller ordre. 

f) Eventuelle minstetildelinger innenfor transjen for ikke-profesjonelle investorer. 

g) Vilkårene for avslutning av tilbudet samt den tidligste datoen for avslutning av tilbudet. 

h) Om det er tillatt å foreta flere tegninger, og dersom dette ikke er tillatt, hvordan slike tegninger skal 
behandles. 

Punkt 5.2.4 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen 
kan innledes før underretning er gitt. 

Punkt 5.3 Kursfastsettelse 
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Punkt 5.3.1 Angivelse av den kursen verdipapirene vil bli tilbudt til og størrelsen på alle utgifter og avgifter som 
pålegges tegner eller kjøper. 

Dersom kursen ikke er kjent, angis i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 2017/1129 enten 

a) den høyeste kursen dersom en slik er tilgjengelig, eller 

b) verdsettingsmetodene og kriteriene og/eller vilkårene for verdsetting som er blitt eller vil bli anvendt ved 
fastsettelsen av den endelige salgskursen, og en forklaring av anvendte verdsettingsmetoder. 

Dersom verken bokstav a) eller b) kan angis i verdipapirdokumentet, skal det i verdipapirdokumentet angis 
at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles inntil to virkedager etter at endelig salgskurs 

for verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

Punkt 5.3.2 Framgangsmåte for offentliggjøring av salgskurs. 

Punkt 5.3.3 Dersom utsteders aksjeeiere har fortrinnsrett til kjøp og denne retten begrenses eller trekkes tilbake, angis 

grunnlaget for emisjonskursen dersom emisjonen skjer mot kontant betaling, samt årsakene til 
begrensningen eller tilbaketrekkingen og hvem som drar fordel av dette. 

Punkt 5.3.4 Dersom det foreligger eller kan foreligge vesentlig avvik mellom den offentlige salgskursen og den faktiske 
kontantkostnaden for medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller øverste ledelse 

eller tilknyttede personer, for verdipapirer som de har ervervet i løpet av det siste året, eller som de har rett 
til å erverve, skal det foretas en sammenligning mellom kursen på det foreslåtte offentlige tilbudet og den 
faktiske kontantinnbetalingen fra nevnte personer. 

Punkt 5.4 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 5.4.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede t ilbudet og de enkelte delene av det, samt i 
den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller dem som plasserer verdipapirene i de 

enkelte statene der tilbudet finner sted. 

Punkt 5.4.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. 

Punkt 5.4.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som skal 

plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» p lassering. 
Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke 
omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for 

plasseringsprovisjon og fulltegningsgarantiprovisjon. 

Punkt 5.4.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. 

AVSNITT 6 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER 

Punkt 6.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til handel, med 
sikte på at de skal fordeles på et regulert marked eller tredjestatsmarked, et vekstmarked for SMB-er eller i 

en MHF, og med angivelse av de aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at det gis 
inntrykk av at opptaket til handel nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste datoene for opptak til handel av 
verdipapirene skal angis dersom de er kjent. 

Punkt 6.2 Alle regulerte markeder, tredjestatsmarkeder, vekstmarkeder for SMB-er eller MHF-er der verdipapirer av 

samme klasse som verdipapirene som skal tilbys eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i den 
grad utsteder har kjennskap til dette. 

Punkt 6.3 Dersom det samtidig eller nesten samtidig med at verdipapirene søkes opptatt til handel på et regulert 
marked, foretas tegning eller rettet emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller dersom verdipapirer av 

andre klasser utferdiges med henblikk på offentlig eller rettet emisjon, angis disse transaksjonenes art og de 
aktuelle verdipapirenes antall, særtrekk og kurs. 
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Punkt 6.4 Dersom det gjelder opptak til handel på et regulert marked, gis nærmere opplysninger om foretak som har 
gitt bindende tilsagn om å fungere som mellomledd i annenhåndsomsetning, og som skaper likviditet 

gjennom å stille kjøps- og salgskurser, samt en beskrivelse av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 

Punkt 6.5 Nærmere opplysninger om en eventuell stabilisering i samsvar med punkt 6.5.1–6.6 i forbindelse med 
opptak til handel på et regulert marked, et tredjestatsmarked, et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, 
dersom en utsteder eller en selgende aksjeeier har utstedt en overtildelingsopsjon, eller det på annen måte 

foreslås at det kan utføres kursstabilisering i forbindelse med et tilbud: 

Punkt 6.5.1 Den kjensgjerningen at stabilisering kan bli gjennomført, at det ikke finnes noen garanti for at den vil bli 
gjennomført, og at den kan stanses på et hvilket som helst tidspunkt. 

Punkt 6.5.1.1 Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner har som mål å støtte markedskursen for verdipapirene i 
stabiliseringsperioden. 

Punkt 6.5.2 Begynnelsen og slutten på den perioden stabilisering kan finne sted i. 

Punkt 6.5.3 Identiteten til den ansvarlige for stabiliseringen for hver relevant jurisdiksjon, med mindre dette ikke er kjent 
på tidspunktet for offentliggjøringen. 

Punkt 6.5.4 Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner kan føre til at markedskursen blir høyere enn den ellers 

ville ha vært. 

Punkt 6.5.5 Stedet der stabilisering kan bli gjennomført, herunder, dersom det er relevant, navnet på handelsplassen(e). 

Punkt 6.6 Overtildelingsbestemmelse og overtildelingsopsjon: 

Når det gjelder opptak til handel på et regulert marked, et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, angis 
følgende: 

a) Omfanget av en eventuell overtildelingsbestemmelse og/eller overtildelingsopsjon. 

b) Overtildelingsbestemmelsens og/eller overtildelingsopsjonens varighet. 

c) Vilkår for overtildelingsbestemmelsen eller overtildelingsopsjonen. 

AVSNITT 7 VERDIPAPIRINNEHAVERE SOM ØNSKER Å SELGE 

Punkt 7.1 Navn og forretningsadresse til personen eller foretaket som tilbyr å selge verdipapirene, eventuell stilling 
hos eller annen vesentlig forbindelse som personer som ønsker å selge, har hatt med utsteder eller noen av 

utsteders forgjengere eller tilknyttede foretak, i løpet av de tre siste årene. 

Punkt 7.2 Antall verdipapirer og klasse som tilbys av hver selgende verdipapirinnehaver. 

Punkt 7.3 Dersom en større aksjeeier selger verdipapirene, angis omfanget av dennes aksjebeholdning både før og 

umiddelbart etter utstedelsen. 

Punkt 7.4 I forbindelse med bindingsavtaler gis nærmere opplysninger om følgende: 

a) Berørte parter. 

b) Avtalens innhold og unntak. 

c) Bindingsperioden. 

AVSNITT 8 KOSTNADER VED EMISJONEN/TILBUDET  

Punkt 8.1 Angivelse av samlet nettoproveny og anslag over de samlede kostnadene ved emisjonen/tilbudet. 
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AVSNITT 9 UTVANNING 

Punkt 9.1 En sammenligning av 

a) eksisterende aksjeeieres andeler i aksjekapital og stemmeretter før og etter kapitalforhøyelsen som følger 
av det offentlige tilbudet, idet det forutsettes at  eksisterende aksjeeiere ikke tegner de nye aksjene, og 

b) netto andelsverdi per aksje på den siste balansedagen før det offentlige tilbudet (salgstilbud og/eller 

kapitalforhøyelse) og salgskurs per aksje i forbindelse med det offentlige tilbudet. 

Punkt 9.2 I tilfeller der de eksisterende aksjeeiernes andel utvannes uavhengig av om de benytter seg av tegningsretten, 
fordi en del av den aktuelle aksjeemisjonen er forbeholdt visse investorer (f.eks. plassering i institusjoner 

kombinert med et tilbud til aksjeeierne), gis også opplysninger om den utvanningen eksisterende aksjeeiere 
vil oppleve dersom de benytter seg av tegningsretten (i tillegg til situasjonen i punkt 9.1, når de ikke gjør 
det). 

AVSNITT 10 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 10.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, skal det opplyses om 
hvilken funksjon disse har hatt. 

Punkt 10.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor, og 

der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et sammendrag av den dersom 
vedkommende myndigheter tillater det. 
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VEDLEGG 12 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R SEKUNDÆRUTSTEDELSER AV EGENKAPITALINSTRUMENTER ELLER AV ANDELER 

UTSTEDT AV INNRETNINGER FO R KO LLEKTIV INVESTERING AV LUKKET TYPE 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller deler av det, og 

eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i verdipapirdokumentet, så 
langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at opplysningene i de 
delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende opplysninger gis om 
eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 

eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 
aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 

korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navnet på vedkommende myndighet], som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/prospektet] 

oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene som er omfattet av 
dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet for dem, 

e) [verdipapirdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et forenklet prospekt i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129. 
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AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys og/eller opptas til 

handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de 
negative konsekvensene for utstederen og verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal 
bekreftes av innholdet i verdipapirdokumentet. 

AVSNITT 3 VESENTLIGE OPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av vesentlig 
betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personene og interessens art. 

Punkt 3.2 Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet 

Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede proveny et ikke vil være tilstrekkelig til å dekke 
alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal også gis nærmere 

opplysninger om anvendelsen av provenyet, særlig der det anvendes til erverv av eiendeler, med mindre 
dette skjer som ledd i den normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre virksomheter 
eller til å kjøpe tilbake, redusere eller innløse gjeldsforpliktelser. 

Punkt 3.3 Erklæring om arbeidskapital 

En erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke 
utsteders nåværende behov, eventuelt opplysning om hvordan utsteder planlegger å framskaffe nødvendig 
arbeidskapital. 

Punkt 3.4 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (med skille mellom garanterte og ikke-garanterte, 
sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal være tidligere enn 90 dager før 
dokumentdatoen. Begrepet «gjeldsforpliktelser» omfatter også indirekte og betingede gjeldsforpliktelser. 

Dersom utsteders stilling med hensyn til kapitalisering og gjeldsforpliktelser endres vesentlig i løpet av  
90-dagersperioden, skal tilleggsopplysninger gis i form av en utdypende beskrivelse av endringene eller en 

oppdatering av tallene. 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS / OPPTAS TIL HANDEL 

Punkt 4.1 En beskrivelse av type, klasse og antall verdipapirer som tilbys og/eller opptas til handel, herunder ISIN 
(International Security Identification Number). 

Punkt 4.2 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. 

Punkt 4.3 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn for utferdigelsen 
og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Punkt 4.4 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. 

Punkt 4.5 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat kan påvirke 

inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte investeringen er 

knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av denne typen. 
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Punkt 4.6 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til tilbyderen av 

verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder identifikator for juridisk person 
(LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

Punkt 4.7 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene: 

a) Rett til utbytte: 

 i) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

 ii) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall. 

 iii) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat. 

 iv) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ 

betalingsmåte. 

b) Stemmerett. 

c) Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

d) Rett til deling av utsteders overskudd. 

e) Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

f) Innløsningsbestemmelser. 

g) Konverteringsbestemmelser. 

Punkt 4.8 En erklæring om en eventuell nasjonal lovgivning om overtakelser som får anvendelse på utstederen og kan 

hindre en slik overtakelse. 

Punkt 4.9 Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av tredjepart i 

løpet av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal 
opplyses. 

AVSNITT 5 VILKÅR FOR TILBUDET  

Punkt 5.1 Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning 

Punkt 5.1.1 Vilkår for tilbudet. 

Punkt 5.1.2 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av framgangsmåten for tegning samt 
emisjonsdatoen for nye verdipapirer. 

Punkt 5.1.3 Angivelse av en eventuell mulighet til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for tilbakebetaling av 
overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Punkt 5.1.4 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp). 

Punkt 5.1.5 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. 

Punkt 5.1.6 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet. 
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Punkt 5.1.7 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet og behandling av ikke 

benyttede tegningsretter. 

Punkt 5.1.8 Samlet beløp for emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som tilbys for salg, og verdipapirer 

som legges ut til tegning; dersom beløpet ikke er fastsatt, angis det antallet verdipapirer som skal tilbys 
(dersom det er tilgjengelig), og hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal 
offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer som skal tilbys, ikke kan angis i verdipapirdokumentet, skal det i 
verdipapirdokumentet angis at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles inntil to 

virkedager etter at antall verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

Punkt 5.1.9 Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller oppheves, og om tilbakekallingen kan 

skje etter at handelen er påbegynt. 

Punkt 5.1.10 Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene har tillatelse til å trekke tilbake 

tegningen. 

Punkt 5.2 Fordelingsplan og tildeling 

Punkt 5.2.1 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen 
kan innledes før underretning er gitt. 

Punkt 5.2.2 I den grad utsteder har kjennskap til dette, opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer har til hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer 
har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent av tilbudet. 

Punkt 5.3 Kursfastsettelse 

Punkt 5.3.1 Angivelse av den kursen verdipapirene vil bli tilbudt til og størrelsen på alle utgifter og avgifter som 

pålegges tegner eller kjøper. 

Dersom kursen ikke er kjent, angis i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 2017/1129 enten 

a) den høyeste kursen for verdipapirene, dersom den er tilgjengelig, eller 

b) verdsettingsmetodene og kriteriene og/eller vilkårene for verdsetting, som skal ligge til grunn når den 
endelige salgskursen fastsettes, og en forklaring av anvendte verdsettingsmetoder. 

Dersom verken bokstav a) eller b) kan angis i verdipapirdokumentet, skal det i verdipapirdokumentet angis 
at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles inntil to virkedager etter at endelig salgskurs 
for verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

Punkt 5.3.2 Framgangsmåte for offentliggjøring av salgskurs. 

Punkt 5.3.3 Dersom utsteders aksjeeiere har fortrinnsrett til kjøp og denne retten begrenses eller trekkes tilbake, angis 

grunnlaget for emisjonskursen dersom emisjonen skjer mot kontant betaling, samt årsakene til 
begrensningen eller tilbaketrekkingen og hvem som drar fordel av dette. 

Punkt 5.4 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 5.4.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og de enkelte delene av det, samt i 
den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller dem som plasserer verdipapirene i de 

enkelte statene der tilbudet finner sted. 
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Punkt 5.4.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. 

Punkt 5.4.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som skal 
plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. 
Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke 

omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for 
plasseringsprovisjon og fulltegningsgarantiprovisjon. 

Punkt 5.4.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. 

AVSNITT 6 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER 

Punkt 6.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til handel, med 

sikte på at de skal fordeles på et regulert marked, andre likeverdige tredjestatsmarkeder eller et vekstmarked 
for SMB-er, og med angivelse av de aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at det gis 
inntrykk av at opptaket til handel nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste datoene for opptak til handel av 

verdipapirene skal angis dersom de er kjent. 

Punkt 6.2 Alle regulerte markeder, likeverdige tredjestatsmarkeder eller vekstmarkeder for SMB-er der verdipapirer av 

samme klasse som verdipapirene som skal tilbys eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i den 
grad utsteder har kjennskap til dette. 

Punkt 6.3 Dersom det samtidig eller nesten samtidig med at verdipapirene søkes opptatt til handel på et regulert 
marked, foretas tegning eller rettet emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller dersom verdipapirer av 
andre klasser utferdiges med henblikk på offentlig eller rettet emisjon, angis disse transaksjonenes art og de 

aktuelle verdipapirenes antall, særtrekk og kurs. 

Punkt 6.4 Nærmere opplysninger om foretak som har gitt bindende tilsagn om å fungere som mellomledd i 

annenhåndsomsetning, og som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, samt en beskrivelse 
av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 

AVSNITT 7 VERDIPAPIRINNEHAVERE SOM ØNSKER Å SELGE 

Punkt 7.1 Bindingsavtaler 

I forbindelse med bindingsavtaler gis nærmere opplysninger om følgende: 

a) Berørte parter. 

b) Avtalens innhold og unntak. 

c) Bindingsperioden. 

AVSNITT 8 KOSTNADER VED EMISJONEN/TILBUDET  

Punkt 8.1 Angivelse av samlet nettoproveny og anslag over de samlede kostnadene ved emisjonen/tilbudet. 

AVSNITT 9 UTVANNING 

Punkt 9.1 En sammenligning av 

a) eksisterende aksjeeieres andeler i aksjekapital og stemmeretter før og etter kapitalforhøyelsen som følger 
av det offentlige tilbudet, idet det forutsettes at eksisterende aksjeeiere ikke tegner de nye aksjene, og 

b) netto andelsverdi per aksje på den siste balansedagen før det offentlige tilbudet (salgstilbud og/eller 
kapitalforhøyelse) og salgskurs per aksje i forbindelse med det offentlige tilbudet. 
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Punkt 9.2 I tilfeller der de eksisterende aksjeeiernes andel utvannes uavhengig av om de benytter seg av tegningsretten, 

fordi en del av den aktuelle aksjeemisjonen er forbeholdt visse investorer (f.eks. plassering i institusjoner 
kombinert med et tilbud til aksjeeierne), gis også opp lysninger om den utvanningen eksisterende aksjeeiere 
vil oppleve dersom de benytter seg av tegningsretten (i tillegg til situasjonen når de ikke gjør det). 

AVSNITT 10 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 10.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, skal det opplyses om 
hvilken funksjon disse har hatt. 

Punkt 10.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor, og 

der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et sammendrag av den dersom 
vedkommende myndigheter tillater det. 
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VEDLEGG 13 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R DEPO TBEVIS SO M UTSTEDES FO R AKSJER  

AVSNITT 1 VESENTLIGE OPPLYSNINGER Primær-

utstedelse 

Sekundær-

utstedelser 

Punkt 1.1 Erklæring om arbeidskapital 

En erklæring fra utstederen av de underliggende verdipapirene om at 
arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke 
utsteders nåværende behov, eventuelt opplysning om hvordan utsteder 

planlegger å framskaffe nødvendig arbeidskapital. 

√ √ 

Punkt 1.2 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser for utstederen av de 
underliggende verdipapirene (med skille mellom garanterte og ikke-
garanterte, sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal 

være tidligere enn 90 dager før dokumentdatoen. Begrepet «gjelds-
forpliktelser» omfatter også indirekte og betingede gjeldsforpliktelser. 

Dersom utsteders stilling med hensyn til kapitalisering og gjeldsforpliktelser 
endres vesentlig i løpet av 90-dagersperioden, skal tilleggsopplysninger gis i 
form av en utdypende beskrivelse av endringene eller en oppdatering av 

tallene. 

√ √ 

Punkt 1.3 En beskrivelse av de underliggende aksjenes type og klasse, herunder ISIN 
(International Security Identification Number). 

√ √ 

Punkt 1.4 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. √ √ 

Punkt 1.5 Angivelse av om de underliggende aksjene er registrerte verdipapirer eller 
ihendehaververdipapirer og om de underliggende aksjene er fysiske eller 
elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til enheten som har 

ansvar for å føre registeret. 

√ √ 

Punkt 1.6 De underliggende aksjenes valuta. √ √ 

Punkt 1.7 En beskrivelse av rettighetene knyttet til de underliggende aksjene, herunder 
eventuelle begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse 

av disse rettighetene. 

√ √ 

Punkt 1.8 Rett til utbytte: 

a) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

b) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet 

tilfaller etter slikt bortfall. 

c) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen 

stat. 

d) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ 

eller ikke-kumulativ betalingsmåte. 

√ √ 

Punkt 1.9 Stemmerett. 

Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

Rett til deling av utsteders overskudd. 

Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

Innløsningsbestemmelser. 

Konverteringsbestemmelser. 

√ √ 
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Punkt 1.10 Angivelse av emisjonsdatoen for underliggende aksjer dersom det utferdiges 
nye underliggende aksjer i forbindelse med emisjonen av depotbevis, og 
disse ikke finnes på tidspunktet for emisjonen av depotbevis. 

√ √ 

Punkt 1.11 Dersom det utferdiges nye underliggende aksjer i forbindelse med emisjonen 

av depotbevis, skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som de nye 
underliggende aksjene er eller vil bli utferdiget eller utstedt i henhold til, 
angis. 

√ √ 

Punkt 1.12 Opplysninger om eventuelle begrensninger i de underliggende aksjenes 

omsettelighet. 

√ √ 

Punkt 1.13 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders 
stiftelsesstat kan påvirke inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den 
foreslåtte investeringen er knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder 
for investeringer av denne typen. 

√ √ 

Punkt 1.14 a) Opplysning om en eventuell nasjonal lovgivning om overtakelser som får 

anvendelse på utstederen og kan hindre slike overtakelser. 

√ √ 

b) En kort beskrivelse av aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser ved 
pliktige overtakelsestilbud og/eller eventuelle regler for tvangsinnløsning 
eller tvangsutløsning knyttet til verdipapirene. 

√  

Punkt 1.15 Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, 

som er framsatt av tredjepart i løpet av siste og inneværende regnskapsår. 
Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal opplyses. 

√ √ 

Punkt 1.16 Dersom det er relevant, den mulige innvirkningen på investeringen ved 
krisehåndtering i henhold til direktiv 2014/59/EU. 

√  

Punkt 1.17 Bindingsavtaler 

a) Berørte parter. 

b) Avtalens innhold og unntak. 

c) Bindingsperioden. 

√ √ 

Punkt 1.18 Opplysninger om eventuelle selgende aksjeeiere √ √ 

Punkt 1.18.1 Navn og forretningsadresse til personen eller foretaket som tilbyr å selge de 
underliggende aksjene, eventuell stilling hos eller annen vesentlig forbindelse 

som personer som ønsker å selge, har hatt med utsteder eller noen av 
utsteders forgjengere eller tilknyttede foretak, i løpet av de tre siste årene. 

√ √ 

Punkt 1.19 Utvanning 

Punkt 1.19.1 En sammenligning av 

a) eksisterende aksjeeieres andeler i aksjekapital og stemmeretter før og 

etter kapitalforhøyelsen som følger av det offentlige tilbudet, idet det 
forutsettes at eksisterende aksjeeiere ikke tegner de nye aksjene, og 

b) netto andelsverdi per aksje på den siste balansedagen før det offentlige 
tilbudet (salgstilbud og/eller kapitalforhøyelse) og salgskurs per aksje i 
forbindelse med det offentlige tilbudet. 

√ √ 
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Punkt 1.19.2 I tilfeller der de eksisterende aksjeeiernes andel utvannes uavhengig av om 

de benytter seg av tegningsretten, fordi en del av den aktuelle aksjeemisjonen 
er forbeholdt visse investorer (f.eks. plassering i institusjoner kombinert med 
et tilbud til aksjeeierne), gis også opplysninger om den utvanningen 

eksisterende aksjeeiere vil oppleve dersom de benytter seg av tegningsretten 
(i tillegg til situasjonen i punkt 1.19.1, når de ikke gjør det). 

√ √ 

Punkt 1.20 Tilleggsopplysninger dersom det samtidig eller nesten samtidig foreligger et 

tilbud eller opptak til handel av underliggende aksjer av samme klasse som 
de underliggende aksjene som depotbevisene utstedes for. 

√ √ 

Punkt 1.20.1 Dersom det samtidig eller nesten samtidig med utferdigelsen av depotbevis 

som søkes opptatt til handel på et regulert marked, foretas tegning eller rettet 
emisjon av underliggende aksjer av samme klasse som de aksjene som 
depotbevisene utstedes for, angis disse transaksjonenes art og de aktuelle 

underliggende aksjenes type og antall. 

√ √ 

Punkt 1.20.2 Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der 
underliggende aksjer av samme klasse som de aksjene som depotbevisene 

utstedes for, tilbys eller er opptatt til handel, i den grad utsteder av 
depotbevisene har kjennskap til dette. 

√ √ 

Punkt 1.20.3 I den grad utsteder av depotbevisene har kjennskap til dette, opplysning om 

større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer har til hensikt å delta i tegningen, eller om noen 
personer har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent av 

tilbudet. 

√ √ 

AVSNITT 2 OPPLYSNINGER OM DEPOTBEVISENE Primær-
utstedelse 

Sekundær-
utstedelser 

Punkt 2.1 Angi hvor mange aksjer hvert depotbevis representerer √ √ 

Punkt 2.2 En beskrivelse av type og klasse depotbevis som tilbys og/eller opptas til 
handel. 

√ √ 

Punkt 2.3 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av depotbevisene. √ √ 

Punkt 2.4 Angivelse av om depotbevisene er registrerte depotbevis eller ihen-

dehaverdepotbevis og om depotbevisene er fysiske eller elektroniske. I det 
siste tilfellet angis navn og adresse til enheten som har ansvar for å føre 
registeret. 

√ √ 

Punkt 2.5 Valuta brukt i emisjonen av depotbevis √ √ 

Punkt 2.6 En beskrivelse av rettighetene knyttet til depotbevisene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse 
rettighetene. 

√ √ 

Punkt 2.7 Dersom retten til utbytte for depotbevisene skiller seg fra retten til utbytte 
angitt for de underliggende aksjene, skal følgende opplysninger om retten til 
utbytte gis: 

a) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

b) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet 
tilfaller etter slikt bortfall. 

√ √ 
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 c) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen 
stat. 

d) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ 
eller ikke-kumulativ betalingsmåte. 

  

Punkt 2.8 Dersom stemmeretten knyttet til depotbevisene skiller seg fra stemmeretten 
for de underliggende aksjene, skal følgende opplysninger om stemmeretten 

angis: 

a) Stemmerett. 

b) Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

c) Rett til deling av utsteders overskudd. 

d) Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

e) Innløsningsbestemmelser. 

f) Konverteringsbestemmelser. 

√ √ 

Punkt 2.9 En beskrivelse av utøvelsen og omfanget av rettigheter som er knyttet til de 
underliggende aksjene, særlig stemmeretten, vilkårene for depotbevis-
utsteders utøvelse av slike rettigheter, planlagte tiltak for å få instrukser fra 

depotbevisinnehaverne samt retten til andel i utbyttet og eventuelle 
overskudd ved avvikling som ikke overføres til depotbevisinnehaveren. 

√ √ 

Punkt 2.10 Angivelse av forventet emisjonsdato for depotbevisene. √ √ 

Punkt 2.11 Opplysninger om eventuelle begrensninger i depotbevisets omsettelighet. √ √ 

Punkt 2.12 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders 

stiftelsesstat kan påvirke inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av depotbevisene når den 

foreslåtte investeringen er knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder 
for investeringer av denne typen. 

√ √ 

Punkt 2.13 Bankgarantier eller andre garantier knyttet til depotbevisene for å sikre en 
god oppfyllelse av utsteders forpliktelser. 

√ √ 

Punkt 2.14 Mulighet for konvertering av depotbevisene til de opprinnelige aksjene og 

framgangsmåten for slik konvertering. 

√ √ 

AVSNITT 3 OPPLYSNINGER OM VILKÅRENE FOR TILBUDET OM DEPOTBEVIS Primær-
utstedelse 

Sekundær-
utstedelser 

Punkt 3.1 Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning 

Punkt 3.1.1 Samlet beløp for emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som 
tilbys for salg, og verdipapirer som legges ut til tegning; dersom beløpet ikke 
er fastsatt, angis det største antallet verdipapirer som skal tilbys (dersom det 

er tilgjengelig), og hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige beløp et for 
tilbudet skal offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer som skal tilbys, ikke kan angis i 
prospektet, skal det i prospektet angis at aksept av kjøp eller tegning av 
verdipapirer kan tilbakekalles i minst to virkedager etter at antall verdipapirer 

som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

√ √ 
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Punkt 3.1.2 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av fram-
gangsmåten for tegning. 

√ √ 

Punkt 3.1.3 Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller 
oppheves, og om tilbakekallingen kan skje etter at handelen er påbegynt. 

√ √ 

Punkt 3.1.4 Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger og framgangsmåten 
for tilbakebetaling av overskytende beløp betalt av tegnerne. 

√ √ 

Punkt 3.1.5 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i 
antall verdipapirer eller samlet investeringsbeløp). 

√ √ 

Punkt 3.1.6 Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene 
har tillatelse til å trekke tilbake tegningen. 

√ √ 

Punkt 3.1.7 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. √ √ 

Punkt 3.1.8 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av 

resultatet av tilbudet. 

√ √ 

Punkt 3.1.9 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters 

omsettelighet og behandling av ikke benyttede tegningsretter. 

√ √ 

Punkt 3.2 Fordelingsplan og tildeling 

Punkt 3.2.1 Kategorier av mulige investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. 
Dersom tilbudet framsettes samtidig på markedene i to eller flere stater, og 
dersom en transje er eller vil bli forbeholdt enkelte av disse markedene, skal 

de aktuelle transjene angis. 

√ √ 

Punkt 3.2.2 I den grad utsteder har kjennskap til dette, opplysning om større aksjeeiere 

eller medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontroll-
organer har til hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer har til 
hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent av tilbudet. 

√ √ 

Punkt 3.2.3 Opplysninger før tildelingen: 

a) Tilbudets inndeling i transjer, herunder transjer forbeholdt institusjonelle 
investorer, ikke-profesjonelle investorer og utsteders ansatte samt 
eventuelle andre transjer. 

b) Vilkårene for retten til å overføre aksjer til andre, omfanget av denne 
retten og eventuelle minstestørrelser for enkelttransjer. 

c) Tildelingsmetoden(e) som skal anvendes for transjen for ikke-
profesjonelle investorer og utsteders ansatte ved en eventuell overtegning 

av disse transjene. 

d) Angivelse av eventuell forhåndsbestemt prioritering av visse kategorier 

av investorer eller visse tilknyttede grupper (herunder programmer for 
venner og familiemedlemmer) ved tildelingen, prosentdelen av tilbudet 
som er forbeholdt slik prioritet, og kriteriene for å inngå i slike kategorier 

eller grupper. 

e) Angivelse av om tegning eller ordre om tegning kan behandles ulikt ved 

tildelingen avhengig av hvilket foretak som har lagt inn eller formidlet 
slik tegning eller ordre. 

√ √ 
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 f) Eventuelle minstetildelinger innenfor transjen for ikke-profesjonelle 
investorer. 

g) Vilkårene for avslutning av tilbudet samt den tidligste datoen for 
avslutning av tilbudet. 

h) Om det er tillatt å foreta flere tegninger, og dersom dette ikke er tillatt, 
hvordan slike tegninger skal behandles. 

  

Punkt 3.2.4 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og 
opplysning om hvorvidt handelen kan innledes før underretning er gitt. 

√ √ 

Punkt 3.3 Kursfastsettelse 

Punkt 3.3.1 Angivelse av den kursen verdipapirene vil bli tilbudt til og størrelsen på alle 
utgifter og avgifter som pålegges tegner eller kjøper. 

Dersom kursen ikke er kjent, angis i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 
2017/1129 enten 

a) den høyeste kursen for verdipapirene, dersom den er tilgjengelig, eller 

b) verdsettingsmetodene og kriteriene og/eller vilkårene for verdsetting som 
er blitt eller vil bli anvendt ved fastsettelsen av den endelige salgskursen, 
og en forklaring av anvendte verdsettingsmetoder. 

Dersom verken bokstav a) eller b) kan angis i prospektet, skal det i 
prospektet angis at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan 

tilbakekalles i minst to virkedager etter at endelig salgskurs for verdipapirer 
som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

√ √ 

Punkt 3.3.2 Framgangsmåte for offentliggjøring av salgskurs. √ √ 

Punkt 3.3.3 Dersom det foreligger eller kan foreligge vesentlig avvik mellom den 
offentlige salgskursen og den faktiske kontantkostnaden for medlemmer av 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, øverste ledelse eller 

tilknyttede personer, for verdipapirer som de har ervervet i løpet av det siste 
året, eller som de har rett til å erverve, skal det foretas en sammenligning 
mellom kursen på det foreslåtte offentlige tilbudet og den faktiske 

kontantinnbetalingen fra nevnte personer. 

√ √ 

Punkt 3.4 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 3.4.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og 

de enkelte delene av det, samt i den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap 
til dette, til den eller dem som plasserer verdipapirene i de enkelte statene der 
tilbudet finner sted. 

√ √ 

Punkt 3.4.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den 

enkelte staten. 

√ √ 

Punkt 3.4.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og 
navn og adresse til foretak som skal plassere emisjonen uten fulltegnings-
garanti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. Angivelse 

av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegnings-
garantien ikke omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er 
omfattet. Angivelse av samlet beløp for plasseringsprovisjon og fulltegnings-

garantiprovisjon. 

√ √ 

Punkt 3.4.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. √ √ 
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AVSNITT 4 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER FOR DEPOTBEVIS Primær-
utstedelse 

Sekundær-
utstedelser 

Punkt 4.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en 

søknad om opptak til handel, med sikte på at de skal fordeles på et regulert 
marked eller et likeverdig tredjestatsmarked, et vekstmarked for SMB-er 
eller i en MHF, og med angivelse av de aktuelle markedene. Disse 

opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til handel 
nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste datoene for opptak til handel av 
verdipapirene skal angis dersom de er kjent. 

√ √ 

Punkt 4.2 Alle regulerte markeder eller likeverdige tredjestatsmarkeder, vekstmarkeder 

for SMB-er eller MHF-er der verdipapirer av samme klasse som verdi-
papirene som skal tilbys eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i 
den grad utsteder har kjennskap til dette. 

√ √ 

Punkt 4.3 Dersom det samtidig eller nesten samtidig med utferdigelsen av verdi-

papirene som søkes opptatt til handel på et regulert marked, foretas tegning 
eller rettet emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller dersom verdi-
papirer av andre klasser utferdiges med henblikk på offentlig eller rettet 

emisjon, angis disse transaksjonenes art og de aktuelle verdipapirenes type 
og antall. 

√ √ 

Dersom det gjelder opptak til handel på et regulert marked, gis nærmere 
opplysninger om foretak som har gitt bindende tilsagn om å fungere som 

mellomledd i annenhåndsomsetning, og som skaper likviditet gjennom å 
stille kjøps- og salgskurser, samt en beskrivelse av hovedvilkårene i deres 
forpliktelse. 

√ √ 

Punkt 4.4 Verdipapirenes emisjonskurs √ √ 

Opplysninger om stabilisering: Dersom en utsteder eller en selgende 
aksjeeier har utstedt en overtildelingsopsjon, eller det på annen måte foreslås 

at det kan utføres kursstabilisering i forbindelse med et tilbud, skal følgende 
angis: 

√ √ 

Den kjensgjerningen at stabilisering kan bli gjennomført, at det ikke finnes 
noen garanti for at den vil bli gjennomført, og at den kan stanses på et hvilket 

som helst tidspunkt. 

√  

Punkt 4.5 Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner har som mål å støtte 
markedskursen for verdipapirene i stabiliseringsperioden. 

√  

Begynnelsen og slutten på den perioden stabilisering kan finne sted i. √  

Identiteten til den ansvarlige for stabiliseringen for hver relevant jurisdiksjon, 
med mindre dette ikke er kjent på tidspunktet for offentliggjøringen. 

√  

Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner kan føre til at markeds-
kursen blir høyere enn den ellers ville ha vært. 

√  

Punkt 4.6 Stedet der stabilisering kan bli gjennomført, herunder, dersom det er relevant, 

navnet på handelsplassen(e). 

√  

Overtildelingsbestemmelse og overtildelingsopsjon: 

Når det gjelder opptak til handel på et regulert marked: 

a) Omfanget av en eventuell overtildelingsbestemmelse og/eller overtil-
delingsopsjon. 

b) Overtildelingsbestemmelsens og/eller overtildelingsopsjonens varighet. 

c) Vilkår for overtildelingsbestemmelsen eller overtildelingsopsjonen. 

√ √ 
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AVSNITT 5 VESENTLIGE OPPLYSNINGER OM EMISJON AV DEPOTBEVIS Primær-

utstedelse 

Sekundær-

utstedelser 

Punkt 5.1 Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet 

Punkt 5.1.1 Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte 
hovedformål i prioritert rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det 

forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å dekke alle planlagte 
formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal også 
gis nærmere opplysninger om anvendelsen av provenyet, særlig der det 

anvendes til erverv av eiendeler, med mindre dette skjer som ledd i den 
normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre 
virksomheter eller til å kjøpe tilbake, redusere eller innløse gjelds-

forpliktelser. 

√ √ 

Punkt 5.2 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

Punkt 5.2.1 En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell inter-
essekonflikt som er av vesentlig betydning for emisjonen/tilbudet, med 

nærmere angivelse av de berørte personene og interessens art. 

√ √ 

Punkt 5.3 Risikofaktorer 

Punkt 5.3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene 
som tilbys og/eller opptas til handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i 

et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen 
som er utarbeidet av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om 
opptak til handel på et regulert marked, idet det tas hensyn til de negative 

konsekvensene for utstederen og verdipapirene og sannsynligheten for at de 
oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet i prospektet. 

√ √ 

AVSNITT 6 KOSTNADER VED EMISJONEN AV / TILBUDET OM DEPOTBEVIS Primær-

utstedelse 

Sekundær-

utstedelser 

Punkt 6.1 Angivelse av samlet nettoproveny og anslag over de samlede kostnadene ved 
emisjonen/tilbudet. 

√ √ 
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VEDLEGG 14 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER FO R IKKE-PRO FESJO NELLE INVESTO RER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller 
deler av det, og eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av 

utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, skal navn og stillings-
betegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretningskontor angis. 

Kategori A 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i verdi-
papirdokumentet, så langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet ikke 

utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at 

opplysningene i de delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de 
kjenner til, er korrekte, og at de aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe 
som kan endre deres innhold. 

Kategori A 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende 

opplysninger gis om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis 
at en slik uttalelse eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen 

som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets 
formål. 

Kategori A 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at 
opplysningene er korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut 

fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at 
de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg skal kilden(e) til 
opplysningene angis. 

Kategori C 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navnet på vedkommende 
myndighet], som vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/ 
prospektet] oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i 

henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene 

som er omfattet av dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet 

for dem. 

Kategori A 
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AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys 
og/eller opptas til handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt 
«Risikofaktorer». 

Risikoene som skal offentliggjøres, skal omfatte 

a) risikoer som følger av et verdipapirs underordningsnivå og innvirkningen på den 
forventede størrelsen på eller tidsplanen for betalinger til innehavere av verdipapirer 
ved en eventuell konkurs, eller lignende framgangsmåte, herunder, dersom det er 

relevant, en kredittinstitusjons insolvens eller dens krisehåndtering eller omstruk-
turering i samsvar med direktiv 2014/59/EU, 

b) i tilfeller der verdipapirene er garantert, de spesifikke og vesentlige risikoene som er 
knyttet til garantisten, i den grad de er relevante for dennes evne til å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til garantien. 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er 
utarbeidet av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 

regulert marked, idet det tas hensyn til de negative konsekvensene for utstederen og 
verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet 
i verdipapirdokumentet. 

Kategori A 

AVSNITT 3 VESENTLIGE OPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av 
vesentlig betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte 
personene og interessens art. 

Kategori C 

Punkt 3.2 Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet  

Formålet med det offentlige tilbudet eller opptaket til handel. Dersom det er relevant, skal 
det opplyses om anslåtte samlede kostnader ved emisjonen/tilbudet og anslått 

nettoproveny. Kostnadene og provenyet skal fordeles på planlagte hovedformål i 
prioritert rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil 
være tilstrekkelig til å dekke alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre 

nødvendige midler. 

Kategori C 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS OFFENTLIGHETEN / OPPTAS TIL HANDEL  

Punkt 4.1 a) En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys offentligheten og/eller 

opptas til handel 

Kategori B 

b) ISIN (International Security Identification Number) for de klassene av verdipapirer 
som er nevnt i bokstav a). 

Kategori C 

Punkt 4.2 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. Kategori A 

Punkt 4.3 a) Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdi-
papirer og om de er fysiske eller elektroniske. 

Kategori A 

b) Dersom verdipapirene er registrert elektronisk, angis navn og adresse til enheten som 
har ansvar for å føre registeret. 

Kategori C 
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Punkt 4.4 Samlet antall verdipapirer som tilbys offentligheten / opptas til handel. Dersom beløpet 
ikke er fastsatt, angis det største antallet verdipapirer som skal tilbys (dersom det er 

tilgjengelig), og hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal 
offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer som skal tilbys, ikke kan angis i verdipapir-
dokumentet, skal det i verdipapirdokumentet angis at aksept av kjøp eller tegning av 
verdipapirer kan tilbakekalles inntil to virkedager etter at antall verdipapirer som skal 

tilbys offentligheten, er inngitt. 

Kategori C 

Punkt 4.5 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. Kategori C 

Punkt 4.6 Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder eventuelt 
opplysninger om verdipapirenes underordningsnivå og den mulige innvirkningen på 
investeringen ved en krisehåndtering i henhold til direktiv 2014/59/EU. 

Kategori A 

Punkt 4.7 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene. 

Kategori B 

Punkt 4.8 a) Nominell rente. Kategori C 

b) Bestemmelser om rentebetaling. Kategori B 

c) Datoen da renten begynner å løpe. Kategori C 

d) Renteterminer. Kategori C 

e) Foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol. Kategori B 

Dersom renten ikke er fast:  

a) En redegjørelse for det underliggende instrumentets art. Kategori A 

b) En beskrivelse av det underliggende instrumentet som renten er basert på. Kategori C 

c) Metoden som skal anvendes for å forbinde renten og det underliggende instrumentet. Kategori B 

d) En angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger i elektronisk form om det 
underliggende instrumentets historiske og framtidige kursutvikling og dets volatilitet, 

og om opplysningene kan fås kostnadsfritt. 

Kategori C 

e) Beskrivelse av eventuelle markeds- eller oppgjørsforstyrrelser som påvirker det 

underliggende instrumentet. 

Kategori B 

f) Eventuelle justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det under-

liggende instrumentet. 

Kategori B 

g) Navn på beregningsagenten. Kategori C 

h) Dersom rentebetalingen på verdipapiret er knyttet til et finansielt derivat, skal det gis 
en klar og fullstendig forklaring slik at investorene kan forstå hvordan verdien av 
deres investeringer påvirkes av verdien på det eller de underliggende instrumentene, 

særlig under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar. 

Kategori B 

Punkt 4.9 a) Forfallsdato. Kategori C 

b) Nærmere opplysninger om ordninger for nedbetaling av lånet, herunder hvordan det 
skal innfris. Dersom det er planer om førtidig nedbetaling på utsteders eller 
verdipapirinnehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister og vilkår. 

Kategori B 
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Punkt 4.10 a) En angivelse av effektiv rente. Kategori C 

b) Kort beskrivelse av framgangsmåten for beregning av den effektive renten angitt i 

bokstav a). 

Kategori B 

Punkt 4.11 En angivelse av hvordan innehavere av ikke-aksjerelaterte verdipapirer er representert, 
herunder angivelse av organisasjonen som representerer investorene, og bestemmelser om 
slik representasjon. Angivelse av nettstedet der offentligheten kan få fri tilgang til 

tekstene til avtalene som gjelder for disse formene for representasjon. 

Kategori B 

Punkt 4.12 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn 
for utferdigelsen og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Kategori C 

Punkt 4.13 Emisjonsdato eller, ved nyemisjoner, forventet emisjonsdato for verdipapirene. Kategori C 

Punkt 4.14 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. Kategori A 

Punkt 4.15 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat 

kan påvirke inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte 

investeringen er knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av 
denne typen. 

Kategori A 

Punkt 4.16 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til 
tilbyderen av verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder 

identifikator for juridisk person (LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

Kategori C 

AVSNITT 5 VILKÅR FOR DET OFFENTLIGE TILBUDET OM VERDIPAPIRER 

Punkt 5.1 Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning. 

Punkt 5.1.1 Vilkår for tilbudet. Kategori C 

Punkt 5.1.2 Tegningsperioden, med eventuelle endringer. Beskrivelse av framgangsmåten for tegning. Kategori C 

Punkt 5.1.3 Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for 

tilbakebetaling av overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Kategori C 

Punkt 5.1.4 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall 
verdipapirer eller samlet investeringsbeløp). 

Kategori C 

Punkt 5.1.5 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. Kategori C 

Punkt 5.1.6 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av 
tilbudet. 

Kategori C 

Punkt 5.1.7 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet og 
behandling av ikke benyttede tegningsretter. 

Kategori C 
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Punkt 5.2 Fordelingsplan og tildeling. 

Punkt 5.2.1 Kategorier av mulige investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. 

Dersom tilbudet framsettes samtidig på markedene i to eller flere stater, og dersom en 
transje er eller vil bli forbeholdt enkelte av disse markedene, skal de aktuelle transjene 

angis. 

Kategori C 

Punkt 5.2.2 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og opplysning om 
hvorvidt handelen kan innledes før underretning er gitt. 

Kategori C 

Punkt 5.3 Kursfastsettelse 

Punkt 5.3.1 a) Angivelse av den forventede kursen verdipapirene vil bli tilbudt til. Kategori C 

b) Dersom den forventede kursen ikke kan angis, beskrives framgangsmåten for 

fastsettelse av kursen, i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 2017/1129, og for 
offentliggjøring av den. 

Kategori B 

c) Angivelse av størrelsen på alle utgifter og avgifter som pålegges tegner eller kjøper. 
Dersom utstederen er omfattet av forordning (EU) nr. 1286/2014 eller direktiv 

2014/65/EU, og i det omfang de er kjent, angis de utgiftene som inngår i kursen. 

Kategori C 

Punkt 5.4 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 5.4.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og de enkelte 

delene av det, samt i den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller 
dem som plasserer verdipapirene i de enkelte statene der tilbudet finner sted. 

Kategori C 

Punkt 5.4.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. Kategori C 

Punkt 5.4.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse 
til foretak som skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en 
avtale om «best mulig» plassering. Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, 

herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke omfatter hele emisjonen, angis 
hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for plasseringsprovisjon 
og fulltegningsgarantiprovisjon. 

Kategori C 

Punkt 5.4.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. Kategori C 

AVSNITT 6 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER 

Punkt 6.1 a) Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om 
opptak til handel, med sikte på at de skal fordeles på et regulert marked, andre 
tredjestatsmarkeder, et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, og med angivelse av 

de aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at 
opptaket til handel nødvendigvis vil bli godkjent. 

Kategori B 

b) De tidligste datoene for opptak til handel av verdipapirene skal angis dersom de er 
kjent. 

Kategori C 

Punkt 6.2 Alle regulerte markeder eller tredjestatsmarkeder, vekstmarkeder for SMB-er eller MHF-

er der verdipapirer av samme klasse som verdipapirene som skal tilbys offentligheten 
eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i den grad utsteder har kjennskap til 
dette. 

Kategori C 
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Punkt 6.3 Dersom det gjelder opptak til handel på et regulert marked, angis navn og adresse til 

foretak som har gitt bindende tilsagn om å fungere som mellomledd i annenhånds-
omsetning, og som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, samt en 
beskrivelse av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 

Kategori C 

Punkt 6.4 Verdipapirenes emisjonskurs. Kategori C 

AVSNITT 7 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 7.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, skal 
det opplyses om hvilken funksjon disse har hatt. 

Kategori C 

Punkt 7.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller 

gjennomgått av revisor, og der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av 
beretningen eller et sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det. 

Kategori A 

Punkt 7.3 Kredittvurderinger som verdipapirene har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller 

samarbeidet i vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens 
betydning dersom kredittvurderingsbyrået tidligere har offentliggjort en slik. 

Kategori C 

Punkt 7.4 Dersom sammendraget delvis erstattes med opplysningene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav 

c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014, skal alle slike opplysninger gis dersom de ikke 
allerede er gitt andre steder i verdipapirdokumentet. 

Kategori C 
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VEDLEGG 15 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER FO R ENGRO SMARKEDET 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller 
deler av det, og eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av 
utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, skal navn og stillings-

betegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretningskontor angis. 

Kategori A 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i 

verdipapirdokumentet, så langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet 
ikke utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at 
opplysningene i de delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de 

kjenner til, er korrekte, og at de aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe 
som kan endre deres innhold. 

Kategori A 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende 
opplysninger gis om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis 

at en slik uttalelse eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen 
som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets 
formål. 

Kategori A 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at 
opplysningene er korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut 

fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er det ikke utelatt  fakta som kan medføre at 
de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg skal kilden(e) til 
opplysningene angis. 

Kategori C 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navnet på vedkommende 
myndighet], som vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/ 
prospektet] oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i 
henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene 
som er omfattet av dette [verdipapirdokumentet/prospektet], og 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet 
for dem. 

Kategori A 
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AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys 

og/eller opptas til handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt 
«Risikofaktorer». 

Risikoene som skal offentliggjøres, skal omfatte 

a) risikoer som følger av et verdipapirs underordningsnivå og innvirkningen på den 

forventede størrelsen på eller tidsplanen for betalinger til innehavere av verdipapirer 
ved en eventuell konkurs, eller lignende framgangsmåte, herunder, dersom det er 
relevant, en kredittinstitusjons insolvens eller dens krisehåndtering eller omstruk-

turering i samsvar med direktiv 2014/59/EU, 

b) i tilfeller der verdipapirene er garantert, de spesifikke og vesentlige risikoene som er 

knyttet til garantisten, i den grad de er relevante for dennes evne til å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til garantien. 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er 
utarbeidet av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et 
regulert marked, idet det tas hensyn til de negative konsekvensene for utstederen og 

verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet 
i verdipapirdokumentet. 

Kategori A 

AVSNITT 3 VESENTLIGE OPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen. 

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av 
vesentlig betydning for emisjonen, med nærmere angivelse av de berørte personene og 

interessens art. 

Kategori C 

Punkt 3.2 Anslått nettoproveny og anvendelsen av det. Kategori C 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRER SOM OPPTAS TIL HANDEL 

Punkt 4.1 Samlet antall verdipapirer som opptas til handel. Kategori C 

Punkt 4.2 a) En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som opptas til handel. Kategori B 

b) ISIN (International Security Identification Number). Kategori C 

Punkt 4.3 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. Kategori A 

Punkt 4.4 a) Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdi-
papirer og om verdipapirene er fysiske eller elektroniske. 

Kategori A 

b) Dersom verdipapirene er registrert elektronisk, angis navn og adresse til enheten som 
har ansvar for å føre registeret. 

Kategori C 

Punkt 4.5 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. Kategori C 

Punkt 4.6 Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder eventuelt 

opplysninger om verdipapirenes underordningsnivå og den mulige innvirkningen på 
investeringen ved en krisehåndtering i henhold til direktiv 2014/59/EU. 

Kategori A 
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Punkt 4.7 En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene. 

Kategori B 

Punkt 4.8 a) Nominell rente. Kategori C 

b) Bestemmelser om rentebetaling. Kategori B 

c) Datoen da renten begynner å løpe. Kategori C 

d) Renteterminer. Kategori C 

e) Foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol. Kategori B 

Dersom renten ikke er fast:  

a) En redegjørelse for det underliggende instrumentets art. Kategori A 

b) En beskrivelse av det underliggende instrumentet som renten er basert på. Kategori C 

c) Metoden som skal anvendes for å forbinde renten og det underliggende instrumentet. Kategori B 

d) Beskrivelse av eventuelle markeds- eller oppgjørsforstyrrelser som påvirker det 
underliggende instrumentet. 

Kategori B 

e) Eventuelle justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det 

underliggende instrumentet. 

Kategori C 

f) Navn på beregningsagenten. Kategori C 

Punkt 4.9 a) Forfallsdato. Kategori C 

b) Nærmere opplysninger om ordninger for nedbetaling av lånet, herunder hvordan det 
skal innfris. Dersom det er planer om førtidig nedbetaling på utsteders eller 

verdipapirinnehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister og vilkår. 

Kategori B 

Punkt 4.10 En angivelse av effektiv rente. Kategori C 

Punkt 4.11 En angivelse av hvordan obligasjonseiere er representert, herunder angivelse av 

organisasjonen som representerer investorene, og bestemmelser om slik representasjon. 
Angivelse av nettstedet der investorene kan få fri tilgang til avtalene som gjelder for disse 
formene for representasjon. 

Kategori B 

Punkt 4.12 En redegjørelse med angivelse av de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som 

ligger til grunn for utferdigelsen og/eller emisjonen av verdipapirene. 

Kategori C 

Punkt 4.13 Verdipapirenes emisjonsdato. Kategori C 

Punkt 4.14 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. Kategori A 

Punkt 4.15 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til 
tilbyderen av verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder 

identifikator for juridisk person (LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

Kategori C 

AVSNITT 5 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER 

Punkt 5.1 a) En angivelse av det regulerte markedet, eller det andre tredjestatsmarkedet, 

vekstmarkedet for SMB-er eller MHF-en der verdipapirene vil bli handlet, og som 
prospektet er offentliggjort for. 

Kategori B 

b) De tidligste datoene for opptak til handel av verdipapirene skal angis dersom de er 
kjent. 

Kategori C 
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Punkt 5.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. Kategori C 

AVSNITT 6 KOSTNADER VED OPPTAK TIL HANDEL 

Punkt 6.1 Anslag over de samlede kostnadene i forbindelse med opptaket til handel. Kategori C 

AVSNITT 7 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 7.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere, skal det opplyses om hvilken 

funksjon disse har hatt. 

Kategori C 

Punkt 7.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller 
gjennomgått av revisor, og der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av 

beretningen eller et sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det. 

Kategori A 

Punkt 7.3 Kredittvurderinger som verdipapirene har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller 
samarbeidet i vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens 

betydning dersom kredittvurderingsbyrået tidligere har offentliggjort en slik. 

Kategori C 
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VEDLEGG 16 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R SEKUNDÆRUTSTEDELSER AV IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING 

FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet 
eller deler av det, og eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer 

av utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, skal navn og stillings-
betegnelse angis. For juridiske personer skal navn og forretningskontor angis. 

Kategori A 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i 

verdipapirdokumentet, så langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet 
ikke utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at 
opplysningene i de delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt 

de kjenner til, er korrekte, og at de aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke 
utelater noe som kan endre deres innhold. 

Kategori A 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende 

opplysninger gis om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det 
angis at en slik uttalelse eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra 

personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet for 
prospektets formål. 

Kategori A 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på 

at opplysningene er korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan 
kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er det ikke utelatt fakta 
som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 

skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Kategori C 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navnet på vedkommende 
myndighet], som vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapir-
dokumentet/prospektet] oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og 

sammenheng i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene 

som er omfattet av dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er 

egnet for dem, og 

e) at [verdipapirdokumentet/prospektet] er utarbeidet som et forenklet prospekt i 

samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129. 

Kategori A 
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AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som 

tilbys og/eller opptas til handel, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt 
«Risikofaktorer». 

Risikoene som skal offentliggjøres, skal omfatte 

a) risikoer som følger av et verdipapirs underordningsnivå og innvirkningen på den 

forventede størrelsen på eller tidsplanen for betalinger til innehavere av 
verdipapirer ved en eventuell konkurs, eller lignende framgangsmåte, herunder, 
dersom det er relevant, en kredittinstitusjons insolvens eller dens krisehåndtering 

eller omstrukturering i samsvar med direktiv 2014/59/EU, 

b) i tilfeller der verdipapirene er garantert, de spesifikke og vesentlige risikoene som 

er knyttet til garantisten, i den grad de er relevante for dennes evne til å oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til garantien. 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er 
utarbeidet av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på 
et regulert marked, idet det tas hensyn til de negative konsekvensene for utstederen og 

verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av 
innholdet i verdipapirdokumentet. 

Kategori A 

AVSNITT 3 VESENTLIGE OPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er 
av vesentlig betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte 

personene og interessens art. 

Kategori C 

Punkt 3.2 (Bare for 
ikke-profesjonelle 

investorer) 

Formålet med det offentlige tilbudet eller opptaket til handel dersom det ikke dreier 
seg om profitt og/eller beskyttelse mot visse risikoer. Dersom det gjelder et offentlig 

tilbud, skal det opplyses om anslåtte samlede kostnader ved emisjonen/tilbudet og 
anslått nettoproveny. Kostnadene og provenyet skal fordeles på planlagte hovedformål 
i prioritert rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke 

vil være tilstrekkelig til å dekke alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for 
andre nødvendige midler. 

Kategori C 

Punkt 3.3 (Bare for 

investorer i engros-
markedet) 

Formålet med emisjonen dersom det ikke dreier seg om profitt og/eller beskyttelse mot 

visse risikoer. 

Kategori C 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS / OPPTAS TIL HANDEL 

Punkt 4.1 a) En beskrivelse av type, klasse og antall verdipapirer som tilbys og/eller opptas til 

handel. 

Kategori A 

b) ISIN (International Security Identification Number) for verdipapirene som tilbys 
og/eller opptas til handel. 

Kategori C 

Punkt 4.2 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. Kategori C 

Punkt 4.3 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til 
grunn for utferdigelsen og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Kategori C 

Punkt 4.4 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. Kategori B 
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Punkt 4.5 (Bare for 
ikke-profesjonelle 

investorer) 

En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders 
stiftelsesstat kan påvirke inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte 
investeringen er knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av 

denne typen. 

Kategori A 

Punkt 4.6 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene 
til tilbyderen av verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, 
herunder identifikator for juridisk person (LEI) dersom tilbyderen har status som 

juridisk person. 

Kategori C 

Punkt 4.7 Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder 
eventuelt opplysninger om verdipapirenes underordningsnivå og den mulige 
innvirkningen på investeringen ved en krisehåndtering i henhold til direktiv 

2014/59/EU. 

Kategori A 

Punkt 4.8 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter. 

Kategori B 

Punkt 4.9 a) Nominell rente. Kategori C 

b) Bestemmelser om rentebetaling. Kategori B 

c) Datoen da renten begynner å løpe, samt renteterminer. Kategori C 

d) Foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol. Kategori B 

Dersom renten ikke er fast:  

a) En redegjørelse for det underliggende instrumentets art. Kategori A 

b) En beskrivelse av det underliggende instrumentet som renten er basert på, og av 
metoden som skal anvendes for å forbinde renten og det underliggende 

instrumentet. 

Kategori C 

c) Når det gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer, 
en angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger om det underliggende 
instrumentets historiske og framtidige kursutvikling og dets volatilitet. 

Kategori C 

d) Beskrivelse av eventuelle markeds- eller oppgjørsforstyrrelser som påvirker det 

underliggende instrumentet. 

Kategori B 

e) Eventuelle justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det 
underliggende instrumentet. 

Kategori B 

f) Navn på beregningsagenten. Kategori C 

g) Når det gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer, 
og dersom rentebetalingen på verdipapiret er knyttet til et finansielt derivat, skal 
det gis en klar og fullstendig forklaring slik at investorene kan forstå hvordan 

verdien av deres investeringer påvirkes av verdien på det eller de underliggende 
instrumentene, særlig under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar. 

Kategori B 

Punkt 4.10 a) Forfallsdato. Kategori C 

b) Nærmere opplysninger om ordninger for nedbetaling av lånet, herunder hvordan 
det skal innfris. 

Dersom det er planer om førtidig nedbetaling på utsteders eller verdipapir-
innehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister og vilkår. 

Kategori B 

Punkt 4.11 a) En angivelse av effektiv rente. Kategori C 

b) Når det gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer, 
gis en kort beskrivelse av framgangsmåten for beregning av den effektive renten. 

Kategori B 



Nr. 13/2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.3.2022 

 

 

Punkt 4.15 En angivelse av hvordan obligasjonseiere er representert, herunder angivelse av 
organisasjonen som representerer investorene, og bestemmelser om slik 

representasjon. Angivelse av nettstedet der offentligheten kan få fri tilgang til tekstene 
til avtalene som gjelder for disse formene for representasjon. 

Kategori B 

Punkt 4.16 Dersom det ikke foreligger et tilbud, angis emisjonsdatoen for verdipapirene. Kategori C 

AVSNITT 5 VILKÅR FOR TILBUDET (BARE FOR IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER) 

Punkt 5.1 Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning 

Punkt 5.1.1 Vilkår for tilbudet. Kategori C 

Punkt 5.1.2 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av framgangsmåten for 
tegning samt emisjonsdatoen for nye verdipapirer. 

Kategori C 

Punkt 5.1.3 Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for 
tilbakebetaling av overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Kategori C 

Punkt 5.1.4 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall 
verdipapirer eller samlet investeringsbeløp). 

Kategori C 

Punkt 5.1.5 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. Kategori C 

Punkt 5.1.6 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet 

av tilbudet. 

Kategori C 

Punkt 5.1.7 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet 

og behandling av ikke benyttede tegningsretter. 

Kategori C 

Punkt 5.1.8 Samlet beløp for emisjonen/tilbudet; dersom beløpet ikke er fastsatt, angis antall 

verdipapirer som skal tilbys (dersom det er tilgjengelig), og hvordan og på hvilket 
tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer som skal tilbys, ikke kan angis i prospektet, 
skal det i prospektet angis at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan 
tilbakekalles i minst to virkedager etter at antall verdipapirer som skal tilbys 

offentligheten, er inngitt. 

Kategori C 

Punkt 5.2 Fordelingsplan og tildeling 

Punkt 5.2.1 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om beløpet som er tildelt, og opplysning 
om hvorvidt handelen kan innledes før underretning er gitt. 

Kategori C 

Punkt 5.3 Kursfastsettelse 

Punkt 5.3.1 a) Angivelse av kursen verdipapirene vil bli tilbudt til, eller Kategori C 

b) beskrivelse av framgangsmåten for fastsettelse av kursen og for offentliggjøring av 

den. 

Kategori B 

c) Angivelse av størrelsen på alle utgifter og avgifter som pålegges tegner eller 

kjøper. Dersom utstederen er omfattet av forordning (EU) nr. 1286/2014 eller 
direktiv 2014/65/EU, og i det omfang de er kjent, angis de utgiftene som inngår i 
kursen. 

Kategori C 
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Punkt 5.4 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 5.4.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og de enkelte 

delene av det, samt i den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller 
dem som plasserer verdipapirene i de enkelte statene der tilbudet finner sted. 

Kategori C 

Punkt 5.4.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. Kategori C 

Punkt 5.4.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og 

adresse til foretak som skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på 
grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. Angivelse av vesentlige 
bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke omfatter 

hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp 
for plasseringsprovisjon og fulltegningsgarantiprovisjon. 

Kategori C 

Punkt 5.4.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. Kategori C 

AVSNITT 6 OPPTAK TIL HANDEL OG HANDELSORDNINGER 

Punkt 6.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om 

opptak til handel, med sikte på at de skal fordeles på et regulert marked, andre 
likeverdige tredjestatsmarkeder eller et vekstmarked for SMB-er, og med angivelse av 
de aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at 

opptaket til handel nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste datoene for opptak til 
handel av verdipapirene skal angis dersom de er kjent. 

Kategori B 

Punkt 6.2 (Bare for 

ikke-profesjonelle 
investorer) 

Alle regulerte markeder, likeverdige tredjestatsmarkeder eller vekstmarkeder for SMB-

er der verdipapirer av samme klasse som verdipapirene som skal tilbys eller opptas til 
handel, allerede er opptatt til handel, i den grad utsteder har kjennskap til dette. 

Kategori C 

Punkt 6.3 (Bare for 

ikke-profesjonelle 
investorer) 

Verdipapirenes emisjonskurs. Kategori C 

Punkt 6.4 (Bare for 

investorer i engros-
markedet) 

Anslag over de samlede kostnadene i forbindelse med opptaket til handel. Kategori C 

Punkt 6.5 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. Kategori C 

AVSNITT 7 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 7.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, 

skal det opplyses om hvilken funksjon disse har hatt. 

Kategori C 

Punkt 7.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller 
gjennomgått av revisor, og der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av 

beretningen eller et sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater 
det. 

Kategori A 

Punkt 7.3 (Bare for 

ikke-profesjonelle 
investorer) 

Kredittvurderinger som verdipapirene har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller 

samarbeidet i vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens 
betydning dersom kredittvurderingsbyrået tidligere har offentliggjort en slik. 

Kategori C 

Punkt 7.4 (Bare for 

investorer i engros-
markedet) 

Anslag over de samlede kostnadene i forbindelse med opptaket til handel. Kategori C 

Punkt 7.5 (Bare for 

investorer i engros-
markedet) 

Kredittvurderinger som verdipapirene har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller 

samarbeidet i vurderingsprosessen. 

Kategori C 
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VEDLEGG 17 

VERDIPAPIRER SO M MEDFØRER BETALINGS - ELLER LEVERINGSFO RPLIKTELSER KNYTTET TIL EN 

UNDERLIGGENDE EIENDEL 

AVSNITT 1 RISIKOFAKTORER 

Punkt 1.1 Et avsnitt kalt «Risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for 
verdipapirene som omfattes av tilbudet og/eller opptas til handel, med henblikk på å 

vurdere markedsrisikoen i tilknytning til verdipapirene. Dersom det er relevant, skal dette 
omfatte en advarsel om at investorer kan tape hele verdien av investeringen eller deler av 
den, alt etter omstendighetene, og, dersom investorens ansvar ikke er begrenset til verdien 

av investeringen, en angivelse av dette faktumet sammen med en beskrivelse av når slikt 
ansvar oppstår og sannsynlige økonomiske følger. 

Kategori A 

AVSNITT 2 OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS / OPPTAS TIL HANDEL 

Punkt 2.1 Opplysninger om verdipapirene 

Punkt 2.1.1 En klar og fullstendig forklaring slik at investorene kan forstå hvordan verdien av deres 

investeringer påvirkes av verdien på det eller de underliggende instrumentene, særlig 
under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar, med mindre verdipapirene har en 
pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro, eller bare kan erverves for 

minst 100 000 euro per verdipapir, eller skal handles på et regulert marked eller et 
særskilt segment av et regulert marked der bare profesjonelle investorer kan få adgang. 

Kategori B 

Punkt 2.1.2 De finansielle derivatenes utløpsdato eller forfallsdato og deres innløsningsdato eller siste 

referansedato. 

Kategori C 

Punkt 2.1.3 En beskrivelse av oppgjørsmetoden for de finansielle derivatene. Kategori B 

Punkt 2.1.4 En beskrivelse av  

a) hvordan en eventuell avkastning fra finansielle derivater utbetales, Kategori B 

b) utbetalings- eller leveringsdato, Kategori C 

c) beregningsmetode. Kategori B 

Punkt 2.2 Opplysninger om det underliggende instrumentet 

Punkt 2.2.1 Innløsningskurs eller endelig referansekurs for det underliggende instrumentet. Kategori C 

Punkt 2.2.2 En redegjørelse for det underliggende instrumentets art. Kategori A 

Nærmere opplysninger om hvor det er mulig å få opplysninger om det underliggende 
instrumentet, herunder en angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger i elektronisk 

form om det underliggende instrumentets historiske og framtidige kursutvikling og dets 
volatilitet, og om opplysningene kan fås kostnadsfritt. 

Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet er et verdipapir:  

a) Utsteders navn. Kategori C 

b) ISIN (International Security Identification Number). Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet er en referanseenhet eller en referanseforpliktelse 

(for kredittilknyttede verdipapirer): 

 

a) Dersom referanseenheten eller referanseforpliktelsen utgjøres av én enkelt enhet eller 
forpliktelse, eller når det gjelder en samling av underliggende instrumenter der én 

enkelt referanseenhet eller referanseforpliktelse tilsvarer minst 20 % av samlingen: 
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  i) Dersom referanseenheten (eller utstederen av referanseforpliktelsen) ikke har 
noen verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked, et likeverdig 
tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, og etter det utsteder kjenner 

til og/eller kan kontrollere ut fra opplysninger som referanseenheten (eller 
utstederen av referanseforpliktelsen) har offentliggjort, gis opplysninger om 
referanseenheten (eller utstederen av referanseforpliktelsen) som om 

vedkommende var utstederen (i samsvar med registreringsdokumentet for ikke-
aksjerelaterte verdipapirer for engrosmarkedet). 

Kategori A 

 ii) Dersom referanseenheten (eller utstederen av referanseforpliktelsen) allerede har 

verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked, et likeverdig 
tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, og etter det utsteder kjenner 
til og/eller kan kontrollere ut fra opplysninger som referanseenheten (eller 

utstederen av referanseforpliktelsen) har offentliggjort, angis dennes navn, ISIN, 
adresse, stiftelsesstat, bransje(r) som referanseenheten (eller utstederen av 
referanseforpliktelsen) utøver virksomhet i, og navnet på markedet der verdi-

papirene er opptatt til handel. 

Kategori C 

b) Når det gjelder en samling av underliggende instrumenter der én enkelt referanse-
enhet eller referanseforpliktelse tilsvarer minst 20 % av samlingen: 

 

 i) Navnene på referanseenhetene eller utstederne av referanseforpliktelsen, og Kategori C 

 ii) ISIN. Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet er en indeks:  

a) Indeksens navn. Kategori C 

b) En beskrivelse av indeksen dersom den er satt sammen av utstederen eller en juridisk 
person som tilhører samme konsern. 

Kategori A 

c) En beskrivelse av indeksen gitt av en juridisk eller en fysisk person som opptrer 

sammen med eller på vegne av utstederen, med mindre prospektet inneholder 
følgende erklæringer: 

 i) De samlede reglene for indeksen og opplysninger om indeksens resultater er fritt 
tilgjengelige på nettstedet til utstederen eller den som leverer indeksen. 

 ii) Reglene (herunder indeksens metode for utvelgelse og omstrukturering av 
indeksens komponenter, beskrivelse av tilfeller av markedsforstyrrelser og 
justeringsregler) bygger på forhåndsdefinerte og objektive kriterier. 

Kategori B 

Bokstav b) og c) får ikke anvendelse dersom administratoren av indeksen inngår i det 
offentlige registeret som føres av ESMA i henhold til artikkel 36 i forordning (EU) 
2016/1011(1). 

 

d) Dersom indeksen ikke er satt sammen av utsteder, en angivelse av hvor det er mulig å 
få opplysninger om indeksen. 

Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet er en rentesats, en beskrivelse av rentesatsen. Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet ikke inngår i ovennevnte kategorier, skal 

verdipapirdokumentet inneholde tilsvarende opplysninger. 

Kategori C 

Dersom det underliggende instrumentet er en kurv av underliggende instrumenter, gis 
opplysninger om hvert underliggende instrument som beskrevet ovenfor, og opplysninger 

om den relevante vektingen av hvert underliggende instrument i kurven. 

Kategori C 

Punkt 2.2.3 Beskrivelse av eventuelle markeds- eller oppgjørsforstyrrelser eller kreditthendelser som 
påvirker det underliggende instrumentet. 

Kategori B 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle 

instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU 

og forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1).  
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Punkt 2.2.4 Justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det underliggende 

instrumentet. 

Kategori B 

AVSNITT 3 TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Punkt 3.1 I prospektet skal det angis om utstederen har til hensikt å gi opplysninger etter emisjonen. 
Dersom utsteder har angitt at han har til hensikt å offentliggjøre slike opplysninger, skal 

det angis i prospektet hvilke opplysninger som vil bli gitt, og hvor slike opplysninger kan 
innhentes. 

Kategori C 
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VEDLEGG 18 

UNDERLIGGENDE AKSJE 

AVSNITT 1 BESKRIVELSE AV DEN UNDERLIGGENDE AKSJEN 

Punkt 1.1 En beskrivelse av aksjenes type og klasse. Kategori A 

Punkt 1.2 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av aksjene. Kategori A 

Punkt 1.3 a) Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdi-
papirer og om verdipapirene er fysiske eller elektroniske. 

Kategori A 

b) Dersom verdipapirene er registrert elektronisk, angis navn og adresse til enheten som 
har ansvar for å føre registeret. 

Kategori C 

Punkt 1.4 Angivelse av valutaen brukt i aksjeemisjonen. Kategori A 

Punkt 1.5 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene: 

a) Rett til utbytte: 

 i) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

 ii) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller 

etter slikt bortfall. 

 iii) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat. 

 iv) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-
kumulativ betalingsmåte. 

b) Stemmerett. 

c) Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

d) Rett til deling av utsteders overskudd. 

e) Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

f) Innløsningsbestemmelser. 

g) Konverteringsbestemmelser. 

Kategori A 

Punkt 1.6 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn 

for utferdigelsen og/eller emisjonen av aksjene, angis sammen med emisjonsdatoen. 

Kategori C 

Punkt 1.7 Angivelse av hvor og når aksjene vil bli eller er blitt opptatt til handel. Kategori C 

Punkt 1.8 Opplysninger om eventuelle begrensninger i aksjenes omsettelighet. Kategori A 

Punkt 1.9 Opplysning om en eventuell nasjonal lovgivning om overtakelser som får anvendelse på 
utstederen og kan hindre slike overtakelser. Kort beskrivelse av aksjeeiernes rettigheter og 

forpliktelser ved pliktige overtakelsestilbud, tvangsinnløsning eller tvangsutløsning. 

Kategori A 
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Punkt 1.10 Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er 

framsatt av tredjepart i løpet av siste og inneværende regnskapsår. 

Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal opplyses. 

Kategori C 

Punkt 1.11 En sammenligning av  

a) eksisterende aksjeeieres andeler i aksjekapital og stemmeretter før og etter 
kapitalforhøyelsen som følger av det offentlige tilbudet, idet det forutsettes at 
eksisterende aksjeeiere ikke tegner de nye aksjene, og 

Kategori C 

b) netto andelsverdi per aksje på den siste balansedagen før det offentlige tilbudet 
(salgstilbud og/eller kapitalforhøyelse) og salgskurs per aksje i forbindelse med det 
offentlige tilbudet. 

Kategori C 

AVSNITT 2 OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS DERSOM UTSTEDEREN AV DET UNDERLIGGENDE 

INSTRUMENTENE ER ET FORETAK I DET SAMME KONSERNET  

Kategori C 

Punkt 2.1 Dersom utstederen av det underliggende instrumentet er et foretak i det samme konsernet, 

skal opplysningene om utsteder være de samme som i registreringsdokumentet for 
egenkapitalinstrumenter eller eventuelt registreringsdokumentet for sekundærutstedelser 
av egenkapitalinstrumenter eller registreringsdokumentet for EU-vekstprospekt i 

forbindelse med egenkapitalinstrumenter. 

Kategori A 
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VEDLEGG 19 

VERDIPAPIRER MED SIKKERHET I EIENDELER 

AVSNITT 1 VERDIPAPIRER 

Punkt 1.1 En erklæring om at en melding er blitt eller skal bli formidlet til ESMA om oppfyllelsen 
av kravet om enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-

verdipapiriseringer), dersom det er relevant. Denne bør ledsages av en redegjørelse for 
meldingens betydning sammen med en henvisning eller en hyperlenke til ESMAs 
database og opplysning om at STS-meldingen ved behov kan lastes ned derfra. 

Kategori A 

Punkt 1.2 Dersom prospektet inneholder en erklæring om at transaksjonen oppfyller STS-kravene, 
gis en advarsel om at transaksjonens STS-status kan bli endret, og at investorene bør 
verifisere transaksjonens nåværende status på ESMAs nettsted. 

Kategori B 

Punkt 1.3 Minste pålydende verdi for en emisjon. Kategori C 

Punkt 1.4 Dersom det gis opplysninger om et foretak / en debitor som ikke deltar i emisjonen, skal 
det bekreftes at opplysningene om foretaket/debitoren stemmer med opplysningene som 
foretaket/debitoren selv har offentliggjort. Etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere 

ut fra opplysninger som foretaket/debitoren selv har offentliggjort, er det ikke utelatt fakta 
som kan medføre at de gjengitte opplysningene er villedende. 

I tillegg angis kilden(e) for opplysningene i verdipapirdokumentet som er gjengitt fra 
opplysninger som foretaket/debitoren selv har offentliggjort. 

Kategori C 

AVSNITT 2 DE UNDERLIGGENDE EIENDELENE 

Punkt 2.1 Bekreftelse på at verdipapiriserte eiendeler som ligger til grunn for emisjonen, har 

egenskaper som gjør dem i stand til å framskaffe midler til å betjene alle forfalte 
betalinger på verdipapirene. 

Kategori A 

Punkt 2.2 Når emisjonen garanteres av en samling av bestemte eiendeler som ligger til grunn for emisjonen, skal 

følgende angis: 

Punkt 2.2.1 Den lovgivningen som styrer samlingen av eiendeler. Kategori C 

Punkt 2.2.2 a) Ved et mindre antall lett identifiserbare debitorer, en generell beskrivelse av hver 
debitor. 

Kategori C 

b) I alle andre tilfeller, en beskrivelse av debitorenes alminnelige egenskaper og det 
økonomiske miljøet. 

Kategori B 

c) For debitorer nevnt i bokstav b), eventuelle samlede statistiske data for de 

verdipapiriserte eiendelene. 

Kategori C 

Punkt 2.2.3 Eiendelenes rettslige status. Kategori C 

Punkt 2.2.4 Eiendelenes utløps- eller forfallsdato. Kategori C 

Punkt 2.2.5 Eiendelenes verdi. Kategori C 

Punkt 2.2.6 Forholdet mellom lån og verdi eller nivået på sikkerheten. Kategori B 

Punkt 2.2.7 Metoden for framskaffelse eller utferdigelse av eiendelene og, når det gjelder lån og 
kredittavtaler, vesentlige lånekriterier og angivelse av eventuelle lån som ikke oppfyller 

disse kriteriene, samt eventuelle rettigheter eller plikter til å betale ytterligere forskudd. 

Kategori B 

Punkt 2.2.8 En angivelse av vesentlige opplysninger og sikkerhet som er gitt til utsteder i forbindelse 
med eiendelene. 

Kategori C 
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Punkt 2.2.9 Eventuelle rettigheter til å erstatte eiendelene og en beskrivelse av metoden samt hvilken 
type eiendeler som kan erstattes på denne måten. Dersom det er mulighet til å erstatte 
eiendeler med eiendeler av en annen klasse eller kvalitet, skal det gis en erklæring om 

dette sammen med en beskrivelse av konsekvensene av en slik erstatning. 

Kategori B 

Punkt 2.2.10 Eventuelle relevante forsikringsavtaler i tilknytning til eiendelene. Det skal opplyses om 
eventuell konsentrasjon hos én enkelt forsikringsgiver dersom konsentrasjonen er viktig 

for transaksjonen. 

Kategori B 

Punkt 2.2.11 Dersom eiendelene omfatter obligasjoner fra høyst fem debitorer som er juridiske 
personer, eller garanteres av høyst fem juridiske personer, eller dersom en debitor eller 

enhet som garanterer forpliktelsene, står for 20 % eller mer av eiendelene, eller dersom 
20 % eller mer av eiendelene garanteres av én garantist, etter det utsteder kjenner til 
og/eller kan kontrollere ut fra opplysninger som er offentliggjort av debitoren(e) eller 

garantisten(e), skal følgende framlegges: 

 

a) Opplysninger om hver debitor eller garantist på samme måte som for en utsteder som 
utarbeider et registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som har en 

pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro, og/eller skal handles bare på et 
regulert marked eller et særskilt segment av det, der bare profesjonelle investorer kan 
få adgang for å handle med slike verdipapirer. 

Kategori A 

b) Dersom en debitor eller garantist har verdipapirer som allerede er opptatt til handel på 
et regulert marked, et likeverdig tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, 
angis navn, adresse, stiftelsesstat, vesentlig forretningsvirksomhet / investerings-

politikk og navnet på markedet der verdipapirene er opptatt til handel. 

Kategori C 

Punkt 2.2.12 Dersom det finnes en forbindelse mellom utsteder, garantist og debitor som er vesentlig 
for emisjonen, nærmere opplysninger om de viktigste vilkårene i denne forbindelsen. 

Kategori C 

Punkt 2.2.13 Dersom eiendelene omfatter obligasjoner som handles på et regulert marked, et likeverdig 
tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, gis en kort beskrivelse av 
verdipapirene og markedet samt en elektronisk lenke til dokumentasjon om forpliktelsene 

på det regulerte markedet, det likeverdige tredjestatsmarkedet eller vekstmarkedet for 
SMB-er. 

Kategori C 

Punkt 2.2.14 Dersom eiendelene omfatter obligasjoner som ikke handles på et regulert marked, et 

likeverdig tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, beskrives de viktigste 
vilkårene og reglene for disse obligasjonene. 

Kategori B 

Punkt 2.2.15 Dersom eiendelene omfatter egenkapitalinstrumenter som handles på et regulert marked, 

et likeverdig tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, skal følgende angis: 

Kategori C 

a) En beskrivelse av verdipapirene.  

b) En beskrivelse av markedet de handles på, herunder opprettelsesdato, hvordan 
kursopplysninger offentliggjøres, en angivelse av daglig handelsvolum, opplysninger 

om markedets status i hjemstaten, navn på reguleringsmyndigheten for markedet og 
en elektronisk lenke til dokumentasjon om verdipapirene på det regulerte markedet, 
det likeverdige tredjestatsmarkedet eller vekstmarkedet for SMB-er. 

Kategori C 

c) Hvor ofte kursen på de aktuelle verdipapirene offentliggjøres. Kategori C 

Punkt 2.2.16 Dersom mer enn 10 % av eiendelene omfatter egenkapitalinstrumenter som ikke handles 
på et regulert marked, et likeverdig tredjestatsmarked eller et vekstmarked for SMB-er, en 
beskrivelse av disse egenkapitalinstrumentene og opplysninger tilsvarende opplysningene 

i registreringsdokumentet for egenkapitalinstrumenter eller eventuelt registrerings-
dokumentet for verdipapirer utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket 
type, for hver utsteder av disse verdipapirene. 

Kategori A 
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Punkt 2.2.17 Dersom en vesentlig andel av eiendelene er garantert eller sikret av fast eiendom, en 

vurderingsrapport for eiendommen med en vurdering både av verdien på eiendommen og 
av kontantstrømmer/inntektsstrømmer. 

Dette kravet får ikke anvendelse dersom emisjonen gjelder verdipapirer som dekkes av 
pantelån med sikkerhet i eiendom, der det ikke er foretatt en ny vurdering av 
eiendommene med henblikk på emisjonen, og der det klart angis at vurderingene er 

foretatt på datoen for det opprinnelige pantelånet. 

Kategori A 

Punkt 2.3 Når emisjonen garanteres av en samling av underliggende eiendeler som styres aktivt, skal følgende angis: 

Punkt 2.3.1 Opplysninger tilsvarende opplysningene i punkt 2.1 og 2.2 for å gjøre det mulig å vurdere 
type, kvalitet, tilstrekkelighet og likviditet for de typene eiendeler i porteføljen som ligger 

til grunn for emisjonen. 

Se punkt 2.1 og 
2.2. 

Punkt 2.3.2 Parametrene som investeringene kan foretas innenfor, navn på og beskrivelse av foretaket 
som har ansvar for forvaltningen, herunder en beskrivelse av det aktuelle foretakets 

ekspertise og erfaring, et sammendrag av gjeldende bestemmelser for å avslutte 
samarbeidet med foretaket og oppnevne et alternativt forvaltningsforetak samt en 
beskrivelse av foretakets tilknytning til andre parter i emisjonen. 

Kategori A 

Punkt 2.4 Dersom en utsteder foreslår å utstede ytterligere verdipapirer med sikkerhet i de samme 
eiendelene, en erklæring som klart angir dette og, med mindre slike ytterligere 
verdipapirer kan erstattes med eller er underordnet slike klasser av eksisterende gjeld, en 

beskrivelse av hvordan innehaverne av denne klassen vil bli underrettet. 

Kategori C 

AVSNITT 3 STRUKTUR OG KONTANTSTRØM 

Punkt 3.1 En beskrivelse av transaksjonens struktur som inneholder en oversikt over transaksjonen 
og kontantstrømmen, herunder et strukturdiagram. 

Kategori A 

Punkt 3.2 En beskrivelse av foretak som deltar i emisjonen, og av funksjonene de skal utføre, i 
tillegg til opplysninger om direkte og indirekte eierskap eller kontroll mellom disse 
foretakene. 

Kategori A 

Punkt 3.3 En beskrivelse av framgangsmåte og dato for salg, overføring, novasjon eller 
overdragelse til utsteder av eiendelene eller av eventuelle rettigheter og/eller plikter 
knyttet til nevnte eiendeler, eller, dersom det er aktuelt, på hvilken måte og på hvilket 

tidspunkt provenyet fra emisjonen kommer til å bli fullstendig investert av utsteder. 

Kategori B 

Punkt 3.4 En forklaring av kapitalstrømmene, med følgende opplysninger: 

Punkt 3.4.1 a) Hvordan kontantstrømmene fra eiendelene oppfyller utsteders plikter overfor 
verdipapirinnehaverne, herunder om nødvendig 

Kategori A 

b) en tabell over finansielle tjenester og en beskrivelse av forutsetningene som er brukt i 
utarbeidingen av tabellen. 

Kategori C 

Punkt 3.4.2 Opplysninger om eventuelle kredittforbedringer, angivelse av hvor vesentlige 

likviditetsmangler kan oppstå og eventuell tilgang på likviditetsstøtte samt angivelse av 
bestemmelser for å dekke risikoen for manglende betalinger av renter/hovedstol. 

Kategori B 

Punkt 3.4.3 a) Eventuelt krav om tilbakeholdelse av risiko som får anvendelse på transaksjonen. Kategori A 

b) Vesentlig netto økonomisk interesse som tilbakeholdes av initiativtakeren, organi-

satoren eller den opprinnelige långiveren(1). 

Kategori C 

  

(1) Dette kan endres avhengig av de endelige reguleringsmessige kravene til verdipapirisering. 
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Punkt 3.4.4 Med forbehold for punkt 3.4.2 gis nærmere opplysninger om eventuell underordnet 

gjeldsfinansiering. 

Kategori C 

Punkt 3.4.5 Angivelse av eventuelle investeringsparametrer for investering av midlertidige 
likviditetsoverskudd og beskrivelse av partene som er ansvarlige for slik investering. 

Kategori B 

Punkt 3.4.6 Hvordan betalingene for eiendeler innkreves. Kategori A 

Punkt 3.4.7 Den prioriterte rekkefølgen på betalinger fra utsteder til innehaverne av verdipapirer av 
den aktuelle klassen. 

Kategori A 

Punkt 3.4.8 Nærmere opplysninger om eventuelle andre ordninger som betalingen av renter og 

hovedstol til investorene er avhengig av. 

Kategori B 

Punkt 3.5 Navn, adresse og vesentlig forretningsvirksomhet for opphavet til de verdipapiriserte 
eiendelene. 

Kategori C 

Punkt 3.6 Dersom avkastningen og/eller avdragene på verdipapirene er knyttet til resultatutvikling 
eller kredittstatus for andre eiendeler eller underliggende instrumenter som ikke tilhører 
utstederen, gis følgende opplysninger for hver av disse referanseeiendelene eller hvert av 

disse underliggende instrumentene: 

a) Opplysninger i samsvar med punkt 2.2 og 2.3. 

b) Dersom hovedstolen ikke er utsatt for risiko, angis navnet på utstederen av 
referanseeiendelen, ISIN (International Security Identification Number) og hvor det 

er mulig å få opplysninger om historisk og nåværende kursutvikling for 
referanseeiendelen. 

c) Dersom referanseeiendelen er en indeks, gis opplysninger i henhold til del 1 og 2 i 
vedlegg 17. 

Se vedlegg 17 

Punkt 3.7 Navn, adresse og vesentlig forretningsvirksomhet for administratoren, beregningsagenten 

eller tilsvarende person, sammen med et sammendrag av administratorens/beregnings-
agentens ansvar, vedkommendes tilknytning til opphavsvirksomheten for eiendelene samt 
et sammendrag av bestemmelsene for oppsigelse av administratoren/beregningsagenten 

og ansettelse av en annen administrator/beregningsagent. 

Kategori C 

Punkt 3.8 Navn på, adresser til og en kort beskrivelse av  

a) øvrige parter i bytteavtaler og andre parter som yter andre vesentlige former for 
kreditt/likviditetsforbedring, 

Kategori A 

b) bankene som står for de vesentligste kontoene i forbindelse med transaksjonen. Kategori C 

AVSNITT 4 OPPLYSNINGER ETTER EMISJONEN 

Punkt 4.1 I prospektet skal det angis hvor utstederen er forpliktet til, eller hvor utstederen har til 
hensikt, å gi transaksjonsopplysninger etter emisjonen om verdipapirer som skal opptas til 
handel, og kursutviklingen på den underliggende sikkerheten. Utsteder skal angi hvilke 

opplysninger som vil bli gitt, hvor slike opplysninger kan innhentes, og hvor ofte de vil 
bli framlagt. 

Kategori C 
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VEDLEGG 20 

PRO FO RMAINFO RMASJO N 

AVSNITT 1 INNHOLDET I FINANSIELL PROFORMAINFORMASJON 

Punkt 1.1 Den finansielle proformainformasjonen skal bestå av følgende: 

a) En innledning som angir 

 i) formålet med utarbeidingen av den finansielle proformainformasjonen, herunder en beskrivelse av 
transaksjonen eller den betydelige forpliktelsen og de deltakende virksomhetene eller foretakene, 

 ii) perioden eller datoen som omfattes av den finansielle proformainformasjonen, 

 iii) at den finansielle proformainformasjonen utelukkende er utarbeidet for veiledende formål, 

 iv) at 

 i) den finansielle proformainformasjonen viser virkningen av transaksjonen som om 
transaksjonen var gjennomført på et tidligere tidspunkt, 

 ii) den hypotetiske finansielle stillingen eller det hypotetiske resultatet som angis i den finansielle 
proformainformasjonen, kan avvike fra foretakets faktiske finansielle stilling eller resultat. 

b) Et resultatregnskap eller en balanse eller begge, som avhengig av omstendighetene framlegges i 
kolonneform og inneholder 

 i) historisk ikke-justert informasjon, 

 ii) justeringer knyttet til regnskapsprinsipper, ved behov, 

 iii) proformajusteringer, 

 iv) resultatene av den finansielle proformainformasjonen i siste kolonne. 

c) Forklarende noter om 

 i) kildene som den ikke-justerte finansielle informasjonen er hentet fra, og hvorvidt det er 
offentliggjort en revisjonsberetning eller en revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon som 

gjelder kildene, 

 ii) på hvilket grunnlag den finansielle proformainformasjonen er utarbeidet, 

 iii) kilde og forklaring for hver justering, 

 iv) hvorvidt hver justering i forbindelse med et proforma resultatregnskap forventes å ha fortsatt 
innvirkning på utsteder. 

d) Dersom det er relevant, skal den finansielle informasjonen og delårsinformasjonen som gjelder 
(framtidig) ervervede virksomheter eller foretak, og som ble brukt ved utarbeidingen av den finansielle 
proformainformasjonen, inngå i prospektet. 

AVSNITT 2 PRINSIPPER FOR UTARBEIDING OG FRAMLEGGING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMASJON 

Punkt 2.1 Finansiell proformainformasjon skal identifiseres som sådan for å skille den fra historisk finansiell 

informasjon. 

Finansiell proformainformasjon skal utarbeides i en form som er i samsvar med de regnskapsprinsippene 

som er anvendt i utsteders siste finansregnskaper eller skal anvendes i utsteders neste finansregnskaper. 

Punkt 2.2 Proformainformasjon kan bare offentliggjøres for 

a) siste avsluttede regnskapsperiode, og/eller 

b) den siste delårsperioden for hvilken relevant ikke-justert informasjon er offentliggjort eller tatt med i 
registreringsdokumentet/prospektet. 
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Punkt 2.3 Proformajusteringer skal 

a) vises tydelig og forklares, 

b) angi alle vesentlige virkninger som direkte kan tilskrives transaksjonen, 

c) være underbygget med fakta. 

AVSNITT 3 KRAV TIL UTTALELSEN FRA REVISOR 

 Prospektet skal inneholde en rapport utarbeidet av uavhengige revisorer som angir at etter deres mening 

a) er den finansielle proformainformasjonen sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlaget, 

b) er grunnlaget nevnt i bokstav a) i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 
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VEDLEGG 21 

GARANTIER 

AVSNITT 1 GARANTIENS ART  

 En beskrivelse av eventuelle ordninger som har som formål å sikre at vesentlige forpliktelser i forbindelse 

med emisjonen vil bli overholdt på tilbørlig måte, enten ordningene har form av garanti, garanti med 
pantsikkerhet, morselskapsgaranti, enkeltstående forsikringsavtale eller en tilsvarende forpliktelse 
(«garantier»), og av den som stiller slike garantier («garantisten»). 

Slike ordninger dekker forpliktelser, herunder betingede, med henblikk på å sikre at  obligasjoner i 
forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer innfris og/eller renter betales, og i beskrivelsen skal det 

angis hvordan ordningen skal sikre at de garanterte betalingene faktisk gjennomføres på tilbørlig måte. 

AVSNITT 2 GARANTIENS OMFANG 

 Det skal offentliggjøres nærmere opplysninger om garantiens vilkår og omfang. I de nærmere opplysningene 
bør det angis eventuelle vilkår for anvendelse av garantien i tilfelle av et mislighold i henhold til vilkårene 

for sikkerhetsstillelsen og hovedvilkårene i en eventuell enkeltstående forsikringsavtale eller morselskaps-
garanti mellom utsteder og garantist. Det skal også gis nærmere opplysninger om garantistens eventuelle 
vetorett når det gjelder endringer i verdipapirinnehaverens rettigheter, noe som ofte forekommer i 

enkeltstående forsikringsavtaler. 

AVSNITT 3 OPPLYSNINGER OM GARANTISTEN SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES 

 Garantisten skal offentliggjøre de samme opplysningene om seg selv som om han/hun var utsteder av 
verdipapiret som omfattes av garantien. 

AVSNITT 4 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

 Angivelse av nettstedet der offentligheten kan få adgang til de vesentlige kontraktene og andre dokumenter 
om garantien. 
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VEDLEGG 22 

SAMTYKKE 

AVSNITT 1 OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS OM SAMTYKKE FRA UTSTEDEREN ELLER PERSONEN SOM HAR ANSVAR 

FOR Å UTARBEIDE PROSPEKTET  

Punkt 1.1 Uttrykkelig samtykke fra utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide 
prospektet, til at prospektet anvendes, og en erklæring om at vedkommende påtar seg 

ansvaret for innholdet i prospektet, også med hensyn til videresalg eller endelig 
plassering av verdipapirer gjennom finansielle mellomledd som har fått samtykke til å 
anvende prospektet. 

Kategori A 

Punkt 1.2 Angivelse av den perioden som samtykket til å anvende prospektet gjelder for. Kategori A 

Punkt 1.3 Angivelse av den tilbudsperioden der videresalg eller endelig plassering av verdipapirene 
gjennom finansielle mellomledd kan finne sted. 

Kategori C 

Punkt 1.4 Angivelse av de medlemsstatene der finansielle mellomledd kan anvende prospektet for 

videresalg eller endelig plassering av verdipapirer. 

Kategori A 

Punkt 1.5 Eventuelle andre klare og objektive vilkår som er knyttet til samtykket, og som er 
relevante for anvendelsen av prospektet. 

Kategori C 

Punkt 1.6 Melding i fet skrift som underretter investorene om at dersom et finansielt mellomledd 
gir et tilbud, skal vedkommende gi opplysninger til investorene på de vilkårene som 

gjelder for tilbudet på det tidspunktet da tilbudet gis. 

Kategori A 

AVSNITT 2A TILLEGGSOPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES NÅR SAMTYKKE GIS TIL EN ELLER FLERE 

NÆRMERE ANGITTE FINANSIELLE MELLOMLEDD 

Punkt 2A.1 Liste med navn og adresse på det eller de finansielle mellomleddene som har tillatelse til 
å anvende prospektet. 

Kategori C 

Punkt 2A.2 Angivelse av hvor eventuelle nye opplysninger om finansielle mellomledd, som var 

ukjente på tidspunktet for godkjenning av prospektet, grunnprospektet eller inngivelsen 
av de endelige vilkårene, alt etter omstendighetene, skal offentliggjøres og kan finnes. 

Kategori A 

AVSNITT 2B TILLEGGSOPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES NÅR SAMTYKKE GIS TIL ALLE FINANSIELLE 

MELLOMLEDD 

Punkt 2B.1 Melding i fet skrift som underretter investorene om at finansielle mellomledd som 

anvender prospektet, må angi på sitt nettsted at de anvender prospektet i samsvar med 
samtykket og vilkårene knyttet til det. 

Kategori A 
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VEDLEGG 23 

SÆRSKILT SAMMENDRAG FO R EU-VEKSTPRO SPEKTET 

AVSNITT 1 INNLEDNING 

Punkt 1.1 Betegnelse og ISIN (International Security Identification Number) for verdipapirene. 

Punkt 1.2 Identiteten og kontaktopplysningene til utstederen, herunder dennes identifikator for juridisk person (LEI). 

Punkt 1.3 Identiteten og kontaktopplysningene til vedkommende myndighet som godkjente prospektet, og, dersom det 

er en annen myndighet, vedkommende myndighet som godkjente registreringsdokumentet. 

Punkt 1.4 Dato for godkjenning av EU-vekstprospektet. 

Punkt 1.5 Advarsler 

Punkt 1.5.1 Uttalelser fra utstederen om følgende: 

a) At sammendraget bør leses som en innledning til EU-vekstprospektet, og at enhver beslutning om å 
investere i verdipapirene bør bygge på investors vurdering av hele EU-vekstprospektet. 

b) Dersom det er relevant, at investor kan tape hele eller deler av den investerte kapitalen og, dersom 
investorens ansvar ikke er begrenset til investeringsbeløpet, en advarsel om at investoren kan tape mer 

enn den investerte kapitalen, og om omfanget av et slikt mulig tap. 

c) At dersom et krav i forbindelse med opplysningene i EU-vekstprospektet bringes inn for en domstol, kan 

den investoren som er saksøker i henhold til medlemsstatenes nasjonale rett, måtte betale kostnadene for 
å oversette EU-vekstprospektet før rettergang innledes. 

d) At erstatningsansvar bare kan påhvile personene som har framlagt sammendraget, herunder eventuelle 
oversettelser av det, men bare dersom sammendraget er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse 
med de andre delene av EU-vekstprospektet, eller dersom det ikke, lest sammen med de andre delene av 

EU-vekstprospektet, gir nøkkelopplysninger for å hjelpe investorer når de vurderer om de skal investere 
i disse verdipapirene. 

e) Dersom det er relevant, den advarselen om forståelighet som kreves i samsvar med artikkel 8 nr. 3 
bokstav b) i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

AVSNITT 2 NØKKELOPPLYSNINGER OM UTSTEDEREN 

Punkt 2.1 Hvem er utstederen av verdipapirene? 

Punkt 2.1.1 Opplysninger om utstederen: 

a) Utsteders juridiske form, gjeldende lovgivning for dens virksomhet samt dens stiftelsesstat. 

b) Utsteders hovedvirksomhet. 

c) Utsteders kontrollerende aksjeeiere, herunder om utsteder direkte eller indirekte er kontrollert av andre. 

d) Navnet på administrerende direktør (eller tilsvarende). 
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Punkt 2.2 Hva er finansiell nøkkelinformasjon om utstederen? 

Punkt 2.2.1 Finansiell nøkkelinformasjon angitt for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av den historiske 

finansielle informasjonen, og for eventuelle senere finansielle delårsperioder sammen med sammenlignbare 
tall for tilsvarende periode i foregående regnskapsår. Kravet om sammenlignbare balansetall er oppfylt ved 
framlegging av balansetall fra siste regnskapsår. 

Finansiell nøkkelinformasjon skal omfatte finansielle tiltak som angis i prospektet. For disse finansielle 
tiltakene bør det opplyses om 

a) inntekter, lønnsomhet, eiendeler, kapitalstruktur og, dersom de inngår i prospektet , kontantstrømmer, og 

b) resultatnøkkeltall, dersom de inngår i prospektet. 

Den finansielle nøkkelinformasjonen skal, dersom det er relevant, omfatte 

c) sammenfattet finansiell proformainformasjon og en kort forklaring av hva den finansielle 
proformainformasjonen viser, og hvilke vesentlige justeringer som er foretatt, 

d) en kort beskrivelse av arten av eventuelle forbehold i revisjonsberetningen som gjelder den historiske 
finansielle informasjonen. 

Punkt 2.3 Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for utstederen? 

Punkt 2.3.1 En kort beskrivelse av de vesentligste risikofaktorene som er spesifikke for utstederen og angis i EU-
vekstprospektet, uten at dette overstiger det samlede antallet risikofaktorer fastsatt i artikkel 33 nr. 8 i denne 
forordningen. 

AVSNITT 3 NØKKELOPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE 

Punkt 3.1 Hva er verdipapirenes viktigste egenskaper? 

Punkt 3.1.1 Opplysninger om verdipapirene: 

a) Deres type og klasse. 

b) Dersom det er relevant, verdipapirenes valuta, pålydende verdi, antall utstedte verdipapirer og 

verdipapirenes vilkår. 

c) Rettighetene som er knyttet til verdipapirene. 

d) Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder eventuelt opplysninger 
om verdipapirenes underordningsnivå. 

e) Dersom det er relevant, utbytte- eller utbetalingspolitikk. 

Punkt 3.2 Hvor vil verdipapirene bli handlet? 

Punkt 3.2.1 Dersom det er relevant, opplysninger om verdipapirene er eller vil bli gjenstand for en søknad om opptak til 

handel i en MHF eller på et vekstmarked for SMB-er, identiteten til alle markeder der verdipapirene blir 
handlet eller skal handles, og nærmere opplysninger om opptaket til handel i en MHF eller på et 
vekstmarked for SMB-er. 
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Punkt 3.3 Er det knyttet en garanti til verdipapirene? 

a) En kort beskrivelse av garantiens art og omfang. 

b) En kort beskrivelse av garantisten, herunder dennes identifikator for juridisk person (LEI). 

c) Den relevante finansielle nøkkelinformasjonen med sikte på å vurdere garantistens evne til å oppfylle 
sine forpliktelser i forbindelse med garantien. 

d) En kort beskrivelse av de vesentligste risikofaktorene som er knyttet til garantisten og angis i EU-
vekstprospektet i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU) 2017/1129, uten at dette overstiger det 
samlede antallet risikofaktorer fastsatt i artikkel 33 nr. 8 i denne forordningen. 

Punkt 3.4 Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for verdipapirene? 

Punkt 3.4.1 En kort beskrivelse av de vesentligste risikofaktorene som er spesifikke for verdipapirene og angis i EU-

vekstprospektet, uten at dette overstiger det samlede antallet risikofaktorer fastsatt i artikkel 33 nr. 8 i denne 
forordningen. 

AVSNITT 4 NØKKELOPPLYSNINGER OM DET OFFENTLIGE TILBUDET OM VERDIPAPIRER 

Punkt 4.1 Hvilke vilkår og hvilken tidsplan vil gjelde dersom jeg investerer i dette verdipapiret? 

Alt etter hva som det er relevant, de allmenne vilkårene og den forventede tidsplanen for tilbudet, 

fordelingsplanen, beløpet og prosentdelen for umiddelbar utvanning som følge av t ilbudet, og et anslag over 
de samlede kostnadene ved emisjonen og/eller tilbudet, herunder anslåtte kostnader som utsteder eller 
tilbyder pålegger investor. 

Punkt 4.2 Hvorfor utarbeides dette EU-vekstprospektet? 

Punkt 4.2.1 En kort beskrivelse av formålet med tilbudet og følgende, dersom det er relevant: 

a) Anslått nettoproveny og anvendelsen av det. 

b) Dersom tilbudet er gjenstand for en fulltegningsgarantiavtale på grunnlag av et bindende tilsagn, angis 

eventuelle deler som ikke er omfattet. 

c) En beskrivelse av eventuelle vesentlige interessekonflikter som er knyttet til tilbudet eller opptaket til 

handel og beskrevet i prospektet. 

Punkt 4.3 Hvem er tilbyderen og/eller personen som søker om opptak til handel? 

Punkt 4.3.1 Dersom vedkommende ikke er utstederen, gis en kort beskrivelse av tilbyderen av verdipapirene og/eller 

personen som søker om opptak til handel i en MHF eller på et vekstmarked for SMB-er, herunder dennes 
domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for dens virksomhet samt dens stiftelsesstat. 
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VEDLEGG 24 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKT I FO RBINDELSE MED EGENKAPITALINSTRUMENTER  

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om de personene som har ansvar for innholdet i 
registreringsdokumentet for EU-vekstprospekt. Formålet med dette avsnittet er å forsikre investorene om at 

opplysningene som inngår i prospektet, er korrekte. Videre inneholder dette avsnittet opplysninger om det 
rettslige grunnlaget for registreringsdokumentet for EU-vekstprospekt og vedkommende myndighets 
godkjenning av det. 

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 

eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 

så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 
innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 
delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 

om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik uttalelse 
eller rapport inngår i registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den 

aktuelle delen av registreringsdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 
tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 

villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 

vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 

oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 
2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-
dokumentet/prospektet], 

d) [registreringsdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et EU-vekstprospekt i samsvar med 
artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1129. 
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AVSNITT 2 STRATEGI, RESULTATER OG FORRETNINGSMILJØ 

Formålet med dette avsnittet er å opplyse om utstederens identitet, virksomhet, strategi og mål. Etter å ha 

lest dette avsnittet bør investorene ha en klar forståelse av utstederens virksomhet og de viktigste 
utviklingstrekkene som påvirker dennes resultat, organisasjonsstruktur og vesentlige investeringer. Dersom 
det er relevant, skal utstederen i dette avsnittet angi estimater av eller prognoser for sine framtidige 

resultater. Videre skal utstedere med en markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro, gi en korrekt og 
balansert redegjørelse for selskapets tidligere resultater i dette avsnittet. 

Punkt 2.1 Opplysninger om utstederen: 

a) Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse. 

b) Utsteders registrerte forretningskontor, organisasjonsnummer og identifikator for juridisk person (LEI). 

c) Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

d) Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en erklæring om at opplysningene på nettstedet  

ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

Punkt 2.1.1 Opplysninger om vesentlige endringer i utsteders innlåns- og finansieringsstruktur siden utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er gitt informasjon for i registreringsdokumentet. Dersom registreringsdokumentet 
inneholder finansiell delårsinformasjon, kan denne informasjonen gis for perioden etter utløpet av den siste 

delårsperioden som registreringsdokumentet inneholder finansiell informasjon for. 

Punkt 2.1.2 En beskrivelse av den forventede finansieringen av utsteders virksomhet  

Punkt 2.2 Forretningsoversikt 

Punkt 2.2.1 Strategi og mål 

En beskrivelse av utsteders forretningsstrategi og strategiske mål (både finansielle og eventuelle andre mål). 
I denne beskrivelsen skal det tas hensyn til utsteders framtidige utfordringer og framtidsutsikter. 

Dersom det er relevant, skal det i beskrivelsen tas hensyn til regelverket for utstederens virksomhet. 

Punkt 2.2.2 Hovedvirksomhet 

En beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet, herunder 

a) hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser, 

b) angivelse av alle vesentlige nye produkter, tjenester eller virksomhet som er innført etter at det sist 
reviderte finansregnskapet ble offentliggjort. 

Punkt 2.2.3 Viktigste markeder 

En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer. 

Punkt 2.3 Organisasjonsstruktur 

Punkt 2.3.1 Dersom utsteder inngår i et konsern, angis et diagram over organisasjonsstrukturen dersom det ikke finnes 

andre steder i registreringsdokumentet og det er nødvendig for å forstå utsteders virksomhet som helhet. 

Utstederen kan velge å erstatte eller utfylle dette diagrammet med en kort beskrivelse av konsernet og 

utsteders rolle i konsernet, dersom dette bidrar til å klargjøre strukturen. 
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Punkt 2.3.2 Dersom utstederen er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette klart angis, og det skal redegjøres for 

denne avhengigheten. 

Punkt 2.4 Investeringer 

Punkt 2.4.1 Dersom slike opplysninger ikke inngår andre steder i registreringsdokumentet, gis en beskrivelse av 
(herunder beløp for) utsteders vesentlige investeringer fra utløpet av perioden som omfattes av den historiske 

finansielle informasjonen i prospektet, til datoen for registreringsdokumentet. 

Punkt 2.4.2 En beskrivelse av eventuelle vesentlige investeringer utsteder er i ferd med å gjennomføre eller allerede klart 
har forpliktet seg til, herunder, dersom det er viktig for utsteders virksomhet, finansieringsmåten (intern eller 

ekstern). 

Punkt 2.5 Oversikt over drift og økonomi (utstedere med en markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro, skal gi en 
slik oversikt bare dersom årsberetningen som framlegges og utarbeides i samsvar med artikkel 19 og 29 i 

direktiv 2013/34/EU, ikke inngår i EU-vekstprospektet). 

Punkt 2.5.1 Dersom de ikke finnes andre steder i registreringsdokumentet og de er nødvendige for å forstå utsteders 
virksomhet som helhet, gis følgende opplysninger: 

a) En balansert og fyllestgjørende analyse av utstederens forretningsmessige utvikling og resultat og av 
dens stilling, i samsvar med virksomhetens størrelse og kompleksitet for hvert år som det kreves 

historisk finansiell informasjon for, herunder årsakene til vesentlige endringer. 

b) En angivelse av 

 i) utstederens forventede utvikling, 

ii) virksomhet på området forskning og utvikling. 

I den grad det er nødvendig for å forstå utstederens utvikling, resultat eller stilling, skal analysen inneholde 

både finansielle og eventuelt ikke-finansielle resultatnøkkeltall som er relevante for vedkommende 
virksomhet, herunder opplysninger om miljø- og personalspørsmål. Analysen skal eventuelt inneholde 
henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. 

Punkt 2.6 Opplysninger om utviklingstrekk 

Punkt 2.6.1 Beskrivelse av de viktigste nyere utviklingstrekkene innen produksjon, salg, lagerbeholdning, kostnader og 
salgspriser fra utgangen av siste regnskapsår til datoen for registreringsdokumentet. 

Punkt 2.7 Resultatprognoser eller resultatestimater 

Punkt 2.7.1 Dersom en utsteder har offentliggjort en resultatprognose eller et resultatestimat (som fremdeles er 

utestående og gyldig), skal denne prognosen eller dette estimatet inngå i registreringsdokumentet. 

Dersom en resultatprognose eller et resultatestimat allerede er offentliggjort og fortsatt er utestående, men 

ikke lenger gyldig, skal det gis en uttalelse om dette og en forklaring på hvorfor prognosen eller estimatet 
ikke lenger er gyldig. Slike ugyldige prognoser eller estimater omfattes ikke av kravene i punkt 2.7.2–2.7.3. 

Punkt 2.7.2 Dersom en utsteder velger å innta en ny resultatprognose eller et nytt resultatestimat, eller dersom utstederen 

inntar en tidligere offentliggjort resultatprognose eller et tidligere offentliggjort resultatestimat i henhold til 
punkt 2.7.1, skal resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for 
de viktigste antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsip per: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 
innflytelse. 
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 b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 

og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 

vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 2.7.3 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med årsregnskapet og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Formålet med dette avsnittet er å beskrive de viktigste risikoene som utstederen står overfor, og hvordan de 
påvirker utstederens framtidige resultater. 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen, inndelt i et begrenset antall 

kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utsteder eller 

tilbyder, idet det tas hensyn til de negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de 
oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 FORETAKSSTYRING 

Dette avsnittet skal forklare hvordan utsteder administreres, og hvilken rolle personene som deltar i 
selskapets ledelse, har. Det vil dessuten gi informasjon om bakgrunnen til personene i den øverste ledelsen, 

deres godtgjøring og dennes mulige sammenheng med utstederens resultater. 

Punkt 4.1 Administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer samt øverste ledelse 

Punkt 4.1.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 

utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- og/eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 

c) Ledende ansatte som kan dokumentere at utsteder har den kompetansen og erfaringen som er avgjørende 
for å lede sin virksomhet. 

Opplysninger om arten av eventuelle familiebånd mellom personene nevnt i bokstav a)–c). 

Punkt 4.1.2 For alle medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer og alle personer som er 
nevnt i punkt 4.1.1 bokstav b) og c), skal det gis nærmere opplysninger om relevant ledelseskompetanse og  

-erfaring sammen med følgende opplysninger: 

a) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet. 

b) Opplysninger fra minst de fem siste årene om eventuelle offentlige anklager og/eller sanksjoner overfor 
en slik person fra reguleringsmyndigheter eller tilsynsorganer (herunder utpekte bransjeorganisasjoner), 

og om en domstol tidligere har fradømt vedkommende retten til å delta som medlem av en utsteders 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller til å ha ledende eller overordnet funksjon hos en 
utsteder. 

Dersom det ikke finnes slike opplysninger å gi, skal det gis en bekreftelse på dette. 

Punkt 4.2 Godtgjøring og ytelser 

Dersom slike opplysninger ikke inngår andre steder i registreringsdokumentet i forbindelse med siste hele 
regnskapsår for personene nevnt i punkt 4.1.1 bokstav a) og c). 
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Punkt 4.2.1 Beløp utbetalt som godtgjøring til disse personene (herunder eventuelle betingede eller etterskuddsbetalte 
vederlag) samt naturalytelser som er ytet av utsteder og utsteders datterselskaper, for alle typer tjenester 
utført for utsteder og utsteders datterselskaper av enhver person. Opplysningene skal gis særskilt for hver 

person, med mindre utsteders hjemstat ikke krever individuelle opplysninger og utsteder heller ikke 
offentliggjør opplysningene på en annen måte. 

Punkt 4.2.2 Det samlede beløpet som avsettes eller oppspares av utsteder eller utsteders datterselskaper til pensjoner, 

fratredelser eller lignende ytelser. 

Punkt 4.3 Eierinteresser og aksjeopsjoner 

For hver enkelt person som er nevnt i punkt 4.1.1 bokstav a) og c), framlegges så ajourførte opplysninger 
som mulig om beholdning av aksjer i utstederen og eventuelle personalopsjoner. 

AVSNITT 5 FINANSIELL INFORMASJON OG RESULTATNØKKELTALL (KPI)  

Dette avsnittet skal inneholde historisk finansiell informasjon i form av utsteders finansielle informasjon og 
resultatnøkkeltall. Det skal også inneholde opplysninger om utsteders utbyttepolitikk og, dersom det er 

relevant, finansiell proformainformasjon. 

Punkt 5.1 Historisk finansiell informasjon 

Punkt 5.1.1 Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller den kortere perioden der 
utstederen har utøvd virksomhet) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 5.1.2 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 

informasjon for, skal den reviderte historiske informasjonen dekke minst 24 måneder eller hele den perioden 
utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 5.1.3 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal den finansielle informasjonen utarbeides i 
samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 
2013/34/EU, 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 
det gjelder utstedere fra tredjestater. Dersom en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder ikke er 

likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, skal finansregnskapet omarbeides i samsvar med nevnte 
forordning. 

Punkt 5.1.4 Endring av regnskapsregelverk 

Den sist reviderte historiske finansielle informasjonen, som inneholder sammenlignbare opplysninger for det 
foregående året, skal framlegges og utarbeides i en form som er i samsvar med det regnskapsregelverket som 

vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder og  
-prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 

Endringer i regnskapsregelverket som gjelder for utstederen, medfører ikke at det reviderte finansregnskapet 
må omarbeides. Dersom utstederen har til hensikt å anvende et nytt regnskapsregelverk i sitt neste 
offentliggjorte finansregnskap, skal imidlertid minst ett fullstendig sett av finansregnskapet (som definert i 

IAS 1 – «Presentasjon av finansregnskap»), herunder sammenligningstall, utarbeides i en form som er i 
samsvar med den som vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper. 
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Punkt 5.1.5 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 

skal den minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 5.1.6 Konsernregnskap 

Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte regnskapene inntas i registreringsdokumentet. 

Punkt 5.1.7 Alderen på den finansielle informasjonen 

Balansedagen for det siste årets reviderte finansielle informasjon skal ikke ha inntruffet tidligere enn 

a) 18 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar revidert delårsregnskap i 

registreringsdokumentet, 

b) 16 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar urevidert delårsregnskap i 

registreringsdokumentet. 

Dersom registreringsdokumentet ikke inneholder finansiell delårsinformasjon, kan balansedagen for det siste 

årets reviderte finansregnskap ikke ha inntruffet tidligere enn 16 måneder før datoen for registrerings-
dokumentet. 

Punkt 5.2 Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon 

Punkt 5.2.1 Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for det sist 
reviderte finansregnskapet, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 

kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset 

revisjon, skal dette angis. 

Finansiell delårsinformasjon utarbeidet i samsvar med kravene i direktiv 2013/34/EU eller forordning (EF) 

nr. 1606/2002, alt etter omstendighetene. 

For utstedere som ikke omfattes av direktiv 2013/34/EU eller forordning (EF) nr. 1606/2002, skal den 

finansielle delårsinformasjonen omfatte sammenlignbare opplysninger for tilsvarende periode i foregående 
regnskapsår. Kravet om sammenlignbare balansetall kan likevel oppfylles ved framlegging av balansen fra 
siste regnskapsår i samsvar med den gjeldende rammen for finansiell rapportering. 

Punkt 5.3 Revisjon av årlig finansiell informasjon 

Punkt 5.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjons-

beretningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 
registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 

medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

b) Dersom revisjonsberetninger om den historiske finansielle informasjonen inneholder forbehold, 

endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, 
endringene av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en 
forklaring. 

Punkt 5.3.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 
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Punkt 5.3.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-
regnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 5.4 Resultatnøkkeltall (KPI) 

Punkt 5.4.1 I den grad det ikke angis et annet sted i registreringsdokumentet, og dersom en utsteder har offentliggjort 

resultatnøkkeltall, finansielle og/eller driftsmessige, eller velger å ta slike med i registreringsdokumentet, 
skal en beskrivelse av utsteders resultatnøkkeltall for hvert regnskapsår i perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, inngå i registreringsdokumentet. 

Resultatnøkkeltall skal beregnes på et sammenlignbart grunnlag. Dersom resultatnøkkeltallene er revidert av 
revisorene, skal dette angis. 

Punkt 5.5 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 

utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansregnskap eller finansiell 
delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 5.6 Utbyttepolitikk 

En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse. Dersom utsteder 
ikke har en slik politikk, framlegges en egnet negativ erklæring. 

Utbytte per aksje for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av årsregnskapet, justert for eventuelle 
endringer i antall aksjer i utsteder for å gjøre det sammenlignbart, dersom det ikke angis i finansregnskapet. 

Punkt 5.7 Finansiell proformainformasjon 

Ved vesentlige bruttoendringer skal det gis en beskrivelse av hvordan transaksjonen ville ha påvirket 

utsteders eiendeler, forpliktelser og resultat dersom den hadde vært gjennomført i begynnelsen av den 
angitte perioden eller på den angitte datoen. 

Dette kravet vil normalt være oppfylt ved finansiell proformainformasjon. Finansiell proformainformasjon 
skal framlegges som fastsatt i vedlegg 20 og skal inneholde opplysningene angitt i nevnte vedlegg. 

Finansiell proformainformasjon skal ledsages av en uttalelse utarbeidet av uavhengige revisorer. 

AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM AKSJEEIERE OG VERDIPAPIRINNEHAVERE 

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om større aksjeeiere i utsteder, mulige interessekonflikter 
mellom den øverste ledelsen og utstederen, utsteders aksjekapital samt opplysninger om transaksjoner 

mellom nærstående parter, rettergang og voldgift og vesentlige kontrakter. 

Punkt 6.1 Større aksjeeiere 

Punkt 6.1.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis navn på alle personer som direkte eller indirekte har 
en interesse i utsteders kapital eller stemmeretter som tilsvarer minst 5 % av kapitalen eller det samlede 

antallet stemmeretter, sammen med beløpet for vedkommendes andel på datoen for registreringsdokumentet. 
Dersom ingen personer oppfyller disse kriteriene, skal det framlegges en egnet negativ erklæring. 

Punkt 6.1.2 Det skal angis om større aksjeeiere i utsteder har ulike stemmeretter, eller det skal framlegges en egnet 

negativ erklæring. 

Punkt 6.1.3 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 6.1.4 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til eller hindre 
en endring i kontrollen over utsteder. 
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Punkt 6.2 Rettergang og voldgift 

Punkt 6.2.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 

anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 
månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 6.3 Interessekonflikter for administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan samt øverste ledelse 

Punkt 6.3.1 Dersom det finnes mulige interessekonflikter mellom de forpliktelsene som personene nevnt i punkt  4.1.1 
har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser, skal dette klart angis. Dersom 
slike konflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

Enhver avtale eller overenskomst med større aksjeeiere, kunder, leverandører eller andre som ligger til grunn 
for at en person nevnt i punkt 4.1.1 er valgt til medlem av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer 

eller øverste ledelse. 

Opplysninger om eventuelle begrensninger som personene nevnt i punkt  4.1.1 har avtalt vedrørende 

overdragelse av sin beholdning av utsteders verdipapirer i løpet av et bestemt tidsrom. 

Punkt 6.4 Transaksjoner mellom nærstående parter 

Punkt 6.4.1 Dersom de internasjonale standardene for finansiell rapportering som er vedtatt i henhold til forordning (EF) 
nr. 1606/2002, ikke gjelder for utsteder, skal følgende opplysninger offentliggjøres for perioden som 

omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og fram til datoen for registreringsdokumentet: 

a) Arten og omfanget av alle transaksjoner mellom nærstående parter(1) som hver for seg eller samlet er 

vesentlige for utstederen. Dersom slike transaksjoner mellom nærstående parter ikke er inngått på 
armlengdes avstand, skal det framlegges en forklaring på hvorfor transaksjonene ikke ble gjennomført 
på armlengdes avstand. Ved forpliktelser i form av utestående lån, herunder alle former for garantier, 

skal utestående beløp angis. 

b) Det beløpet eller den prosentdelen som transaksjonene mellom nærstående parter utgjør av utsteders 

omsetning. 

Dersom de internasjonale standardene for finansiell rapportering som er vedtatt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1606/2002, gjelder for utsteder, skal opplysningene angitt i bokstav a) og b) offentliggjøres bare for 
transaksjoner som er gjennomført siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort revidert 
finansiell informasjon for. 

Punkt 6.5 Aksjekapital 

Punkt 6.5.1 Følgende opplysninger i punkt 6.5.2–6.5.7 i årsregnskapet skal angis på datoen for den seneste balansen: 

Punkt 6.5.2 Utstedt aksjekapital, og følgende for hver aksjeklasse: 

a) Summen av utsteders registrerte aksjekapital. 

b) Antall utstedte og fullt innbetalte aksjer og antall utstedte aksjer som ikke er fullt innbetalt. 

c) Pålydende verdi per aksje eller angivelse av at aksjene ikke har noen pålydende verdi. 

d) En avstemming av antall utstedte aksjer ved årets begynnelse og slutt. 

Det skal angis om mer enn 10 % av aksjekapitalen er betalt for med andre eiendeler enn kontanter i perioden 
som omfattes av årsregnskapet. 

Punkt 6.5.3 Dersom det finnes aksjer som ikke representerer kapitalen, skal deres antall og viktigste egenskaper angis. 

Punkt 6.5.4 Antall, bokført verdi og pålydende verdi for aksjer i utsteder som eies av eller på vegne av utsteder selv eller 
utsteders datterselskaper. 

  

  

(1) Transaksjoner mellom nærstående parter defineres for dette formålet i henhold til standardene vedtatt  i samsvar med forordnin g (EF)  

nr. 1606/2002. 
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Punkt 6.5.5 Beløp for konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med tegningsretter, med 

angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning. 

Punkt 6.5.6 Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller plikter med hensyn til autorisert, men ikke utstedt 
aksjekapital eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen. 

Punkt 6.5.7 Opplysninger om opsjoner på kapitalen i foretak som inngår i konsernet, eller avtaler med eller uten vilkår 
om å få slike opsjoner, samt nærmere opplysninger om opsjonene, herunder om de personene som opsjonene 
er knyttet til. 

Punkt 6.6 Stiftelsesdokument og vedtekter 

Punkt 6.6.1 En kort beskrivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som kan tenkes å 
forsinke, utsette eller hindre en endring i kontrollen over utsteder. 

Punkt 6.7 Vesentlige kontrakter 

Punkt 6.7.1 Et kort sammendrag av eventuelle vesentlige kontrakter der utsteder eller et konsernmedlem er part, og som 

er inngått året umiddelbart før offentliggjøringen av registreringsdokumentet, med unntak av kontrakter 
inngått innenfor den normale virksomheten. 

AVSNITT 7 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 7.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 
anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/2041 

 

 

VEDLEGG 25 

REGISTRERINGSDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKT I FO RBINDELSE MED IKKE-AKSJERELATERTE 

VERDIPAPIRER 

AVSNITT 1 ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GODKJENNING FRA 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om de personene som har ansvar for innholdet i registrerings-
dokumentet for EU-vekstprospekt. Formålet med dette avsnittet er å forsikre investorene om at 

opplysningene som inngår i prospektet, er korrekte. Videre inneholder dette avsnittet opplysninger om det 
rettslige grunnlaget for registreringsdokumentet for EU-vekstprospekt og vedkommende myndighets 
godkjenning av det. 

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i registreringsdokumentet eller deler av det, og 
eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 

forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet, 
så langt de kjenner til, er korrekte, og at registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets 

innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet om at opplysningene i de 

delene av registreringsdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av registreringsdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i registreringsdokumentet, skal følgende opplysninger gis 

om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik rapport inngår i 
registreringsdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av 

registreringsdokumentet for prospektets formål 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra 

tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) [registreringsdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [registreringsdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 

2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av utstederen som er omfattet av dette [registrerings-

dokumentet/prospektet], 

d) [registreringsdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et EU-vekstprospekt i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1129. 
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AVSNITT 2 STRATEGI, RESULTATER OG FORRETNINGSMILJØ 

Formålet med dette avsnittet er å opplyse om utstederens identitet, virksomhet, strategi og mål. Etter å ha 
lest dette avsnittet bør investorene ha en klar forståelse av utstederens virksomhet og de viktigste 
utviklingstrekkene som påvirker dennes resultat, organisasjonsstruktur og vesentlige investeringer. Dersom 

det er relevant, skal utstederen i dette avsnittet angi estimater av eller prognoser for sine framtidige 
resultater. 

Punkt 2.1 Opplysninger om utstederen: 

a) Utsteders juridiske navn og kommersielle betegnelse. 

b) Utsteders registrerte forretningskontor, organisasjonsnummer og identifikator for juridisk person (LEI). 

c) Utsteders stiftelsesdato og varighet, unntatt når tidsrommet er ubegrenset. 

d) Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, stiftelsesstat, adresse 

og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret), og eventuelt utsteders nettsted, med en erklæring om at opplysningene på nettstedet 
ikke utgjør en del av prospektet, med mindre opplysningene er innlemmet i prospektet ved henvisning. 

e) Eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet, og som i vesentlig grad er relevante 
ved vurderingen av utsteders solvens. 

f) Kredittvurderinger som en utsteder har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller samarbeidet i 
vurderingsprosessen. 

Punkt 2.1.1 Opplysninger om vesentlige endringer i utsteders innlåns- og finansieringsstruktur siden utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er gitt informasjon for i registreringsdokumentet. Dersom registreringsdokumentet 

inneholder finansiell delårsinformasjon, kan denne informasjonen gis for perioden etter utløpet av den siste 
delårsperioden som registreringsdokumentet inneholder finansiell informasjon for. 

Punkt 2.1.1 En beskrivelse av den forventede finansieringen av utsteders virksomhet  

Punkt 2.2 Forretningsoversikt 

Punkt 2.2.1 Hovedvirksomhet 

En beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet, herunder 

a) hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser, 

b) angivelse av alle vesentlige nye produkter, tjenester eller virksomhet som er innført etter at det sist 

reviderte finansregnskapet ble offentliggjort. 

Punkt 2.2.2 Viktigste markeder 

En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer. 

Punkt 2.3 Organisasjonsstruktur 

Punkt 2.3.1 Dersom utsteder inngår i et konsern, angis et diagram over organisasjonsstrukturen dersom det ikke finnes 
andre steder i registreringsdokumentet og det er nødvendig for å forstå utsteders virksomhet som helhet. 

Utstederen kan velge å erstatte eller utfylle dette diagrammet med en kort beskrivelse av konsernet og 
utsteders rolle i konsernet, dersom dette bidrar til å klargjøre strukturen. 

Punkt 2.3.2 Dersom utstederen er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette klart angis, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten. 

Punkt 2.4 Opplysninger om utviklingstrekk 
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Punkt 2.4.1 En beskrivelse av 

a) en eventuell vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for det sist offentliggjorte 
reviderte finansregnskapet, 

b) eventuelle vesentlige endringer i konsernets økonomiske resultat i perioden fra utløpet av siste 
regnskapsperiode som det er offentliggjort finansiell informasjon for, til datoen for registrerings-

dokumentet. 

Dersom bokstav a) og b) ikke får anvendelse, skal utstederen framlegge en eller flere egnede negative 

erklæringer om dette. 

Punkt 2.5 Resultatprognoser eller resultatestimater 

Punkt 2.5.1 Dersom en utsteder på frivillig grunnlag inntar en resultatprognose eller et resultatestimat i prospektet, skal 
resultatprognosen eller -estimatet være klar(t) og utvetydig og inneholde en redegjørelse for de viktigste 

antakelsene som ligger til grunn for utsteders prognose eller estimat. 

Prognosen eller estimatet skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

a) Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres 

innflytelse. 

b) Antakelsene skal dessuten være rimelige, lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, 

og de skal ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige. 

c) Når det gjelder en prognose, skal antakelsene gjøre investorene oppmerksomme på usikre faktorer som i 

vesentlig grad kan endre utfallet av prognosen. 

Punkt 2.5.2 Prospektet skal inneholde en erklæring om at resultatprognosen eller -estimatet er sammenstilt og utarbeidet 
på et grunnlag som både 

a) kan sammenlignes med årsregnskapet og 

b) er i samsvar med utsteders regnskapsprinsipper. 

AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Formålet med dette avsnittet er å beskrive de viktigste risikoene som utstederen står overfor, og hvordan de 
påvirker utstederens framtidige resultater. 

Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for utstederen og kan påvirke utstederens evne til 

å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene, inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt 
«Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utsteder eller 
tilbyder, idet det tas hensyn til de negative konsekvensene for utstederen og sannsynligheten for at de 
oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet i registreringsdokumentet. 

AVSNITT 4 FORETAKSSTYRING 

Dette avsnittet skal forklare hvordan utsteder administreres, og hvilken rolle personene som deltar i 

selskapets ledelse, har. 

Punkt 4.1 Administrasjons-, ledelses- og kontrollorganer samt øverste ledelse 

Punkt 4.1.1 Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteders virksomhet dersom disse aktivitetene er av vesentlig betydning for 

utsteder: 

a) Medlemmer av administrasjons-, ledelses- og/eller kontrollorganer. 

b) Komplementarer dersom det dreier seg om et kommandittaksjeselskap. 
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AVSNITT 5 FINANSIELL INFORMASJON OG RESULTATNØKKELTALL 

Dette avsnittet skal inneholde historisk finansiell informasjon i form av utsteders finansielle informasjon og 
resultatnøkkeltall. 

Punkt 5.1 Historisk finansiell informasjon 

Punkt 5.1.1 Revidert historisk finansiell informasjon for det siste regnskapsåret (eller den kortere perioden der utstederen 
har utøvd virksomhet) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. 

Punkt 5.1.2 Endring av balansedag 

Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den perioden som det kreves historisk finansiell 
informasjon for, skal den reviderte historiske informasjonen dekke minst 12 måneder eller hele den perioden 

utstederen har utøvd virksomhet i, avhengig av hvilken periode som er kortest. 

Punkt 5.1.3 Regnskapsstandarder 

Den finansielle informasjonen skal utarbeides i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell 
rapportering som er godkjent i Unionen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002. 

Dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 ikke får anvendelse, skal den finansielle informasjonen utarbeides i 
samsvar med 

a) en medlemsstats nasjonale regnskapsstandarder når det gjelder utstedere fra EØS, i henhold til direktiv 
2013/34/EU, 

b) en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som er likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, når 
det gjelder utstedere fra tredjestater. Dersom en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder ikke er 
likeverdige med forordning (EF) nr. 1606/2002, skal finansregnskapet omarbeides i samsvar med nevnte 

forordning. 

Punkt 5.1.4 Endring av regnskapsregelverk 

Den sist reviderte historiske finansielle informasjonen skal framlegges og utarbeides i en form som er i 
samsvar med det regnskapsregelverket som vil bli anvendt av utsteder ved offentliggjøring av neste 
årsregnskap. 

Endringer i utstederens eksisterende regnskapsregelverk medfører ikke at det reviderte finansregnskapet må 
omarbeides. Dersom utstederen imidlertid har til hensikt å anvende et nytt regnskapsregelverk i sitt neste 

offentliggjorte finansregnskap, skal finansregnskapet for det siste året utarbeides og revideres i tråd med det 
nye regelverket. 

Punkt 5.1.5 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 

skal den minst omfatte 

a) balansen, 

b) resultatregnskapet, 

c) regnskapsprinsipper og forklarende noter. 

Punkt 5.1.6 Konsernregnskap 

Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte regnskapene inntas i registreringsdokumentet. 

Punkt 5.1.7 Alderen på den finansielle informasjonen 

Balansedagen for det siste årets reviderte finansielle informasjon skal ikke ha inntruffet tidligere enn 18 
måneder før datoen for registreringsdokumentet. 

Punkt 5.2 Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon 
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Punkt 5.2.1 Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for det sist 
reviderte finansregnskapet, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 

kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset 

revisjon, skal dette angis. 

Finansiell delårsinformasjon utarbeidet i samsvar med kravene i direktiv 2013/34/EU eller forordning (EF) 

nr. 1606/2002, alt etter omstendighetene. 

For utstedere som ikke omfattes av direktiv 2013/34/EU eller forordning (EF) nr. 1606/2002, skal den 

finansielle delårsinformasjonen omfatte sammenlignbare opplysninger for tilsvarende periode i foregående 
regnskapsår. Kravet om sammenlignbare balansetall kan likevel oppfylles ved framlegging av balansen fra 
siste regnskapsår i samsvar med den gjeldende rammen for finansiell rapportering. 

Punkt 5.3 Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon 

Punkt 5.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjons-

beretningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, gjelder følgende: 

a) Den historiske finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 
registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 

medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

b) Dersom revisjonsberetninger om den historiske finansielle informasjonen inneholder forbehold, 

endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal forbeholdene, 
endringene av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning gjengis fullt ut med en 
forklaring. 

Punkt 5.3.2 Angivelse av øvrige opplysninger i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene. 

Punkt 5.3.3 Dersom finansiell informasjon i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte finans-

regnskap, skal kilden angis, og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert. 

Punkt 5.4 Resultatnøkkeltall (KPI) 

Punkt 5.4.1 I den grad det ikke angis et annet sted i registreringsdokumentet, og dersom en utsteder har offentliggjort 
resultatnøkkeltall, finansielle og/eller driftsmessige, eller velger å ta slike med i registreringsdokumentet, 
skal en beskrivelse av utsteders resultatnøkkeltall for hvert regnskapsår i perioden som omfattes av den 

historiske finansielle informasjonen, inngå i registreringsdokumentet. 

Resultatnøkkeltall skal beregnes på et sammenlignbart grunnlag. Dersom resultatnøkkeltallene er revidert av 

revisorene, skal dette angis. 

Punkt 5.5 Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling 

En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansregnskap eller finansiell 

delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM AKSJEEIERE OG VERDIPAPIRINNEHAVERE 

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om større aksjeeiere i utsteder, mulige interessekonflikter 
mellom den øverste ledelsen og utstederen, utsteders aksjekapital samt opplysninger om transaksjoner 

mellom nærstående parter, rettergang og voldgift og vesentlige kontrakter. 

Punkt 6.1 Større aksjeeiere 
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Punkt 6.1.1 I den grad utsteder har kjennskap til det, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 

kontrolleres av andre, eventuelt av hvem og hvordan denne kontrollen utøves, samt hvilke tiltak som er 
iverksatt for å hindre misbruk av slik kontroll. 

Punkt 6.1.2 En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder, og som på et senere tidspunkt kan føre til eller hindre 

en endring i kontrollen over utsteder. 

Punkt 6.2 Rettergang og voldgift 

Punkt 6.2.1 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker (herunder alle saker som er 
anlagt eller varslet, og som utsteder har kjennskap til), i løpet av en periode som omfatter minst de siste tolv 

månedene, som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller 
konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring. 

Punkt 6.3 Interessekonflikter for administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan samt øverste ledelse 

Punkt 6.3.1 Dersom det finnes mulige interessekonflikter mellom de forpliktelsene som personene nevnt i punkt  4.1.1 

har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser, skal dette klart angis. Dersom 
slike interessekonflikter ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det. 

Punkt 6.4 Vesentlige kontrakter 

Punkt 6.4.1 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår i utsteders normale virksomhet, og som 

kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders evne 
til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirene som utstedes. 

AVSNITT 7 TILGJENGELIGE DOKUMENTER 

Punkt 7.1 En erklæring om at følgende dokumenter er tilgjengelige for eventuelt innsyn i hele registrerings-

dokumentets gyldighetstid: 

a) Utsteders oppdaterte stiftelsesdokument og vedtekter. 

b) Alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og uttalelser som er utarbeidet av en ekspert på 
anmodning fra utsteder, og som helt eller delvis inngår i eller som det vises til i registreringsdokumentet. 

Angivelse av nettstedet der dokumentene er tilgjengelige for innsyn. 
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VEDLEGG 26 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKT I FO RBINDELSE MED EGENKAPITALINSTRUMENTER  

AVSNITT 1 FORMÅL, ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG 

GODKJENNING FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om de personene som har ansvar for innholdet i verdipapir -
dokumentet for EU-vekstprospekt. Formålet med dette avsnittet er å forsikre investorene om at 
opplysningene som inngår i prospektet, er korrekte. I tillegg inneholder dette avsnittet opplysninger om 

interessene til personer som deltar i tilbudet, og om formålet med tilbudet, anvendelsen av provenyet samt 
kostnadene ved tilbudet. Videre inneholder avsnittet opplysninger om det rettslige grunnlaget for 
verdipapirdokumentet for EU-vekstprospekt og vedkommende myndighets godkjenning av det. 

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller deler av det, og 

eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis. For juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis. 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i verdipapirdokumentet, så 

langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at opplysningene i de 

delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de kjenner til, er korrekte, og at de 
aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe som kan endre deres innhold. 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende opplysninger gis 
om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis at en slik 
uttalelse eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen som har godkjent 
innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets formål. 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 

korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger 
fra tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal kilden(e) til opplysningene angis. 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende myndighet], som 
vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/prospektet] 
oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i henhold til forordning (EU) 

2017/1129, 

c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene som er omfattet av 

dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 
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 d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet for dem, og 

e) at [verdipapirdokumentet/prospektet] er utarbeidet som en del av et EU-vekstprospekt i samsvar med 
artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

Punkt 1.6 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av vesentlig 
betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personene og interessens art. 

Punkt 1.7 Formål med tilbudet, anvendelse av provenyet og kostnadene ved emisjonen/tilbudet 

Punkt 1.7.1 Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å dekke 
alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal også gis nærmere 

opplysninger om anvendelsen av provenyet, særlig der det anvendes til erverv av eiendeler, med mindre 
dette skjer som ledd i den normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre 
virksomheter eller til å kjøpe tilbake, redusere eller innløse gjeldsforpliktelser. Angivelse av samlet 

nettoproveny og anslag over de samlede kostnadene ved emisjonen/tilbudet. 

Punkt 1.7.2 En forklaring på hvordan provenyet fra dette tilbudet stemmer overens med forretningsstrategien og de 
strategiske målene som beskrives i registreringsdokumentet. 

Punkt 1.8 Tilleggsopplysninger 

Punkt 1.8.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, skal det opplyses 
om hvilken funksjon disse har hatt. 

Punkt 1.8.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor, og 
der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et sammendrag av den dersom 

vedkommende myndigheter tillater det. 

AVSNITT 2 ERKLÆRING OM ARBEIDSKAPITAL OG ERKLÆRING OM KAPITALISERING OG GJELDSFOR-

PLIKTELSER 

Opplysningene i dette avsnittet skal gis bare av utstedere av egenkapitalinstrumenter med en 
markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro. Avsnittet inneholder opplysninger om utsteders krav til 
arbeidskapital og utsteders kapitalisering og gjeldsforpliktelser. 

Punkt 2.1 

Bare for utstedere 
med en markeds-

verdi som over-
stiger 200 000 000 
euro 

Erklæring om arbeidskapital 

En erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke 
utsteders nåværende behov, eventuelt opplysning om hvordan utsteder planlegger å framskaffe nødvendig 

arbeidskapital. 

Punkt 2.2 

Bare for utstedere 
med en markeds-

verdi som over-
stiger 200 000 000 
euro 

Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (med skille mellom garanterte og ikke-garanterte, 
sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal være tidligere enn 90 dager før 

dokumentdatoen. Begrepet «gjeldsforpliktelser» omfatter også indirekte og betingede gjeldsforpliktelser. 

Dersom utsteders stilling med hensyn til kapitalisering og gjeldsforpliktelser endres vesentlig i løpet av 

90-dagersperioden, skal tilleggsopplysninger gis i form av en utdypende beskrivelse av endringene eller 
en oppdatering av tallene. 

AVSNITT 3 RISIKOFAKTORER 

Formålet med dette avsnittet er å beskrive de viktigste risikoene som er spesifikke for utsteders 
verdipapirer. 
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Punkt 3.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys, inndelt i et 

begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er utarbeidet av utsteder 

eller tilbyder, idet det tas hensyn til deres innvirkning på utstederen og verdipapirene og sannsynligheten 
for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av innholdet i verdipapirdokumentet. 

AVSNITT 4 VILKÅR FOR VERDIPAPIRENE 

Formålet med dette avsnittet er å angi vilkårene for verdipapirene og å gi en nærmere beskrivelse av 
egenskapene deres. 

Punkt 4.1 Opplysninger om verdipapirene som tilbys. 

Punkt 4.1.1 En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys, herunder ISIN (International Security 
Identification Number). 

Punkt 4.1.2 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. 

Punkt 4.1.3 Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om de er 

fysiske eller elektroniske. 

I det siste tilfellet angis navn og adresse til enheten som har ansvar for å føre registeret. 

Punkt 4.1.4 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. 

Punkt 4.1.5 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene: 

a) Rett til utbytte: 

 i) Fastsatt dato da retten til utbytte oppstår. 

 ii) Frist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall. 

 iii) Utbytterestriksjoner og prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat. 

 iv) Utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ 

betalingsmåte. 

b) Stemmerett. 

c) Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse. 

d) Rett til deling av utsteders overskudd. 

e) Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling. 

f) Innløsningsbestemmelser. 

g) Konverteringsbestemmelser. 

Punkt 4.1.6 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn for utferdigelsen 
og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Punkt 4.1.7 Emisjonsdato (for ikke-aksjerelaterte verdipapirer) eller, ved nyemisjoner, forventet emisjonsdato for 
verdipapirene. 

Punkt 4.1.8 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. 

Punkt 4.1.9 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat kan påvirke 

inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte investeringen er 

knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av denne typen. 
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Punkt 4.1.10 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til tilbyderen av 
verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder identifikator for juridisk person 
(LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

Punkt 4.1.11 a) En erklæring om en eventuell nasjonal lovgivning eller nasjonale bestemmelser om overtakelser som 

får anvendelse på utstederen, og som kan hindre en slik overtakelse. 

b) En kort beskrivelse av aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser ved pliktige overtakelsestilbud og/eller 

eventuelle regler for tvangsinnløsning eller tvangsutløsning knyttet til verdipapirene. 

c) Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av 

tredjepart i løpet av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt 
resultatet skal også angis. 

Punkt 4.1.12 Dersom det er relevant, den mulige innvirkningen på investeringen ved krisehåndtering i henhold til 
direktiv 2014/59/EU. 

AVSNITT 5 NÆRMERE OPPLYSNINGER OM TILBUDET / OPPTAKET TIL HANDEL 

Formålet med dette avsnittet er å gi spesifikke opplysninger om tilbudet om verdipapirer, planen for 
fordeling og tildeling av dem, samt opplysninger om kursfastsettelse. Videre gis opplysninger om 

plasseringen av verdipapirene, eventuelle fulltegningsgarantiavtaler og ordninger knyttet til opptak til 
handel. Avsnittet inneholder også opplysninger om personene som selger verdipapirene, og om utvanning 
for eksisterende aksjeeiere. 

Punkt 5.1 Vilkår for det offentlige tilbudet om verdipapirer. 

Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning. 

Punkt 5.1.1 Vilkår for tilbudet. 

Punkt 5.1.2 Samlet beløp for emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som tilbys for salg, og 
verdipapirer som legges ut til tegning; dersom beløpet ikke er fastsatt, angis det største antallet 
verdipapirer som skal tilbys (dersom det er tilgjengelig), og hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige 

beløpet for tilbudet skal offentliggjøres. 

Dersom det største antallet verdipapirer ikke kan angis i prospektet, skal det i prospektet angis at aksept 

av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles i minst to virkedager etter at antall verdipapirer 
som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

Punkt 5.1.3 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av framgangsmåten for tegning. 

Punkt 5.1.4 Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller oppheves, og om tilbakekallingen 
kan skje etter at handelen er påbegynt. 

Punkt 5.1.5 Angivelse av en eventuell mulighet til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for tilbakebetaling 
av overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Punkt 5.1.6 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 

investeringsbeløp). 

Punkt 5.1.7 Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene har tillatelse til å trekke 
tilbake tegningen. 

Punkt 5.1.8 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. 

Punkt 5.1.9 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet. 
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Punkt 5.1.10 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet og behandling av 

ikke benyttede tegningsretter. 

Punkt 5.2 Fordelingsplan og tildeling 

Punkt 5.2.1 Kategorier av mulige investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. 

Dersom tilbudet framsettes samtidig på markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er eller vil 
bli forbeholdt enkelte av disse markedene, skal de aktuelle transjene angis. 

Punkt 5.2.2 I den grad utsteder har kjennskap til dette, opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer har til hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer 
har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent av tilbudet. 

Punkt 5.2.3 Opplysninger før tildelingen: 

a) Tilbudets inndeling i transjer, herunder transjer forbeholdt institusjonelle investorer, ikke-
profesjonelle investorer og utsteders ansatte samt eventuelle andre transjer. 

b) Vilkårene for retten til å overføre aksjer til andre, omfanget av denne retten og eventuelle 
minstestørrelser for enkelttransjer. 

c) Tildelingsmetoden(e) som skal anvendes for transjen for ikke-profesjonelle investorer og utsteders 
ansatte ved en eventuell overtegning av disse transjene. 

d) Angivelse av eventuell forhåndsbestemt prioritering av visse kategorier av investorer eller visse 
tilknyttede grupper (herunder programmer for venner og familiemedlemmer) ved tildelingen, 

prosentdelen av tilbudet som er forbeholdt slik prioritet, og kriteriene for å inngå i slike kategorier 
eller grupper. 

e) Angivelse av om tegning eller ordre om tegning kan behandles ulikt ved tildelingen avhengig av 
hvilket foretak som har lagt inn eller formidlet slik tegning eller ordre. 

f) Eventuelle minstetildelinger innenfor transjen for ikke-profesjonelle investorer. 

g) Vilkårene for avslutning av tilbudet samt den tidligste datoen for avslutning av tilbudet. 

h) Om det er tillatt å foreta flere tegninger, og dersom dette ikke er tillatt, hvordan slike tegninger skal 
behandles. 

Punkt 5.3 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen 
kan innledes før underretning er gitt. 

Punkt 5.4 Kursfastsettelse 

Punkt 5.4.1 Angivelse av den kursen verdipapirene vil bli tilbudt til og størrelsen på alle utgifter og avgifter som 

pålegges tegner eller kjøper. 

Punkt 5.4.2 Dersom kursen ikke er kjent, angis i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 2017/1129 enten 

a) den høyeste kursen dersom en slik er tilgjengelig, eller 

b) verdsettingsmetodene og kriteriene og/eller vilkårene for verdsetting som er blitt eller vil bli anvendt 

ved fastsettelsen av den endelige salgskursen, og en forklaring av anvendte verdsettingsmetoder. 

Dersom verken bokstav a) eller b) kan angis i verdipapirdokumentet, skal det i verdipapirdokumentet 

angis at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles inntil to virkedager etter at  endelig 
salgskurs for verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 
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Punkt 5.4.3 Framgangsmåte for offentliggjøring av salgskurs. 

Dersom utsteders aksjeeiere har fortrinnsrett til kjøp og denne retten begrenses eller trekkes tilbake, angis 

grunnlaget for emisjonskursen dersom emisjonen skjer mot kontant betaling, samt årsakene til 
begrensningen eller tilbaketrekkingen og hvem som drar fordel av dette. 

Dersom det foreligger eller kan foreligge vesentlig avvik mellom den offentlige salgskursen og den 
faktiske kontantkostnaden for medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer eller 
øverste ledelse eller tilknyttede personer, for verdipapirer som de har ervervet i løpet av det siste året, 

eller som de har rett til å erverve, skal det foretas en sammenligning mellom kursen på det foreslåtte 
offentlige tilbudet og den faktiske kontantinnbetalingen fra nevnte personer. 

Punkt 5.5 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 5.5.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og de enkelte delene av det, samt 
i den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller dem som plasserer verdipapirene i de 
enkelte statene der tilbudet finner sted. 

Punkt 5.5.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. 

Punkt 5.5.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som 
skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best  mulig» 

plassering. Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegnings-
garantien ikke omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet 
beløp for plasseringsprovisjon og fulltegningsgarantiprovisjon. 

Punkt 5.5.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. 

Punkt 5.6 Opptak til handel og handelsordninger 

Punkt 5.6.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til handel, 
med sikte på at de skal fordeles på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, og med angivelse av de 
aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til handel 

nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste datoene for opptak til handel av verdipapirene skal angis 
dersom de er kjent. 

Punkt 5.6.2 Alle vekstmarkedene for SMB-er eller alle MHF-er der verdipapirer av samme klasse som verdipapirene 
som skal tilbys eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i den grad utsteder har kjennskap til 

dette. 

Punkt 5.6.3 Dersom det samtidig eller nesten samtidig med utferdigelsen av verdipapirene som søkes opptatt til 
handel på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF eller tilbys offentligheten, foretas tegning eller rettet 
emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller dersom verdipapirer av andre klasser utferdiges med 

henblikk på offentlig eller rettet emisjon, angis disse transaksjonenes art og de aktuelle verdipapirenes 
type og antall. 

Punkt 5.6.4 Dersom det gjelder opptak til handel på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, nærmere 
opplysninger om foretak som har gitt bindende tilsagn om å fungere som mellomledd i 

annenhåndsomsetning, og som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, samt en 
beskrivelse av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 

Punkt 5.6.5 Nærmere opplysninger om stabiliseringen i samsvar med punkt 5.6.5.1–5.6.5.6 i forbindelse med opptak 
til handel på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, dersom en utsteder eller en selgende aksjeeier 

har utstedt en overtildelingsopsjon, eller det på annen måte foreslås at det kan utføres kursstabilisering i 
forbindelse med et tilbud: 

Punkt 5.6.5.1 Den kjensgjerningen at stabilisering kan bli gjennomført, at det ikke finnes noen garanti for at den vil bli 
gjennomført, og at den kan stanses på et hvilket som helst tidspunkt. 
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Punkt 5.6.5.2 Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner har som mål å støtte markedskursen for verdipapirene i 

stabiliseringsperioden. 

Punkt 5.6.5.3 Begynnelsen og slutten på den perioden stabilisering kan finne sted i. 

Punkt 5.6.5.4 Identiteten til den ansvarlige for stabiliseringen for hver relevant jurisdiksjon, med mindre dette ikke er 
kjent på tidspunktet for offentliggjøringen. 

Punkt 5.6.5.5 Den kjensgjerningen at stabiliseringstransaksjoner kan føre til at markedskursen blir høyere enn den ellers 
ville ha vært. 

Punkt 5.6.5.6 Stedet der stabilisering kan bli gjennomført, herunder, dersom det er relevant, navnet på handels-

plassen(e). 

Punkt 5.6.6 Overtildelingsbestemmelse og overtildelingsopsjon 

Når det gjelder opptak til handel på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, angis følgende: 

a) Omfanget av en eventuell overtildelingsbestemmelse og/eller overtildelingsopsjon. 

b) Overtildelingsbestemmelsens og/eller overtildelingsopsjonens varighet. 

c) Vilkår for overtildelingsbestemmelsen eller overtildelingsopsjonen. 

Punkt 5.7 Verdipapirinnehavere som ønsker å selge 

Punkt 5.7.1 Navn og forretningsadresse til personen eller foretaket som tilbyr å selge verdipapirene, eventuell stilling 
hos eller annen vesentlig forbindelse som personer som ønsker å selge, har hatt med utsteder eller noen av 

utsteders forgjengere eller tilknyttede foretak, i løpet av de tre siste årene. 

Punkt 5.7.2 Antall verdipapirer og klasse som tilbys av hver selgende verdipapirinnehaver. 

Punkt 5.7.3 I forbindelse med bindingsavtaler gis nærmere opplysninger om følgende: 

a) Berørte parter. 

b) Avtalens innhold og unntak. 

c) Bindingsperioden. 

Punkt 5.8 Utvanning 

Punkt 5.8.1 En sammenligning av eksisterende aksjeeieres andeler i aksjekapital og stemmeretter før og etter 

kapitalforhøyelsen som følger av det offentlige tilbudet, idet det forutsettes at eksisterende aksjeeiere ikke 
tegner de nye aksjene. 

Punkt 5.8.2 I tilfeller der de eksisterende aksjeeiernes andel utvannes uavhengig av om de benytter seg av 

tegningsretten, fordi en del av den aktuelle aksjeemisjonen er forbeholdt visse investorer (f.eks. plassering 
i institusjoner kombinert med et tilbud til aksjeeierne), gis også opplysninger om den utvanningen 
eksisterende aksjeeiere vil oppleve dersom de benytter seg av tegningsretten (i tillegg til situasjonen i 

punkt 5.8.1, når de ikke gjør det). 
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VEDLEGG 27 

VERDIPAPIRDO KUMENT FO R EU-VEKSTPRO SPEKT I FO RBINDELSE MED IKKE-AKSJERELATERTE VERDIPAPIRER 

AVSNITT 1 FORMÅL, ANSVARLIGE PERSONER, TREDJEPARTSOPPLYSNINGER, EKSPERTRAPPORTER OG GOD -

KJENNING FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHET  

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om de personene som har ansvar for innholdet i 

verdipapirdokumentet for EU-vekstprospekt. Formålet med dette avsnittet er å forsikre investorene om at 
opplysningene som inngår i prospektet, er korrekte. I tillegg inneholder dette avsnittet opplysninger om 
interessene til personer som deltar i tilbudet, og om formålet med tilbudet, anvendelsen av provenyet samt 

kostnadene ved tilbudet. Videre inneholder avsnittet opplysninger om det rettslige grunnlaget for 
verdipapirdokumentet for EU-vekstprospekt og vedkommende myndighets godkjenning av det. 

Punkt 1.1 Identifiser alle personer som er ansvarlige for opplysningene i verdipapirdokumentet eller 

deler av det, og eventuelt hvilke deler. For fysiske personer, herunder medlemmer av 
utsteders administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, skal navn og stillingsbetegnelse 
angis. For juridiske personer skal navn og forretningskontor angis. 

Kategori A 

Punkt 1.2 En erklæring fra de ansvarlige for verdipapirdokumentet om at opplysningene i verdi-
papirdokumentet, så langt de kjenner til, er korrekte, og at verdipapirdokumentet ikke 
utelater noe som kan endre dets innhold. 

Eventuelt en erklæring fra de ansvarlige for visse deler av verdipapirdokumentet om at 
opplysningene i de delene av verdipapirdokumentet som de er ansvarlige for, så langt de 

kjenner til, er korrekte, og at de aktuelle delene av verdipapirdokumentet ikke utelater noe 
som kan endre deres innhold. 

Kategori A 

Punkt 1.3 Dersom en ekspertuttalelse eller -rapport inngår i verdipapirdokumentet, skal følgende 

opplysninger gis om eksperten: 

a) Navn. 

b) Forretningsadresse. 

c) Kvalifikasjoner. 

d) Eventuelle vesentlige interesser i utsteder. 

Dersom uttalelsen eller rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal det angis 
at en slik uttalelse eller rapport inngår i verdipapirdokumentet med samtykke fra personen 

som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet for prospektets 
formål. 

Kategori A 

Punkt 1.4 Dersom opplysningene har tredjepart som kilde, skal det framlegges en bekreftelse på at 

opplysningene er korrekt gjengitt, og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut 
fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er det ikke utelatt fakta som kan medføre at 
de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg skal kilden(e) til 

opplysningene angis. 

Kategori C 

Punkt 1.5 En erklæring om at 

a) dette [verdipapirdokumentet/prospektet] er godkjent av [navn på vedkommende 
myndighet], som vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU) 2017/1129, 

b) [navn på vedkommende myndighet] bare godkjenner at dette [verdipapirdokumentet/ 
prospektet] oppfyller kravene til fullstendighet, forståelighet og sammenheng i 
henhold til forordning 2017/EU/1129, 

Kategori A 
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 c) godkjenningen ikke bør anses som en godkjenning av kvaliteten på verdipapirene som 

er omfattet av dette [verdipapirdokumentet/prospektet], 

d) investorene selv bør foreta en vurdering av om investeringen i verdipapirene er egnet 

for dem, og 

e) at [verdipapirdokumentet/prospektet] er utarbeidet som et EU-vekstprospektet i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

 

Punkt 1.6 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet  

En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder en eventuell interessekonflikt som er av 
vesentlig betydning for emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte 

personene og interessens art. 

Kategori C 

Punkt 1.7 Formål med tilbudet, anvendelse av provenyet og kostnadene ved emisjonen/tilbudet  

Formålet med det offentlige tilbudet eller opptaket til handel. Dersom det er relevant, skal 
det opplyses om anslåtte samlede kostnader ved emisjonen/tilbudet og anslått 

nettoproveny. Kostnadene og provenyet skal fordeles på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være 
tilstrekkelig til å dekke alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre 

nødvendige midler. 

Kategori C 

Punkt 1.8 Tilleggsopplysninger 

Punkt 1.8.1 Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med en emisjon, skal 
det opplyses om hvilken funksjon disse har hatt. 

Kategori C 

Punkt 1.8.2 Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller 
gjennomgått av revisor, og der revisor har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av 
beretningen eller et sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det. 

Kategori A 

Punkt 1.8.3 Kredittvurderinger som verdipapirene har fått, der utsteder har bestilt vurderingen eller 
samarbeidet i vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens betydning 

dersom kredittvurderingsbyrået tidligere har offentliggjort en slik. 

Kategori C 

Punkt 1.8.4 Dersom sammendraget delvis erstattes med opplysningene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav 

c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014, skal alle slike opplysninger gis dersom de ikke 
allerede er gitt andre steder i verdipapirdokumentet. 

Kategori C 

AVSNITT 2 RISIKOFAKTORER 

Formålet med dette avsnittet er å beskrive de viktigste risikoene som er spesifikke for utsteders verdipapirer. 

Punkt 2.1 En beskrivelse av de vesentlige risikoene som er spesifikke for verdipapirene som tilbys, 
inndelt i et begrenset antall kategorier, i et avsnitt kalt «Risikofaktorer». 

Risikoene som skal offentliggjøres, skal omfatte 

a) risikoer som følger av et verdipapirs underordningsnivå og innvirkningen på den 
forventede størrelsen på eller tidsplanen for betalinger til innehavere av verdipapirer 
ved en eventuell konkurs, eller lignende framgangsmåte, herunder, dersom det er 

relevant, en kredittinstitusjons insolvens eller dens krisehåndtering eller 
omstrukturering i samsvar med direktiv 2014/59/EU, 

b) i tilfeller der verdipapirene er garantert, de spesifikke og vesentlige risikoene som er 
knyttet til garantisten, i den grad de er relevante for dennes evne til å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til garantien. 

I hver kategori angis først de vesentligste risikoene ifølge den vurderingen som er 
utarbeidet av utsteder eller tilbyder, idet det tas hensyn til deres innvirkning på utstederen 

og verdipapirene og sannsynligheten for at de oppstår. Risikoene skal bekreftes av 
innholdet i verdipapirdokumentet. 

Kategori A 
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AVSNITT 3 VILKÅR FOR VERDIPAPIRENE 

Punkt 3.1 Opplysninger om verdipapirene som tilbys 

Punkt 3.1.1 En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys. Kategori A 

ISIN (International Security Identification Number) for verdipapirene som tilbys. Kategori C 

Punkt 3.1.2 Gjeldende lovgivning for utferdigelse av verdipapirene. Kategori A 

Punkt 3.1.3 Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer 
og om de er fysiske eller elektroniske. 

Kategori A 

I det siste tilfellet angis navn og adresse til enheten som har ansvar for å føre registeret. Kategori C 

Punkt 3.1.4 Valuta brukt i verdipapiremisjonen. Kategori C 

Punkt 3.1.5 Verdipapirenes rang i utstederens kapitalstruktur i tilfelle av insolvens, herunder eventuelt 
opplysninger om verdipapirenes underordningsnivå og den mulige innvirkningen på 
investeringen ved en krisehåndtering i henhold til direktiv 2014/59/EU. 

Kategori A 

Punkt 3.1.6 En beskrivelse av rettighetene som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle 
begrensninger i slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene. 

Kategori B 

Punkt 3.1.7 a) Nominell rente. Kategori C 

b) Bestemmelser om rentebetaling. Kategori B 

c) Datoen da renten begynner å løpe. Kategori C 

d) Renteterminer. Kategori C 

e) Foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol. Kategori B 

Dersom renten ikke er fast:  

a) En redegjørelse for det underliggende instrumentets art. Kategori A 

b) En beskrivelse av det underliggende instrumentet som renten er basert på. Kategori C 

c) Metoden som skal anvendes for å forbinde renten og det underliggende instrumentet. Kategori B 

d) En angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger i elektronisk form om det 

underliggende instrumentets historiske og framtidige kursutvikling og dets volatilitet, 
og om opplysningene kan fås kostnadsfritt. 

Kategori C 

e) Beskrivelse av eventuelle markeds- eller oppgjørsforstyrrelser som påvirker det 

underliggende instrumentet. 

Kategori B 

f) Eventuelle justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det 
underliggende instrumentet. 

Kategori B 

g) Navn på beregningsagenten. Kategori C 

h) Dersom rentebetalingen på verdipapiret er knyttet til et finansielt derivat, skal det gis 
en klar og fullstendig forklaring slik at investorene kan forstå hvordan verdien av 
deres investeringer påvirkes av verdien på det eller de underliggende instrumentene, 

særlig under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar. 

Kategori B 
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Punkt 3.1.8 a) Forfallsdato. Kategori C 

b) Nærmere opplysninger om ordninger for nedbetaling av lånet, herunder hvordan det 
skal innfris. Dersom det er planer om førtidig nedbetaling på utsteders eller 
verdipapirinnehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister og vilkår. 

Kategori B 

Punkt 3.1.9 a) En angivelse av effektiv rente. Kategori C 

b) Kort beskrivelse av framgangsmåten for beregning av den effektive renten. Kategori B 

Punkt 3.1.10 En angivelse av hvordan innehavere av ikke-aksjerelaterte verdipapirer er representert, 
herunder angivelse av organisasjonen som representerer investorene, og bestemmelser om 
slik representasjon. Angivelse av nettstedet der offentligheten kan få fri tilgang til 

tekstene til avtalene som gjelder for disse formene for representasjon. 

Kategori B 

Punkt 3.1.11 Ved nyemisjoner skal de vedtakene, tillatelsene og godkjenningene som ligger til grunn 
for utferdigelsen og/eller emisjonen av verdipapirene, angis. 

Kategori C 

Punkt 3.1.12 Emisjonsdato eller, ved nyemisjoner, forventet emisjonsdato for verdipapirene. Kategori C 

Punkt 3.1.13 Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes omsettelighet. Kategori A 

Punkt 3.1.14 En advarsel om at skattelovgivningen i investors medlemsstat og i utsteders stiftelsesstat 

kan påvirke inntektene fra verdipapirene. 

Opplysninger om den skattemessige behandlingen av verdipapirene når den foreslåtte 

investeringen er knyttet til en særskilt skatteordning som gjelder for investeringer av 
denne typen. 

Kategori A 

Punkt 3.1.15 Dersom vedkommende ikke er utstederen, angis identiteten og kontaktopplysningene til 
tilbyderen av verdipapirene og/eller personen som søker om opptak til handel, herunder 

identifikator for juridisk person (LEI) dersom tilbyderen har status som juridisk person. 

Kategori C 

Punkt 3.1.16 Dersom det er relevant, den mulige innvirkningen på investeringen ved krisehåndtering i 
henhold til direktiv 2014/59/EU. 

 

Punkt 3.1.17 Opplysninger om finansielle derivater 

Når det gjelder utstedelse av derivater som en del av EU-vekstprospektet, gis 
opplysningene som kreves i vedlegg 17. 

 

AVSNITT 4 NÆRMERE OPPLYSNINGER OM TILBUDET / OPPTAKET TIL HANDEL 

Formålet med dette avsnittet er å gi spesifikke opplysninger om tilbudet om verdipapirer, planen for 
fordeling og tildeling av dem, samt opplysninger om kursfastsettelse. Videre gis opplysninger om 
plasseringen av verdipapirene, eventuelle fulltegningsgarantiavtaler og ordninger knyttet til opptak til 

handel. Avsnittet inneholder også opplysninger om personene som selger verdipapirene, og om utvanning for 
eksisterende aksjeeiere. 

Punkt 4.1 Vilkår for det offentlige tilbudet om verdipapirer 

(Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning) 

Punkt 4.1.1 Vilkår for tilbudet. Kategori C 

Punkt 4.1.2 Samlet antall verdipapirer som tilbys offentligheten. Dersom antallet ikke er fastsatt, angis 

det største antallet verdipapirer som skal tilbys (dersom det er tilgjengelig), og hvordan og 
på hvilket tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal offentliggjøres. 

Kategori C 
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 Dersom det største antallet verdipapirer som skal tilbys, ikke kan angis i prospektet, skal 
det i prospektet angis at aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer kan tilbakekalles i 

minst to virkedager etter at antall verdipapirer som skal tilbys offentligheten, er inngitt. 

 

Punkt 4.1.3 Tegningsperioden, med eventuelle endringer, og en beskrivelse av framgangsmåten for 

tegning. 

Kategori C 

Punkt 4.1.4 Angivelse av en eventuell mulighet til å redusere antall tegninger og framgangsmåten for 

tilbakebetaling av overskytende beløp betalt av tegnerne. 

Kategori C 

Punkt 4.1.5 Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall 

verdipapirer eller samlet investeringsbeløp). 

Kategori C 

Punkt 4.1.6 Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene. Kategori C 

Punkt 4.1.7 Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av 
tilbudet. 

Kategori C 

Punkt 4.1.8 Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til tegning, tegningsretters omsettelighet og 
behandling av ikke benyttede tegningsretter. 

Kategori C 

Punkt 4.2 Fordelingsplan og tildeling 

Punkt 4.2.1 Kategorier av mulige investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. 

Dersom tilbudet framsettes samtidig på markedene i to eller flere stater, og dersom en 
transje er eller vil bli forbeholdt enkelte av disse markedene, skal de aktuelle transjene 
angis. 

Kategori C 

Punkt 4.3 Framgangsmåten for å underrette tegnerne om antallet som er tildelt, og opplysning om 
hvorvidt handelen kan innledes før underretning er gitt. 

Kategori C 

Punkt 4.4 Kursfastsettelse 

Punkt 4.4.1 Angivelse av den forventede kursen verdipapirene vil bli tilbudt til. Kategori C 

Punkt 4.4.2 Som alternativ til punkt 4.4.1 kan det gis en beskrivelse av metoden for kursfastsettelse i 
henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 2017/1129 og prosessen for offentliggjøring av 
den. 

Kategori B 

Punkt 4.4.3 Angivelse av størrelsen på alle utgifter og avgifter som pålegges tegner eller kjøper. 
Dersom utstederen er omfattet av forordning (EU) nr. 1286/2014 og/eller direktiv 

2014/65/EU, og i det omfang de er kjent, angis de utgiftene som inngår i kursen. 

Kategori C 

Punkt 4.5 Plassering og fulltegningsgaranti 

Punkt 4.5.1 Navn og adresse til den eller dem som tilrettelegger det samlede tilbudet og de enkelte 
delene av det, samt i den grad utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller 
dem som plasserer verdipapirene i de enkelte statene der tilbudet finner sted. 

Kategori C 

Punkt 4.5.2 Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depotmottakere i den enkelte staten. Kategori C 
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Punkt 4.5.3 Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse 

til foretak som skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en 
avtale om «best mulig» plassering. Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, 
herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke omfatter hele emisjonen, angis 

hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for plasseringsprovisjon og 
fulltegningsgarantiprovisjon. 

Kategori C 

Punkt 4.5.4 Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått. Kategori C 

Punkt 4.6 Opptak til handel og handelsordninger 

Punkt 4.6.1 Angivelse av om verdipapirene som tilbys, er eller vil bli omfattet av en søknad om 

opptak til handel, med sikte på at de skal fordeles på et vekstmarked for SMB-er eller i en 
MHF, og med angivelse av de aktuelle markedene. Disse opplysningene skal angis uten at 
det gis inntrykk av at opptaket til handel nødvendigvis vil bli godkjent. De tidligste 

datoene for opptak til handel av verdipapirene skal angis dersom de er kjent. 

Kategori B 

Punkt 4.6.2 Alle vekstmarkedene for SMB-er eller MHF-er der verdipapirer av samme klasse som 
verdipapirene som skal tilbys eller opptas til handel, allerede er opptatt til handel, i den 

grad utsteder har kjennskap til dette. 

Kategori C 

Punkt 4.6.3 Dersom det gjelder opptak til handel på et vekstmarked for SMB-er eller i en MHF, 
nærmere opplysninger om foretak som har gitt bindende tilsagn om å fungere som 

mellomledd i annenhåndsomsetning, og som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og 
salgskurser, samt en beskrivelse av hovedvilkårene i deres forpliktelse. 

Kategori C 

Punkt 4.6.4 Verdipapirenes emisjonskurs Kategori C 

AVSNITT 5 OPPLYSNINGER OM GARANTISTEN (DERSOM DET ER RELEVANT)  

Punkt 5.1 Når det gjelder en garanti som er knyttet til verdipapirene, gis opplysningene som kreves i vedlegg 21. 
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VEDLEGG 28 

LISTE O VER TILLEGGSO PPLYSNINGER I DE ENDELIGE VILKÅRENE 

1. Eksempel/eksempler på komplekse finansielle derivater med sikte på å forklare hvordan verdien av investeringen påvirkes  

av verdien på det underliggende instrumentet og disse verdipapirenes art. 

2. Ytterligere bestemmelser om det underliggende instrumentet som ikke kreves i henhold til det aktuelle vedlegget til 

verdipapirdokumentet. 

3. Land der det offentlige tilbudet finner sted. 

4. Land der det søkes om opptak til handel på et eller flere regulerte markeder. 

5. Land som har mottatt melding om det relevante grunnprospektet. 

6. Godtakbarhet hos ESB. 

7. Serienummer. 

8. Transjenummer. 

 _____ 
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VEDLEGG 29 

LISTE O VER SPESIALISTUTSTEDERE 

a) Eiendomsselskaper 

b) Mineralselskaper 

c) Investeringsselskaper 

d) Vitenskapelige forskningsselskaper 

e) Nyetablerte selskaper 

f) Rederier 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1 

av 30. september 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for den periodiske rapporteringen av avgiftene som kredittvurderingsbyråene  

krever, med sikte på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets løpende tilsyn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurde-

ringsbyråer(1), særlig artikkel 21 nr. 4a tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 11 nr. 3 og avsnitt E del II nr. 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et 

kredittvurderingsbyrå årlig framlegge for ESMA listen over avgifter som er ilagt hver kunde for individuelle 

kredittvurderingstjenester og tilleggstjenester, samt sin prispolitikk, herunder avgiftsstrukturen og priskriteriene for 

kredittvurderinger i de ulike eiendelsklassene. Det er viktig å fastsette nærmere tekniske bestemmelser om 

opplysningene som skal framlegges og formatet som skal brukes av kredittvurderingsbyråer, for at de skal oppfylle sine 

forpliktelser og gjøre det mulig for ESMA løpende å utøve sin tilsynsmyndighet. 

2) For å begrense interessekonflikter og fremme rettferdig konkurranse på kredittvurderingsmarkedet bør ESMA sikre at 

prispolitikk, framgangsmåter og de avgiftene som kredittvurderingsbyråene ilegger kundene, ikke innebærer 

forskjellsbehandling. Forskjellige avgifter for samme type tjeneste bør kunne ilegges dersom det er forskjeller i de 

faktiske kostnadene for å yte denne tjenesten til forskjellige kunder. Avgiftene som en gitt utsteder skal betale for 

kredittvurderingstjenester, bør heller ikke avhenge av resultatene eller utfallet av det utførte arbeidet. 

3) De opplysningene om avgifter som registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge, bør gjøre det mulig for ESMA å 

identifisere kredittvurderinger som krever en nærmere gransking og eventuelt ytterligere tilsynsmessige oppfølgings-

tiltak. Like avgifter bør kreves for kredittvurderinger og tilleggstjenester med like egenskaper, og forskjeller i 

avgiftsnivåene bør være begrunnet i kostnadsforskjeller. De innsamlede opplysningene bør gjøre det mulig for ESMA å 

identifisere, for hvert registrert kredittvurderingsbyrå, sammenlignbare tjenester og avgiftene for disse, og dermed å 

oppdage eventuelle vesentlige avvik mellom avgiftene som ilegges. ESMA kan deretter foreta undersøkelser for å 

kontrollere om slike avgifter er fastsatt i samsvar med en lovlig prispolitikk og lovlige framgangsmåter, og om 

forskjeller i avgiftsnivåene på grunnlag av kostnadsforskjeller er i samsvar med prinsippene om rettferdig konkurranse, 

ikke skyldes interessekonflikter og ikke avhenger av resultatene eller utfallet av det utførte arbeidet. 

4) Prispolitikk og framgangsmåter bør rapporteres for hver kredittvurderingstype. For rapporteringsformål og for å skille 

klart mellom hver prispolitikk og hver framgangsmåte og de respektive oppdateringene, bør hver versjon av 

prispolitikken med de respektive avgiftstabellene, avgiftsprogrammene og framgangsmåtene ha et identifikasjons-

nummer. For alle andre formål bør prispolitikken omfatte de avgiftsstrukturene eller avgiftstabellene samt de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 6.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

2022/EØS/13/158 
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priskriteriene som kan anvendes av den eller de personene som forhandler om de avgiftene som skal kreves for 

individuelle kredittvurderinger. Prispolitikken bør også omfatte programmer basert på bruksfrekvens eller andre 

avgiftsprogrammer som den kredittvurderte enheten eller abonnenten kan dra fordel av i form av forskjellige avgifter for 

en individuell kredittvurdering eller et sett av kredittvurderinger. Kredittvurderingsbyråer bør registrere alle tilfeller der 

prispolitikken, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter ikke er anvendt, og alle avvik fra prispolitikken 

som er anvendt på en individuell kredittvurdering, og tydelig identifisere den aktuelle kredittvurderingen. 

5) Registrerte kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, bør enten kunne rapportere sine kredittvurderings-

opplysninger hver for seg til ESMA eller gi et av de øvrige kredittvurderingsbyråene i gruppen i oppgave å framlegge 

opplysningene på vegne av alle de medlemmene i gruppen som omfattes av rapporteringskravene. 

6) I denne forordningen bør «strukturering av en gjeldsutstedelse» og «gjeldsutstedelse» omfatte finansielle instrumenter 

eller andre eiendeler som er resultatet av en verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning som omhandlet i artikkel 4  

nr. 61 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1). 

7) For å gjøre det mulig for registrerte kredittvurderingsbyråer å utvikle egnede systemer og framgangsmåter i samsvar 

med de tekniske spesifikasjonene fra ESMA og for å sikre fullstendig og korrekt rapportering av avgiftsopplysninger 

bør registrerte kredittvurderingsbyråer første gangen rapportere opplysninger om individuelle avgifter ni måneder etter 

denne forordningens ikrafttredelse. Den første rapporten bør omfatte avgiftsopplysninger for perioden etter denne 

forordningens ikrafttredelse. En slik forpliktelse bør ikke anses som et unntak fra registrerte kredittvurderingsbyråers 

forpliktelse til å framlegge periodiske opplysninger om avgifter i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 1060/2009 i overgangsperioden. 

8) Opplysninger om prispolitikk og framgangsmåter bør framlegges løpende slik at alle vesentlige endringer rapporteres 

uten unødig opphold etter at de er vedtatt, og senest 30 dager etter at de er gjennomført. Opplysningene som skal 

framlegges, bør samles i et standardformat, slik at ESMA har mulighet til å motta og behandle dem automatisk i sine 

interne systemer. Som følge av tekniske vanskeligheter og den tekniske utviklingen over tid kan det bli nødvendig for 

ESMA å oppdatere og meddele en rekke tekniske rapporteringsinstrukser om overføringen av eller formatet for de filene 

som registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge, gjennom særlige meddelelser eller retningslinjer. 

9) Dersom et kredittvurderingsbyrå ikke oppfyller rapporteringskravene, bør ESMA ha myndighet til å anmode om 

opplysninger ved hjelp av en beslutning i henhold til artikkel 23b nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller til å treffe 

andre granskingstiltak. 

10) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2). 

11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Alminnelige prinsipper 

1.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sende inn følgende typer rapporter til ESMA:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010 , s. 84). 
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a)  Prispolitikk og framgangsmåter som fastsatt i artikkel 2. 

b)  Avgiftsopplysninger for kredittvurderingsvirksomhet etter modellen der utstederen betaler, som fastsatt  i artikkel 3 nr. 1. 

c)  Avgiftsopplysninger for kredittvurderingsvirksomhet etter modellen der abonnenten eller investoren betaler, som fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2. 

2.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at opplysninger og data som rapporteres  til ESMA, er nøyaktige og 

fullstendige. 

3.  Når det gjelder grupper av kredittvurderingsbyråer, kan medlemmene i hver gruppe gi et annet medlem i oppgave å 

oversende rapporter som kreves i henhold til denne forordningen, på deres vegne. Hvert kredittvurderingsbyrå som det 

framlegges en slik rapport for, skal identifiseres i opplysningene som framlegges for ESMA. 

Artikkel 2 

Prispolitikk og framgangsmåter 

1.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal gi ESMA opplysninger om prispolitikk, avgiftsstruktur eller avgiftstabeller og 

priskriterier for de enhetene eller finansielle instrumentene som de utsteder kredittvurderinger om, og, dersom det er relevant, 

prispolitikk for tilleggstjenester. 

2.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at prispolitikken for hver type kredittvurdering som tilbys, inneholder eller 

følges av følgende opplysninger: 

a)  Navnene på de personene som har ansvar for å godkjenne og opprettholde prispolitikk, avgiftstabeller og/eller 

avgiftsprogrammer, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres interne identifikator og funksjon samt 

den interne avdelingen som de tilhører. 

b)  Eventuelle interne retningslinjer for anvendelse av priskriteriene i prispolitikken, avgiftstabellene og/eller avgiftsprogram-

mene i forbindelse med fastsettelsen av individuelle avgifter. 

c)  En nærmere beskrivelse av avgiftsspennet eller avgiftstabellen og de kriteriene som får anvendelse på de forskjellige 

avgiftstypene, herunder de som angis i avgiftstabellene. 

d)  En nærmere beskrivelse av eventuelle avgiftsprogrammer, blant annet programmer basert på tilknytning, programmer basert 

på bruksfrekvens, lojalitetsprogrammer eller andre programmer, herunder anvendelseskriteriene og avgiftsspennet, som 

individuelle kredittvurderinger eller sett av kredittvurderinger kan dra avgiftsmessig fordel av. 

e)  Eventuelt de prisfastsettelsesprinsippene og -reglene som skal anvendes når det er en forbindelse eller tilknytning mellom 

avgiftene for kredittvurderingstjenester og tilleggstjenester eller eventuelle andre tjenester som ytes til kunden som definert 

i avsnitt E del II nr. 2 andre ledd i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 («kunde»), av kredittvurderingsbyrået 

og/eller enheter som tilhører kredittvurderingsbyråets gruppe som definert i artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF(1), 

samt enheter knyttet til kredittvurderingsbyrået eller et annet selskap i kredittvurderingsbyråets gruppe gjennom en 

tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF. 

f)  Det geografiske anvendelsesområdet for prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet når det gjelder det stedet 

der kundene og det eller de kredittvurderingsbyråene som anvender prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet, 

befinner seg. 

g)  Navnene på de personene som har fullmakt til å fastsette avgifter og andre gebyrer i henhold til den respektive 

prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres 

interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører. 

3.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at framgangsmåtene for prisfastsettelse inneholder eller følges av følgende 

opplysninger: 

a)  Navnene på de personene som har ansvar for å godkjenne og opprettholde framgangsmåtene for gjennomføring av 

prispolitikken, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres interne identifikator og funksjon samt den 

interne avdelingen som de tilhører.  

  

(1) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte  

regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1).  
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b)  En nærmere beskrivelse av de framgangsmåtene og kontrollene som er innført for å sikre og overvåke at prispolitikken 

overholdes strengt. 

c)  En nærmere beskrivelse av de framgangsmåtene som er innført for å redusere avgiftene eller annet avvik fra avgiftstabellen 

eller avgiftsprogrammer. 

d)  Navnene på de personene som har direkte ansvar for å overvåke anvendelsen av prispolitikken på individuelle avgifter, 

herunder deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører. 

e)  Navnene på de personene som har direkte ansvar for å sikre at individuelle avgifter er i samsvar med prispolitikken, 

herunder deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører. 

f)  En nærmere beskrivelse av de tiltakene som skal treffes ved manglende overholdelse av prispolitikk, avgiftstabeller, 

avgiftsprogrammer og framgangsmåter. 

g)  En nærmere beskrivelse av framgangsmåten for rapportering til ESMA av eventuell vesentlig manglende overholdelse av 

prispolitikk eller framgangsmåter, som kan føre til overtredelse av avsnitt B nr. 3c i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1060/2009. 

Artikkel 3 

Liste over avgifter som er ilagt hver kunde  

1.  Registrerte kredittvurderingsbyråer som gir kredittvurderinger etter modellen der utstederen betaler, skal opplyse ESMA 

om avgifter som er ilagt hver kunde for individuelle kredittvurderinger og tilleggstjenester, per juridisk person og aggregert per 

foretaksgruppe. 

2.  Registrerte kredittvurderingsbyråer som gir kredittvurderinger etter modellen der abonnenten eller investoren betaler, skal 

opplyse ESMA om de samlede avgiftene som er ilagt per kunde for slike tjenester, samt for de tilleggstjenestene som er ytt. 

3.  De registrerte kredittvurderingsbyråene skal registrere alle avvik fra prispolitikk eller fra framgangsmåter for 

prisfastsettelse, eller manglende anvendelse av prispolitikk, avgiftstabeller eller avgiftsprogrammer eller framgangsmåter for 

prisfastsettelse i forbindelse med en kredittvurdering, og tydelig angi de viktigste grunnene til avviket og den aktuelle 

individuelle kredittvurderingen i det formatet som angis i tabell 1 i vedlegg II. Denne fortegnelsen skal gjøres tilgjengelig for 

ESMA på anmodning. 

Artikkel 4 

Kredittvurderingstyper 

Registrerte kredittvurderingsbyråer skal klassifisere de kredittvurderingene som skal framlegges, i samsvar med de typene som 

er definert i artikkel 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2(1). 

Artikkel 5 

Opplysninger som skal framlegges 

1.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i artikkel 2 nr. 2 og 3, og de 

opplysningene som er angitt i tabell 1–4 i vedlegg I, samt opplysningene om prispolitikken, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer 

og framgangsmåter i separate filer. 

2.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II, 

om avgifter for hver individuell kredittvurdering som er utstedt, og om avgiftene for kredittvurderinger og tilleggstjenester per 

kunde i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

3.  Registrerte kredittvurderingsbyråer som har utstedt kredittvurderinger etter modellen der abonnenten eller investoren 

betaler, skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i tabell 1 i vedlegg III, for hver kunde som det er ytt 

kredittvurderingstjenester til, i samsvar med artikkel 3 nr. 2. 

4.  Opplysningene som angis i tabell 1–4 i vedlegg I, tabell 1 og 2 i vedlegg II og tabell 1 i vedlegg III, skal oversendes til 

ESMA i separate filer. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer gjør tilgjengelig 

for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 2 av 6.1.2015, s. 24). 
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Artikkel 6 

Første rapportering 

1.  Hvert registrert kredittvurderingsbyrå skal gi opplysninger til ESMA ved å fylle ut tabell 1–4 i vedlegg I og oversende 

separate filer for prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter som det anvender for hver kredittvurde-

ringstype som inngår i dets virksomhet, i samsvar med artikkel 5 nr. 1, innen 30 dager etter datoen for denne forordningens 

ikrafttredelse. 

2.  Den første rapporteringen til ESMA av avgifter nevnt i artikkel 5 nr. 2 og 3 skal foretas ni måneder etter denne 

forordningens ikrafttredelse, og skal omfatte de opplysningene som er innsamlet fra datoen for denne forordningens 

ikrafttredelse til 30. juni 2015. 

3.  Den andre rapporten til ESMA om avgifter nevnt i artikkel 5 nr. 2 og 3 skal oversendes innen 31. mars 2016, og skal 

omfatte de opplysningene som er innsamlet fra 1. juli 2015 til 31. desember 2015. 

Artikkel 7 

Løpende rapportering 

1.  Uten at det berører kravene til første rapportering i artikkel 6, skal informasjonen som framlegges i samsvar med artikkel 

5, oversendes årlig innen 31. mars, og skal omfatte opplysninger om prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og 

framgangsmåter for foregående kalenderår. 

2.  Uten at det berører nr. 1, skal vesentlige endringer av prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter 

løpende og uten unødig opphold rapporteres til ESMA etter at de er vedtatt, og senest 30 dager etter at de er gjennomført. 

3.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal umiddelbart underrette ESMA om eventuelle ekstraordinære omstendigheter som 

midlertidig kan hindre eller forsinke rapportering i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 8 

Framgangsmåter for rapportering 

1.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge datafiler i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA og bruke 

ESMAs rapporteringssystem. 

2.  Registrerte kredittvurderingsbyråer skal lagre de datafilene som sendes til og mottas av ESMA i henhold til artikkel  

5, samt de fortegnelsene over avvik som er nevnt i artikkel 3 nr. 3, i elektronisk form i minst fem år. Disse filene skal gjøres 

tilgjengelige for ESMA på anmodning. 

3.  Dersom et registrert kredittvurderingsbyrå oppdager faktafeil i rapporterte opplysninger, skal det uten unødig opphold 

underrette ESMA og rette de relevante opplysningene i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Tabell 1 

Rapportering av prispolitikk per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer  

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator for 

kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Omfattede 

kredittvur-

deringsbyråer 

Identifisering av de kredittvurde-

ringsbyråene som anvender 

prispolitikken. 

Obligatorisk. ISO 17442 

3 Identifikator for 

prispolitikken 

Entydig identifikator for pris-

politikken som skal opprettholdes. 

Alle andre endringer enn av 

anvendelsesområdet for kredittvur-

deringstypene som omfattes av 

prispolitikken, bør beholde den 

samme entydige identifikatoren. 

Endringer av anvendelsesområdet 

krever en ny identifikator for 

prispolitikken. 

Obligatorisk. Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 

4 Gyldighetsdato 

for pris-

politikken 

Den datoen prispolitikken begynner å 

gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

5 Sluttdato for 

prispolitikken 

Den datoen prispolitikken opphører å 

gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01. 

6 Angivelse av 

modell 

Angivelse av om prispolitikken er 

knyttet til en modell der utstederen 

betaler for kredittvurderinger, eller der 

investoren eller abonnenten betaler. 

ESMA er klar over at 

kredittvurderingsbyråer kan levere 

tjenester etter flere enn én modell, og 

det er derfor mulig at en prispolitikk 

kan bli brukt for begge typer 

modeller. I slike tilfeller kan både I og 

S velges. 

Obligatorisk. — «I» for modellen der utstederen 

betaler, og/eller 

— «S» for modellen der investoren 

eller abonnenten betaler. 

7 Prispolitikkens 

anvendelses-

område 

Beskrivelse av den typen 

kredittvurderinger eller 

tilleggstjenester som inngår i eller er 

omfattet av prispolitikken. 

Obligatorisk. Angivelse av om prispolitikken får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «C» for kredittvurderinger av 

foretak (unntatt obligasjoner med 

fortrinnsrett). 
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    — «S» for kredittvurderinger av 

statspapirer og offentlige finanser. 

— «T» for kredittvurderinger av 

strukturerte finansielle 

instrumenter. 

— «B» for kredittvurderinger av 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

— «O» for andre typer 

kredittvurderinger. 

— «A» for tilleggstjenester. 

8 Prispolitikkens 

bransje 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av foretak skal det angis om 

prispolitikken får anvendelse på 

kredittvurderinger i en av følgende 

bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) 

andre foretak. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «C» 

er valgt i felt 7 

«Prispolitikkens 

anvendelsesområd

e». 

Angivelse av om prispolitikken får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— FI — for finansinstitusjoner, 

herunder banker, meglere og 

handlere. 

— IN — for forsikringsselskaper. 

— CO — for utstedende foretak som 

ikke tilhører klasse FI eller IN. 

9 Prispolitikkens 

eiendelsklasse 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av strukturerte finansielle 

instrumenter skal det angis om 

prispolitikken får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) 

CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «T» 

er valgt i felt 7 

«Prispolitikkens 

anvendelsesområd

e». 

Angivelse av om prispolitikken får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «RMBS» for kredittvurderinger 

av RMBS. 

— «ABS» for kredittvurderinger av 

ABS. 

— «CMBS» for kredittvurderinger 

av CMBS. 

— «CDO» for kredittvurderinger av 

CDO. 

— «ABCP» for kredittvurderinger av 

ABCP. 

— «OTH» for andre kredittvur-

deringer. 

10 Sektor Ved rapportering av kredittvur-

deringer av statspapirer og offentlige 

finanser skal det angis om 

prispolitikken får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) Kredittvurdering av 

stater, ii) kredittvurdering av regionale 

eller lokale myndigheter, iii) 

overnasjonale organisasjoner (unntatt 

internasjonale finansinstitusjoner), iv) 

offentlige enheter, v) internasjonale 

finansinstitusjoner. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «S» 

er valgt i felt 7 

«Prispolitikkens 

anvendelsesområd

e». 

Angivelse av om prispolitikken får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

—  «Alle». 

—  «SV» — kredittvurdering av 

stater. 

—  «SM» — kredittvurdering av 

regionale eller lokale 

myndigheter. 

—  «SO» — kredittvurdering av 

andre overnasjonale 

organisasjoner enn «IF». 

— «PE» — kredittvurdering av 

offentlige enheter. 
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    —  «IF» — internasjonale 

finansinstitusjoner. 

11 Tidligere 

prispolitikk 

Identifisering av den tidligere 

prispolitikken som den nåværende 

politikken erstatter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom den 

nåværende pris-

politikken. endrer 

anvendelsesområd

et for den tidligere 

prispolitikken. 

Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 

12 Prispolitikkens 

filnavn 

Prispolitikkens filnavn. Skal 

framlegges i zip-format. 

Obligatorisk.  

Tabell 2 

Rapportering av avgiftstabeller per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator for 

kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Omfattede 

kredittvur-

deringsbyråer 

Identifisering av de kredittvurde-

ringsbyråene som anvender 

avgiftstabellen. 

Obligatorisk. ISO 17442 

3 Identifikator for 

avgiftstabellen 

Entydig identifikator for 

avgiftstabellen som skal opprettholdes 

over tid. Alle andre endringer enn av 

anvendelsesområdet for kredittvurde-

ringstypene som omfattes av 

avgiftstabellen, bør beholde den 

samme entydige identifikatoren. 

Endringer av anvendelsesområdet 

krever en ny identifikator for 

avgiftstabellen. 

Obligatorisk. Identifikator for avgiftstabellen i 

formatet «FS_[intern identifikator for 

avgiftstabellen]». 

4 Identifikator for 

prispolitikken 

Identifisering av prispolitikken som 

avgiftstabellen skal gjennomføre. 

Denne identifikatoren for 

prispolitikken må tilsvare 

identifikatoren(e) som angis i tabell 1 

i vedlegg I. 

Obligatorisk. Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 
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5 Gyldighetsdato 

for avgifts-

tabellen 

Den datoen avgiftstabellen begynner å 

gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

6 Sluttdato for 

avgiftstabellen 

Den datoen avgiftstabellen opphører å 

gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01. 

7 Angivelse av 

modell 

Angivelse av om avgiftstabellen er 

knyttet til en modell der utstederen 

betaler for kredittvurderinger, eller der 

investoren betaler. 

Obligatorisk. — «I» for modellen der utstederen 

betaler, 

— «S» for modellen der investoren 

eller abonnenten betaler. 

8 Kredittvur-

deringstyper 

omfattet av 

avgiftstabellen 

Beskrivelse av den typen kredittvur-

deringer eller tilleggstjenester som 

inngår i avgiftstabellen. 

Obligatorisk. Angivelse av om avgiftstabellen får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «C» for kredittvurderinger av 

foretak (unntatt obligasjoner med 

fortrinnsrett). 

— «S» for kredittvurderinger av 

statspapirer og offentlige finanser. 

— «T» for kredittvurderinger av 

strukturerte finansielle instrumen-

ter. 

— «B» for kredittvurderinger av 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

— «O» for andre typer kredittvur-

deringer. 

— «A» for tilleggstjenester. 

9 Avgiftstabel-

lens bransje 

Ved rapportering av kredittvurde-

ringer av foretak skal det angis om 

avgiftstabellen får anvendelse på 

kredittvurderinger i en av følgende 

bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) 

andre foretak. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «C» 

er valgt i felt 8 

«Kredittvurderings

typer omfattet av 

avgiftstabellen». 

Angivelse av om avgiftstabellen får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «FI» — for finansinstitusjoner, 

herunder banker, meglere og 

handlere. 

— «IN» — for forsikringsselskaper. 

— «CO» — for utstedende foretak 

som ikke tilhører klasse FI eller 

IN. 

10 Avgiftstabel-

lens 

eiendelsklasse 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av strukturerte finansielle 

instrumenter skal det angis om 

avgiftstabellen får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) 

CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «T» 

er valgt i felt 8 

«Kredittvurderings

typer omfattet av 

avgiftstabellen». 

Angivelse av om avgiftstabellen får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «RMBS» for kredittvurderinger av 

RMBS. 

— «ABS» for kredittvurderinger av 

ABS. 

— «CMBS» for kredittvurderinger av 

CMBS. 
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    — «CDO» for kredittvurderinger av 

CDO. 

— «ABCP» for kredittvurderinger av 

ABCP. 

— «OTH» for andre kredittvur-

deringer. 

11 Sektor i 

avgiftstabellen 

Ved rapportering av kredittvurde-

ringer av statspapirer og offentlige 

finanser skal det angis om 

avgiftstabellen får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) Kredittvurdering av 

stater, ii) kredittvurdering av regionale 

eller lokale myndigheter, iii) 

overnasjonale organisasjoner (unntatt 

internasjonale finansinstitusjoner), iv) 

offentlige enheter, v) internasjonale 

finansinstitusjoner. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «S» 

er valgt i felt 8 

«Kredittvurderings

typer omfattet av 

avgiftstabellen». 

Angivelse av om avgiftstabellen får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

—  «Alle». 

—  SV — kredittvurdering av stater. 

—  SM — kredittvurdering av 

regionale eller lokale 

myndigheter. 

—  SO — kredittvurdering av andre 

overnasjonale organisasjoner enn 

«IF». 

— PE — kredittvurdering av 

offentlige enheter. 

—  IF — internasjonale finans-

institusjoner. 

12 Undereiendels-

klasse i 

avgiftstabellen 

Angir undereiendelsklassene for 

kredittvurderinger av strukturerte 

finansielle instrumenter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «T» 

er valgt i felt 8 og 

«Eiendelsklasse» 

= «ABS», 

«RMBS», «CDO» 

eller «OTH». 

Angivelse av om avgiftstabellen får 

anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— CCS — dersom ABS: verdipapirer 

med sikkerhet i 

kredittkortfordringer. 

— ALB — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

billån. 

— CNS — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

forbrukslån. 

— SME — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i lån til 

små og mellomstore bedrifter. 

— LES — dersom ABS: verdipapirer 

med sikkerhet i leieavtaler med 

privatpersoner eller foretak. 

— HEL — dersom RMBS: lån med 

pant i boligs friverdi («home 

equity loan»). 

— PRR — dersom RMBS: RMBS 

med høyeste kredittverdighet. 

— NPR — dersom RMBS: RMBS 

med annen kredittverdighet. 

— CFH — dersom CDO: 

kontantstrøms- og hybrid-

CDO/CLO. 

— SDO — dersom CDO: syntetisk 

CDO/CLO. 
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    — MVO — dersom CDO: CDO 

knyttet til markedsverdi. 

— SIV — dersom OTH: strukturerte 

investeringsprodukter. 

— ILS — dersom OTH: forsikrings-

relaterte verdipapirer. 

— DPC — dersom OTH: foretak som 

tilbyr derivatprodukter. 

— SCB — dersom OTH: strukturerte 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

— OTH — andre. 

13 Tidligere 

avgiftstabell 

Identifisering av den tidligere 

avgiftstabellen som den nåværende 

avgiftstabellen erstatter. 

Får anvendelse 

dersom den 

nåværende 

avgiftstabellen 

endrer 

anvendelses-

området for den 

tidligere 

avgiftstabellen. 

Identifikator for avgiftstabellen i 

formatet «FS_[intern identifikator for 

avgiftstabellen]». 

14 Avgiftstabel-

lens filnavn 

Avgiftstabellens filnavn. Skal 

framlegges i zip-format. 

Obligatorisk.  

Tabell 3 

Rapportering av avgiftsprogrammer per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer  

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator for 

kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Omfattede 

kredittvur-

deringsbyråer 

Identifisering av de kredittvur-

deringsbyråene som anvender 

avgiftsprogrammet. 

Obligatorisk. ISO 17442 

3 Identifikator for 

avgifts-

programmet 

Entydig identifikator for avgifts-

programmet som skal opprettholdes 

over tid. Alle andre endringer enn av 

anvendelsesområdet for kredittvur-

deringstypene eller programtypen som 

omfattes av avgiftsprogrammet, bør 

beholde den samme entydige 

identifikatoren. Endringer av 

anvendelsesområdet krever en ny 

identifikator for avgiftsprogrammet. 

Obligatorisk. Identifikator for avgiftsprogrammet i 

formatet «FP_[intern identifikator for 

avgiftsprogrammet]». 
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4 Identifikator for 

prispolitikken 

Identifisering av prispolitikken som 

avgiftsprogrammet skal gjennomføre. 

Denne identifikatoren for pris-

politikken må tilsvare identifika-

toren(e) som angis i tabell 1 i  

vedlegg I. 

Obligatorisk. Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 

5 Gyldighetsdato 

for avgifts-

programmet 

Den datoen avgiftsprogrammet 

begynner å gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

6 Sluttdato for 

avgifts-

programmet 

Den datoen avgiftsprogrammet 

opphører å gjelde. 

Obligatorisk. — Datoformat i henhold til ISO 

8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 

9999-01-01. 

7 Angivelse av 

modell 

Angivelse av om avgiftsprogrammet 

er knyttet til en modell der utstederen 

betaler for kredittvurderinger, eller der 

investoren eller abonnenten betaler. 

Obligatorisk. — «I» for modellen der utstederen 

betaler, og/eller 

— «S» for modellen der investoren 

eller abonnenten betaler. 

8 Kredittvurderin

gstyper 

omfattet av 

avgifts-

programmet 

Beskrivelse av den typen kredittvur-

deringer eller tilleggstjenester som 

inngår i avgiftsprogrammet. 

Obligatorisk. Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «C» for kredittvurderinger av 

foretak (unntatt obligasjoner med 

fortrinnsrett). 

— «S» for kredittvurderinger av 

statspapirer og offentlige 

finanser. 

— «T» for kredittvurderinger av 

strukturerte finansielle 

instrumenter. 

— «B» for kredittvurderinger av 

obligasjoner med fortrinnsrett. 

— «O» for andre typer kredittvur-

deringer. 

— «A» for tilleggstjenester. 

9 Avgifts-

programmets 

bransje 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av foretak skal det angis om 

avgiftsprogrammet får anvendelse på 

kredittvurderinger i en av følgende 

bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) 

andre foretak. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «C» 

er valgt i felt 8 

«Avgiftsprogram

mets anvendelses-

område». 

Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— FI — for finansinstitusjoner, 

herunder banker, meglere og 

handlere. 

— IN — for forsikringsselskaper. 

— CO — for utstedende foretak som 

ikke tilhører klasse FI eller IN. 
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10 Avgiftsprogram

mets eiendels-

klasse 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av strukturerte finansielle 

instrumenter skal det angis om 

avgiftsprogrammet får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) 

CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «T» 

er valgt i felt 8 

«Kredittvurderings

typer omfattet av 

avgifts-

programmet». 

Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «RMBS» for kredittvurderinger 

av RMBS. 

— «ABS» for kredittvurderinger av 

ABS. 

— «CMBS» for kredittvurderinger 

av CMBS. 

— «CDO» for kredittvurderinger av 

CDO. 

— «ABCP» for kredittvurderinger 

av ABCP. 

— «OTH» for andre kredittvur-

deringer. 

11 Sektor i 

avgifts-

programmet 

Ved rapportering av kredittvur-

deringer av statspapirer og offentlige 

finanser skal det angis om avgifts-

programmet får anvendelse på 

kredittvurderinger i et av følgende 

segmenter: i) Kredittvurdering av 

stater, ii) kredittvurdering av regionale 

eller lokale myndigheter, iii) 

overnasjonale organisasjoner (unntatt 

internasjonale finansinstitusjoner), iv) 

offentlige enheter, v) internasjonale 

finansinstitusjoner. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «S» 

er valgt i felt 8 

«Kredittvurderings

typer omfattet av 

avgiftsprogrammet

». 

Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

—  SV — kredittvurdering av stater. 

—  SM — kredittvurdering av 

regionale eller lokale 

myndigheter. 

—  SO — kredittvurdering av andre 

overnasjonale organisasjoner 

enn «IF». 

— PE — kredittvurdering av 

offentlige enheter. 

—  IF — internasjonale finans-

institusjoner. 

12 Undereiendelsk

lasse i avgifts-

programmet 

Angir undereiendelsklassene for 

kredittvurderinger av strukturerte 

finansielle instrumenter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom «T» 

er valgt i felt 8 og 

«Eiendelsklasse» 

= «ABS», 

«RMBS», «CDO» 

eller «OTH». 

Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— CCS — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

kredittkortfordringer. 

— ALB — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

billån. 

— CNS — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

forbrukslån. 

— SME — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i lån 

til små og mellomstore bedrifter. 
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    — LES — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

leieavtaler med privatpersoner 

eller foretak. 

— HEL — dersom RMBS: lån med 

pant i boligs friverdi («home 

equity loan»). 

— PRR — dersom RMBS: RMBS 

med høyeste kredittverdighet. 

— NPR — dersom RMBS: RMBS 

med annen kredittverdighet. 

— CFH — dersom CDO: 

kontantstrøms- og hybrid-

CDO/CLO. 

— SDO — dersom CDO: syntetisk 

CDO/CLO. 

— MVO — dersom CDO: CDO 

knyttet til markedsverdi. 

— SIV — dersom OTH: strukturerte 

investeringsprodukter. 

— ILS — dersom OTH: 

forsikringsrelaterte verdipapirer. 

— DPC — dersom OTH: foretak 

som tilbyr derivatprodukter. 

— SCB — dersom OTH: 

strukturerte obligasjoner med 

fortrinnsrett. 

— OTH — andre. 

13 Type  

program som 

inngår 

Beskrivelse av den programtypen som 

inngår i avgiftsprogrammet, for 

eksempel om avgiftsprogrammet er 

tilknyttet og/eller omfatter et program 

basert på bruksfrekvens, et 

lojalitetsprogram, programmer basert 

på mange utstedelser, kjøp av en 

pakke med kredittvurderinger eller 

andre typer programmer. 

 Angivelse av om avgiftsprogrammet 

får anvendelse på en eller flere av 

følgende: 

— «Alle». 

— «F» bruksfrekvens. 

— «L» lojalitetsprogram. 

— «M» programmer basert på 

mange utstedelser. 

— «B» for kjøp av en pakke med et 

bestemt antall kredittvurderinger. 

— «OTH» andre typer avgifts-

programmer. 

14 Tidligere 

avgiftsprogram 

Identifisering av det tidligere 

avgiftsprogrammet som det 

nåværende avgiftsprogrammet 

erstatter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom det 

nåværende 

avgiftsprogrammet 

endrer 

anvendelses-

området for det 

tidligere avgifts-

programmet. 

Identifikator for avgiftsprogrammet i 

formatet «FP_[intern identifikator for 

avgiftsprogrammet]». 
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15 Avgiftstabell 

(er) 

Entydig identifikasjonsnummer for 

hver avgiftstabell som får anvendelse 

på eller er knyttet til avgifts-

programmet. Denne identifikatoren 

for avgiftstabellen må tilsvare 

identifikatoren(e) som angis i tabell 2 

i vedlegg I. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for avgiftstabellen i 

formatet «FS_[intern identifikator for 

avgiftstabellen]». 

16 Avgiftsprogram

mets filnavn 

Filnavn for avgiftsprogrammet. Skal 

framlegges i zip-format. 

Obligatorisk.  

Tabell 4 

Rapportering av gjeldende framgangsmåter for prisfastsettelse og senere vesentlige oppdateringer 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator 

for kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Omfattede 

kredittvurde-

ringsbyråer 

Identifisering av de kredittvurde-

ringsbyråene som anvender 

framgangsmåten for prisfastsettelse. 

Obligatorisk. ISO 17442 

3 Identifikator 

for fram-

gangsmåte 

Entydig identifikator for fram-

gangsmåten for prisfastsettelse som 

skal opprettholdes over tid. 

Obligatorisk.  

4 Identifikator 

for pris-

politikken 

Identifisering av prispolitikken eller -

politikkene som framgangsmåten for 

prisfastsettelse skal gjennomføre. 

Denne identifikatoren for pris-

politikken må tilsvare identifika-

toren(e) som angis i tabell 2 i  

vedlegg I. 

Obligatorisk. Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 

5 Identifikator 

for 

avgiftstabellen 

Identifisering av tabellen(e) som 

framgangsmåten for prisfastsettelse 

skal gjennomføre. Denne identifika-

toren for avgiftstabellen må tilsvare 

identifikatoren(e) som angis i tabell 2 

i vedlegg I. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for avgiftstabellen i 

formatet «FS_[intern identifikator for 

avgiftstabellen]». 
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6 Identifikator 

for avgifts-

programmet 

Identifisering av avgiftsprogrammet(-

ene) som framgangsmåten for 

prisfastsettelse skal gjennomføre. 

Denne identifikatoren for avgifts-

programmet må tilsvare 

identifikatoren(e) som angis i tabell  

3 i vedlegg I. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for avgiftsprogrammet i 

formatet «FP_[intern identifikator for 

avgiftsprogrammet]». 

7 Gyldighetsdato 

for fram-

gangsmåten for 

prisfastsettelse 

Den datoen framgangsmåten for 

prisfastsettelse begynner å gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD). 

8 Sluttdato for 

framgangsmå-

ten for prisfast-

settelse 

Den datoen framgangsmåten for 

prisfastsettelse opphører å gjelde 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 8601 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01. 

9 Filnavn for 

framgangsmå-

ten for prisfast-

settelse 

Filnavn for framgangsmåten for 

prisfastsettelse. Skal framlegges i zip-

format. 

Obligatorisk.  
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VEDLEGG II 

Tabell 1 

Opplysninger som skal framlegges for ESMA for hver enkelt kredittvurdering som tildeles etter modellen der 

utstederen betaler 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator 
for kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 
rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 
registrering. 

Obligatorisk.  

2 Rapporte-
ringsår 

Det kalenderåret rapporte-
ringsperioden gjelder. 

Obligatorisk. Format: ÅÅÅÅ. 

3 Kredittvurde-

ringsidentifika-
tor 

Entydig identifikator for kredittvur-

deringen. Den kan ikke endres, og 
skal tilsvare identifikatoren som 
rapporteres i henhold til delegert 

forordning (EU) 2015/2. 

Obligatorisk. — 

4 Startdato for 
avtale om 
kredittvurde-

ring 

Datoen for den opprinnelige avtalen 
om kredittvurderingstjenesten. 
Tilsvarer vanligvis den datoen 

avgiftene for kredittvurde-
ringstjenesten fastsettes. 

Obligatorisk. ISO 8601 utvidet dato- og tidsformat: 
ÅÅÅÅ-MM-DD. 

5 Anvendt 
avgiftstabell 

Entydig identifikator for 
avgiftstabellen som avgiftene ble 

fastsatt i henhold til. Denne 
identifikatoren for avgiftstabellen må 
tilsvare identifikatoren(e) som angis i 

tabell 2 i vedlegg I. Dersom det ikke 
er anvendt en avgiftstabell for å 
fastsette prisen, må identifikatoren for 

prispolitikken anvendes. Denne 
identifikatoren for prispolitikken må 
tilsvare identifikatoren(e) som angis i 

tabell 1 i vedlegg I. 

Dersom verken en prispolitikk eller en 
avgiftstabell er anvendt, bør «N» 

brukes. 

Obligatorisk. Identifikator for avgiftstabellen i 
formatet «FS [intern identifikator for 

avgiftstabellen]» eller identifikator for 
prispolitikken i formatet «PP_[intern 
identifikator for prispolitikken]». 

«N» Ikke anvendt. 

6 Person(er) med 
ansvar for 
prisfastsettelse 

Intern identifikator tildelt av 
kredittvurderingsbyrået til en eller 
flere personer som har ansvar for å 

fastsette avgiftene som er knyttet til 
kredittvurderingene, ved å anvende 
den relevante avgiftstabellen og/eller 

det relevante avgiftsprogrammet, eller 
til den personen som godkjenner 
unntak fra eller rabatter med hensyn 

til avgiftstabellen og/eller 
avgiftsprogrammet. 

Obligatorisk. Den interne identifikatoren for den 
ansvarlige personen. 

7 Kundeidentifi-
kator 

Entydig kode gitt av kredittvur-
deringsbyrået for å identifisere 

kunden. Denne bør vanligvis tilsvare 
utstederen av instrumentet eller 
enheten, men skal under ingen 

omstendighet være et spesialforetak 
for verdipapirisering. Den entydige 
koden for strukturerte finansielle 

instrumenter bør identifisere 
initiativtakeren eller en annen enhet 
som fra et økonomisk synspunkt (for 

eksempel formidleren) i praksis, 
direkte eller indirekte gjennom et 
spesialforetak for verdipapirisering 

eller et strukturert investerings-
produkt, forhandler med kredittvur-
deringsbyrået om avgiften.  

Obligatorisk.  
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  Den skal tilsvare en kundeidentifika-

tor angitt i tabell 2 i vedlegg II. 

  

8 Angivelse av 

om den 

individuelle 

kredittvurderin

gen har dratt 

fordel av et 

avgiftsfritak 

eller en 

avgiftsreduk-

sjon 

For visse kredittvurderinger blir det 

ikke alltid ilagt individuell direkte 

avgift, eller de kan dra fordel av en 

reduksjon fordi kunden kan ha betalt 

for et sett av kredittvurderinger, et 

årlig (eller med annen fastsatt 

hyppighet) nominelt utstedelsesbeløp 

eller en fast avgift, eller inngå som en 

del av en «pakke» med kredittvur-

deringer («gruppeavgift»). I dette 

feltet angis det om den individuelle 

kredittvurderingen er omfattet av en 

slik ordning med kunden. 

Obligatorisk. — «C» — omfattet av en ordning 

med gruppeavgift, 

— «N» — ikke omfattet av en 

ordning med gruppeavgift. 

9 Samlet beløp 

for ilagte 

avgifter 

Angir samlet beløp for avgiftene som 

er ilagt for kredittvurderingen i 

foregående rapporteringskalenderår. 

Dersom det ikke er betalt avgift for 

den individuelle kredittvurderingen, 

bør beløpet være 0 for alle unntatt en 

av kredittvurderingene som drar fordel 

av gruppeavgiften. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

10 Beløp for 

betalte 

innledende 

avgifter 

Angir de startavgiftene/innledende 

avgiftene som er fakturert i det 

foregående rapporteringskalenderåret. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

11 Betalte 

tilsynsavgifter 

Angir de årlige tilsyns-/kontroll-

avgiftene som er fakturert i det 

foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

12 Andre ilagte 

avgifter for 

kredittvurde-

ringstjeneste 

Angir summen av andre avgifter eller 

godtgjøring som er fakturert i det 

foregående kalenderåret. 

Dersom det er 

relevant. 

Beløp i euro. 

13 Beskrivelse av 

andre avgifter 

Angivelse av om de fakturerte 

avgiftene omfattet godtgjøring eller 

avgifter for rask behandling av 

kundens anmodning om kredittvur-

deringstjenesten. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom svaret i 

feltet «Andre 

ilagte avgifter for 

kredittvurderingstj

eneste» (felt 12) er 

«Andre ilagte 

avgifter». 

— «Y» — dersom avgift for rask 

behandling ble ilagt, 

— «N» — dersom avgift for rask 

behandling ikke ble ilagt. 
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14 Forhandlinger 

knyttet til andre 

kredittvurde-

ringer 

Angir om forhandlingene om 

kredittvurderingsavgiften var knyttet 

til andre av kundens eksisterende 

kredittvurderinger, og om det førte til 

variasjoner i de endelige avgiftene 

som kunden betalte. Dette omfatter 

kredittvurderingstjenester som ytes i 

forbindelse med de hjelpemidlene 

som er opprettet for å lette utstedelse, 

for eksempel et MTN-program. 

Obligatorisk. — «Y» for Ja, 

— «N» for Nei. 

15 Identifisering 

av kredittvur-

dering(er) som 

er tilknyttet 

Entydig identifikator for den eller de 

kredittvurderingene som er knyttet til 

den kredittvurderingen som 

rapporteres (for eksempel i 

forbindelse med et strukturert 

finansielt instrument: en 

masterfondsstruktur og dens serier) 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom svaret i 

felt 14 er «Y». 

—  Liste over identifikatorer. 

16 Avgifts-

program 

Angivelse av om kunden drar fordel 

av lavere individuelle avgifter på 

grunnlag av et program basert på 

bruksfrekvens eller et annet 

avgiftsprogram. 

Obligatorisk. — «Y» for Ja, 

— «N» for Nei. 

17 Identifisering 

av avgifts-

programmet 

Identifisering av avgiftsprogrammet 

som prisen for kredittvurderingen 

fastsettes i henhold til. Bør angi det 

avgiftsprogrammet som må tilsvare 

identifikatoren som er angitt i det 

gjeldende avgiftsprogrammet i 

henhold til tabell 3 i vedlegg I. 

Obligatorisk 

dersom «Y» er 

valgt i felt 16. 

—  Identifikator for 

avgiftsprogrammet i formatet 

«FP_[intern identifikator for 

avgiftsprogrammet]». 

Tabell 2 

Opplysninger som skal framlegges for ESMA om avgifter mottatt fra hver kunde for kredittvurderingstjenester og 

tilleggstjenester 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator 

for kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Kundeidentifi-

kator 

Entydig kode gitt av kredittvurde-

ringsbyrået for å identifisere kunden. 

Kundene kan være utstedere, 

kredittvurderte enheter og/eller 

initiativtakere og/eller omfatte enheter 

som fra et økonomisk synspunkt, 

direkte eller indirekte gjennom et 

spesialforetak for verdipapirisering 

eller et strukturert investerings-

produkt, forhandler med kredittvur-

deringsbyrået om avgiftene i 

forbindelse med kredittvurde-

ringsordninger. Av klarhetshensyn bør 

det understrekes at en kunde under 

ingen omstendighet skal være et 

spesialforetak for verdipapirisering 

eller et strukturert investerings-

produkt.  

Obligatorisk.  
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  Kunden skal beholde den samme 

entydige identifikatoren i alle disse 

tilfellene. 

  

3 Juridiske 

personer 

Liste over juridiske personer som 

inngår i feltet Kundeidentifikator 

Obligatorisk. Liste over navn på juridiske personer. 

4 Samlede 

avgifter som er 

fakturert 

Samlede avgifter som er fakturert 

kunden i det foregående kalenderåret 

for kredittvurderingstjenester som ytes 

etter modellen der utstederen betaler. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

5 Kundens 

kredittvur-

deringer 

Angir hvor mange kredittvurderinger 

kunden hadde hos kredittvurde-

ringsbyrået per 31. desember i det 

foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Antall kredittvurderinger. 

6 Samlede 

avgifter for 

programmer 

Samlede avgifter som er fakturert 

kunden i det foregående kalenderåret 

for kredittvurderingstjenester som 

ikke gjelder en individuell kredittvur-

dering, men et program basert på 

bruksfrekvens, et program basert på 

tilknytning eller en annen type 

program med faste avgifter og 

tilleggsavgifter, som kan omfatte en 

eller flere kredittvurderinger. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

7 Identifisering 

av kredittvur-

deringer 

Identifisering av kredittvurderinger 

som er utstedt i henhold til eller er 

omfattet av avgiftsprogrammer i det 

foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Liste over identifikatorer for 

kredittvurderinger. 

8 Avgifter 

mottatt for 

tilleggstjenester 

Samlede avgifter som er fakturert 

kunden av gruppen av kredittvur-

deringsbyråer for tilleggstjenester i det 

foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

9 Viktigste 

tilleggstjenester 

Identifisering av de tre viktigste 

tjenestene, målt i inntekter, som 

gruppen av kredittvurderingsbyråer 

ytte til kunden i det foregående 

kalenderåret. 

Obligatorisk. 

Dersom svaret i 

felt 8 «Avgifter 

mottatt for 

tilleggstjenester» 

er mer enn 0. 

Liste over tilleggstjenester. 

10 Rangering av 

tilleggstjenester 

Rangering av tilleggstjenestene for de 

tre viktigste tjenestene, målt i 

inntekter, som angitt i felt  

9 «Viktigste tilleggstjenester». 

Obligatorisk. 

Dersom svaret i 

felt 8 «Avgifter 

mottatt for 

tilleggstjenester» 

er mer enn 0. 

Rangering av tilleggstjenester. 
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11 Andre tjenester Angivelse av om det ved fastsettelsen 

av avgifter for kredittvurderings-

tjenestene som ytes til kunden, ble tatt 

hensyn til tjenester som ytes av 

enheter som tilhører kredittvurde-

ringsbyråets gruppe i henhold til 

artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF, 

samt enheter knyttet til kredittvurde-

ringsbyrået eller et annet selskap i 

kredittvurderingsbyråets gruppe 

gjennom en tilknytning i henhold til 

artikkel 12 nr. 1 i direktiv 

83/349/EØF. 

Obligatorisk. — «Y» for Ja, 

— «N» for Nei. 
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Tabell 1 

Opplysninger som skal framlegges for ESMA om avgifter mottatt for kredittvurderingstjenester etter modellen der 

investoren eller abonnenten betaler 

Opplysningene skal framlegges per kunde for 

i) de 100 viktigste kundene, målt i inntekter, i forbindelse med denne typen kredittvurderingstjeneste, 

ii)  alle andre kunder som er abonnenter, eller som betaler for kredittvurderinger som investorer og også vurderes av gruppen 

av kredittvurderingsbyråer. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

1 Identifikator 

for kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. 

Den tildeles av ESMA ved 

registrering. 

Obligatorisk.  

2 Kundeidentifi-

kator 

Kode brukt internt av systemet for å 

identifisere den kunden som betaler, 

som det utstedes faktura til, eller som 

på annen måte forhandler med 

kredittvurderingsbyrået om avgiften 

for kredittvurderingstjenesten. 

Obligatorisk.  

3 Avgifter per 

kunde 

Samlede avgifter som er fakturert 

kunden for abonnementsbaserte 

kredittvurderingstjenester som er ytt i 

det foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 

4 Identifisering 

av pris-

politikken 

Identifisering av den prispolitikken 

som kredittvurderingsbyrået har 

fastsatt kundens avgifter i henhold til. 

Identifikatoren for prispolitikken må 

tilsvare identifikatoren som er angitt i 

den gjeldende prispolitikken i henhold 

til tabell 1 i vedlegg I til denne 

tekniske reguleringsstandarden. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for prispolitikken i 

formatet «PP_[intern identifikator for 

prispolitikken]». 

5 Identifisering 

av avgifts-

tabellen 

Identifisering av de tre viktigste 

avgiftstabellene som kredittvurde-

ringsbyrået har fastsatt kundens 

avgifter i henhold til. Identifikatoren 

for avgiftstabellen må tilsvare 

identifikatoren som er angitt i den 

gjeldende avgiftstabellen som er en del 

av prispolitikken i henhold til tabell 3 i 

vedlegg I til denne tekniske 

reguleringsstandarden. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for avgiftstabellen i 

formatet «FS_[intern identifikator for 

avgiftstabellen]». 

6 Identifisering 

av avgifts-

programmet 

Identifisering av de tre viktigste 

avgiftsprogrammene som 

kredittvurderingsbyrået har fastsatt 

kundens avgifter i henhold til. 

Identifikatoren for avgiftsprogrammet 

må tilsvare identifikatoren som er 

angitt i det gjeldende avgifts-

programmet som er en del av 

prispolitikken i henhold til tabell 4 i 

vedlegg I til denne tekniske 

reguleringsstandarden. 

Obligatorisk. 

Dersom det er 

relevant. 

Identifikator for avgiftsprogrammet i 

formatet «FP_[intern identifikator for 

avgiftsprogrammet]». 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 

7 Utsteder eller 

kredittvurdert 

enhet 

Angivelse av om kunden også er en 

utsteder, en kredittvurdert enhet eller 

på annen måte en kunde i henhold til 

tabell 2 i vedlegg II. 

Obligatorisk. — «Y» for Ja, 

— «N» for Nei. 

8 Angivelse av 

viktig kunde 

Angivelse av om kunden var en av de 

100 viktigste abonnentene, målt i 

inntekter, i det foregående 

kalenderåret. 

Obligatorisk. — «Y» for Ja, 

— «N» for Nei. 

9 Avgifter 

mottatt for 

tilleggstje-

nester 

Samlede avgifter som er fakturert 

kunden av gruppen av kredittvur-

deringsbyråer for tilleggstjenester i det 

foregående kalenderåret. 

Obligatorisk. Beløp i euro. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2 

av 30. september 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer gjør  

tilgjengelig for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurde-

ringsbyråer(1), særlig artikkel 21 nr. 4 tredje ledd og artikkel 21 nr. 4a tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 11a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har 

tillatelse, når de utsteder en kredittvurdering eller en kredittutsikt, oversende kredittvurderingsopplysninger til Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). Dette kravet får ikke anvendelse på kredittvurderinger 

som bare utarbeides og framlegges for investorer mot en avgift. ESMA skal offentliggjøre de kredittvurde-

ringsopplysningene som kredittvurderingsbyråene oversender, på et offentlig nettsted kalt den europeiske 

kredittvurderingsplattformen (ERP). Det bør derfor innføres bestemmelser om innholdet i og framleggingen av de 

opplysningene som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige for ESMA med sikte på ERP. 

2) I henhold til artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurde-

ringsbyråer videre framlegge opplysninger for ESMA om sine tidligere resultater og med sikte på løpende tilsyn. 

Opplysningenes innhold og framlegging er fastsatt i henholdsvis delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012(2) 

og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012(3). For å effektivisere ESMAs databehandling og forenkle 

rapportering av opplysninger for kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse, bør det fastsettes integrert e 

rapporteringskrav for alle opplysninger som disse kredittvurderingsbyråene skal rapportere til ESMA. Denne 

forordningen innfører derfor bestemmelser om de opplysningene som skal rapporteres med sikte på ERP, de 

opplysningene om tidligere resultater som skal gjøres tilgjengelige i det sentrale datalageret som er opprettet av ESMA, 

og de opplysningene som kredittvurderingsbyråer regelmessig skal rapportere til ESMA med sikte på løpende tilsyn 

med kredittvurderingsbyråer. Denne forordningen opphever derfor delegert forordning (EU) nr. 448/2012 og delegert 

forordning (EU) nr. 446/2012. ESMA bør integrere alle opplysninger som kredittvurderingsbyråer rapporterer med sikte 

på ERP, det sentrale datalageret og løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråer, i én ESMA-database. 

3) For å sikre at ERP gir oppdaterte opplysninger om kredittvurderinger som ikke bare framlegges for inves torer mot en 

avgift, er det nødvendig å beskrive opplysningene som skal rapporteres, herunder kredittvurderingen og kredittutsikten 

for det kredittvurderte instrumentet eller den kredittvurderte enheten, de pressemeldingene som følger kredittvurde-

ringer, rapporter som følger kredittvurderinger av statspapirer, kredittvurderingstype og datoen og tidspunktet for 

offentliggjøring. Særlig pressemeldinger skal inneholde opplysninger om de viktigste forholdene som ligger til grunn 

for kredittvurderingsbeslutningen. ERP gir brukere av kredittvurderinger et sentralt tilknytningspunkt med oppdaterte 

opplysninger og reduserer informasjonskostnadene ved at det blir mulig å få en samlet oversikt over de forskjellige 

kredittvurderingene som er utstedt for hver kredittvurdert enhet eller hvert kredittvurdert instrument.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 6.1.2015, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvur deringsbyråer skal gjøre 

tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 17). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i og formatet for periodisk rapportering av kreditt vur-

deringsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske verdipapir - og markedstilsynsmyndighet (EUT  

L 140 av 30.5.2012, s. 2). 
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4) Kredittvurderingsbyråer bør for å sikre en samlet oversikt over alle kredittvurderinger som forskjellige kredittvurde-

ringsbyråer har tildelt den samme kredittvurderte enheten eller det samme kredittvurderte instrumentet, bruke felles 

identifikatorer for den kredittvurderte enheten og det kredittvurderte instrumentet når de rapporterer kredittvur-

deringsopplysningene til ESMA. Derfor bør den globale LEI-koden («Legal Entity Identifier») være den eneste metoden 

som anvendes for entydig global identifisering av kredittvurderte enheter, utstedere, initiativtakere og 

kredittvurderingsbyråer. 

5) For å sikre at opplysningene på ERP er oppdaterte , bør kredittvurderingsopplysninger innsamles og offentliggjøres 

daglig slik at det kan foretas én daglig oppdatering av ERP utenom kontortid i Unionen. 

6) For at ESMA skal kunne reagere raskt ved faktisk eller potensiell manglende overholdelse av forordning (EF)  

nr. 1060/2009, bør de kredittvurderingsopplysningene som rapporteres av kredittvurderingsbyråer som er registrert eller 

har tillatelse, gi ESMA mulighet til å føre nøye tilsyn med kredittvurderingsbyråenes atferd og virksomhet. 

Kredittvurderingsopplysninger bør derfor rapporteres til ESMA hver måned. For å sikre forholdsmessighet bør 

imidlertid kredittvurderingsbyråer som har færre enn 50 ansatte, og som ikke inngår i en gruppe, kunne framlegge 

kredittvurderingsopplysninger annenhver måned. ESMA bør likevel kunne kreve at disse kredittvurderingsbyråene 

foretar månedlig rapportering i lys av antallet og typen kredittvurderinger, herunder kredittanalysens kompleksitet, de 

vurderte instrumentenes eller utstedernes betydning og kredittvurderingenes egnethet til reguleringsformål. 

7) For å unngå dobbeltrapportering av opplysninger bør ESMA i sitt løpende tilsyn bruke de opplysningene som allerede er 

rapportert med sikte på ERP. Det bør også kreves at kredittvurderingsbyråer med sikte på løpende tilsyn skal rapportere 

opplysninger om de kredittvurderingene og kredittutsiktene som ikke rapporteres med sikte på ERP. 

8) ESMA bør bruke de opplysningene som rapporteres med sikte på ERP og med sikte på ESMAs løpende tilsyn, for å 

samle inn de opplysningene om tidligere resultater som den bør gjøre tilgjengelig i det sentrale datalageret i samsvar 

med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1060/2009. For å gjøre det lettere å foreta sammenligninger og for å sikre 

samsvar med de opplysningene som er rapportert i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012, bør 

det kreves at kredittvurderingsbyråer som nylig fikk tillatelse, skal oversende opplysninger som dekker en periode på 

minst ti år forut for tillatelsen, eller perioden etter at de innledet sin virksomhet. Kredittvurderingsbyråer som har 

tillatelse, bør ikke være forpliktet til å rapportere disse opplysningene, helt eller delvis, dersom de kan dokumentere at 

dette ikke ville stå i rimelig forhold til virksomhetens omfang og kompleksitet. 

9) Kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, bør enten kunne rapportere sine kredittvurderingsopplysninger hver for 

seg til ESMA eller gi et av byråene i gruppen i oppgave å framlegge opplysningene på deres vegne. Ettersom 

kredittvurderingsbyråene har en svært integrert organisasjon på unionsplan, og for å lette forståelsen av statistikken, 

oppfordres imidlertid disse kredittvurderingsbyråene til å rapportere samlet for hele gruppen. 

10) Med sikte på ESMAs løpende tilsyn og offentliggjøring av kredittvurderingsbyråenes rapporteringer av tidligere 

resultater kan kredittvurderingsbyråer også, på frivillig basis, rapportere til ESMA kredittvurderinger som er utstedt av 

kredittvurderingsbyråer fra tredjeland, som tilhører den samme gruppen av kredittvurderingsbyråer, men ikke er 

godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

11) Når de oversender opplysninger bør kredittvurderingsbyråer klassifisere de utstedte kredittvurderingene og kreditt -

utsiktene i forskjellige kategorier: etter kredittvurderingstype og underklassifisering, for eksempel etter sektor, bransje 

eller eiendelsklasse, eller etter type utsteder og utstedelse. Disse kategoriene baseres på ESMAs tidligere erfaringer med 

innsamling av kredittvurderingsopplysninger og behovet for tilsyn med kredittvurderingsopplysninger. 

12) For å gjøre det mulig å rapportere kredittvurderinger av nye finansielle instrumenter som kan oppstå som følge av 

finansiell nyskaping, bør det innføres en kategori for rapportering av «andre finansielle instrumenter». Videre bør det for 

kategoriene kredittvurderinger av foretak og kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter innføres en 

kategori for «andre» for å dekke alle nye typer foretaksutstedelser eller strukturerte finansielle instrumenter som ikke 

kan klassifiseres i de eksisterende kategoriene.  
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13) For å gi ESMA mulighet til å opprette ERP og gi kredittvurderingsbyråene tilstrekkelig tid til å tilpasse sine interne 

systemer til de nye rapporteringskravene bør kredittvurderingsbyråenes første rapport framlegges innen 1. januar 2016. 

For å sikre at de opplysningene som rapporteres i henhold til denne forordningen, blir sammenlignbare og konsekvente, 

bør den første rapporten inneholde opplysninger om alle kredittvurderinger som er utstedt og ikke tilbakekalt innen  

21. juni 2015. Videre bør den første rapporten inneholde opplysninger om kredittvurderinger og kredittutsikter som er 

utstedt av kredittvurderingsbyråer i perioden fra 21. juni 2015 til 1. januar 2016. Den første rapporten bør omfatte 

samme type opplysninger som de kredittvurderingsopplysningene som deretter skal rapporteres daglig. 

14) For å gi ESMA mulighet til å motta og behandle opplysningene automatisk i ESMAs interne systemer bør de 

opplysningene som skal rapporteres, samles i et standardformat. Som følge av den tekniske utviklingen kan det bli 

nødvendig for ESMA å oppdatere og meddele en rekke tekniske rapporteringsinstrukser om overføringen av eller 

formatet for de filene som kredittvurderingsbyråene skal framlegge, gjennom særlige meddelelser eller retningslinjer. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

16) ESMA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

17) For å oppnå samsvar med artikkel 2 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013(2) bør denne 

forordningen anvendes fra 21. juni 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Opplysninger som skal rapporteres 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal rapportere opplysninger om alle kredittvurderinger eller kredittutsikter som de har utstedt 

eller godkjent i samsvar med artikkel 8, 9 og 11. Kredittvurderingsbyråer skal rapportere alle kredittvurderinger og 

kredittutsikter som de har utstedt for hver kredittvurdert enhet, og om alle gjeldsinstrumenter de har utstedt, dersom det er 

relevant. 

2.  Kredittvurderingsbyråer skal sikre at de opplysningene som rapporteres til ESMA, er nøyaktige, fullstendige og 

tilgjengelige, og at rapportene framlegges i samsvar med artikkel 8, 9 og 11 ved bruk av egnede systemer som er utviklet på 

grunnlag av tekniske instrukser fra ESMA. 

3.  Kredittvurderingsbyråer skal umiddelbart underrette ESMA om eventuelle ekstraordinære omstendigheter som 

midlertidig kan hindre eller forsinke deres rapportering i samsvar med denne forordningen. 

4.  Når det gjelder grupper av kredittvurderingsbyråer, kan medlemmene i hver gruppe gi et annet medlem i oppgave å 

oversende rapporter som kreves i henhold til denne forordningen, på deres vegne. Hvert kredittvurderingsbyrå som det 

framlegges en slik rapport for, skal identifiseres i opplysningene som framlegges for ESMA. 

5.  Ved anvendelsen av artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 kan et 

kredittvurderingsbyrå som rapporterer på vegne av en gruppe, ta med opplysninger om kredittvurderinger og kredittutsikter som 

er utstedt av kredittvurderingsbyråer fra tredjeland, som tilhører den samme gruppen og ikke er godkjent. Dersom 

kredittvurderingsbyrået ikke rapporterer slike opplysninger, skal det gi en forklaring på dette i sin rapport med kvalitative 

opplysninger, i felt 9 og 10 i tabell 1 i del 1 i vedlegg I til denne forordningen. 

6.  Kredittvurderingsbyråer skal opplyse hvilken status hver rapporterte kredittvurdering eller kredittutsikt har, ved i 

samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 å angi om den er uoppfordret med deltakelse eller uoppfordret 

uten deltakelse, eller oppfordret.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvur -

deringsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1). 
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Artikkel 2 

Rapportering av mislighold-status og tilbakekalling 

1.  I vedlegg I del 2 tabell 2 felt 6 og 13 skal kredittvurderingsbyråer rapportere mislighold i forbindelse med kredittvur-

deringer dersom en av følgende hendelser har funnet sted: 

a)  Kredittvurderingen angir at det har funnet sted mislighold i henhold til kredittvurderingsbyråets definisjon av mislighold. 

b)  Kredittvurderingen er tilbakekalt på grunn av insolvens i den kredittvurderte enheten eller omstrukturering av gjeld. 

c)  Andre tilfeller der kredittvurderingsbyrået anser at en kredittvurdert enhet har misligholdt sine forpliktelser, eller dens evne 

til å kunne overholde sine forpliktelser er vesentlig svekket, eller et kredittvurdert instrument er misligholdt eller vesent lig 

svekket, eller tilsvarende situasjoner. 

2.  Dersom en rapportert kredittvurdering tilbakekalles, skal grunnen angis i vedlegg I del 2 tabell 2 felt 11. 

Artikkel 3 

Kredittvurderingstyper 

Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger eller kredittutsikter klassifisere disse som en av følgende 

kredittvurderingstyper: 

a)  Kredittvurderinger av foretak. 

b)  Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter. 

c)  Kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser. 

d)  Andre finansielle instrumenter. 

Artikkel 4 

Kredittvurderinger av foretak 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger av foretak klassifisere disse i en av følgende 

bransjer: 

a)  Finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere. 

b)  Forsikring. 

c)  Alle andre foretak eller utstedere som ikke er omfattet av bokstav a) og b). 

2.  Kredittvurderingsbyråer skal klassifisere foretaksutstedelser som en av følgende utstedelsestyper: 

a)  Obligasjoner. 

b)  Obligasjoner med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1), som 

oppfyller godkjenningskravene i artikkel 129 nr. 1–3, 6 og 7 i forordning (EU) nr. 575/2013(2). 

c)  Andre typer obligasjoner med fortrinnsrett, der kredittvurderingsbyrået har brukt særlige metoder, modeller eller 

grunnleggende forutsetninger for obligasjoner med fortrinnsrett for å utstede kredittvurderingen, og som ikke er omfattet av 

bokstav b). 

d)  Andre typer foretaksutstedelser som ikke er omfattet av bokstav a), b) og c). 

3.  Landkoden for kredittvurderte enheter eller deres utstedelser i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10 skal være koden for det 

landet der enheten er hjemmehørende. 

Artikkel 5 

Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter 

1.  Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter skal gjelde et finansielt instrument eller en annen eiendel 

som er resultatet av en verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i forordning (EU)  

nr. 575/2013.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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2.  Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter klassifisere 

disse i en av følgende eiendelsklasser: 

a)  Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, herunder lån til kjøp av bil, båt eller fly, studielån, forbrukslån, lån til små og 

mellomstore bedrifter, lån til helsetjenester, lån til prefabrikkerte hus, lån til filmproduksjon, lån til forsyningstjenester, 

leasing av utstyr, kredittkortfordringer, pant for skattekrav, misligholdte lån, lån til bobiler o.l., leieavtaler med 

privatpersoner, leieavtaler med foretak og kundefordringer. 

b)  Verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig, med eller uten høyeste kredittverdighet, og lån med pant i boligs friverdi 

(«home equity loans»). 

c)  Verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i næringseiendom, herunder lån til detaljforretnings- eller kontoreiendommer, 

sykehus, alders- eller pleiehjem, lagringsanlegg, hoteller, helseinstitusjoner, industri og flerfamilieeiendommer. 

d)  Gjeldsinstrumenter med sikkerhet i en eiendelsportefølje («collateralised debt obligations», CDO-er), herunder 

gjeldsinstrumenter med sikkerhet i banklån («collateralised loan obligations», CLO-er), gjeldsinstrumenter med sikkerhet i 

en kredittportefølje («credit-backed obligations»), syntetiske CDO-er, enkelttransje-CDO-er, kredittfondsobligasjoner 

(«credit fund obligations»), CDO-er med sikkerhet i verdipapirer, og CDO-er med sikkerhet i CDO-er. 

e)  Sertifikater med sikkerhet i eiendeler («asset-backed commercial papers», ABCP). 

f)  Andre strukturerte finansielle instrumenter som ikke omfattes av bokstav a)–e), herunder strukturerte obligasjoner med 

fortrinnsrett, strukturerte investeringsprodukter, forsikringsrelaterte verdipapirer og foretak som tilbyr derivatprodukter.  

3.  Dersom det er relevant, skal kredittvurderingsbyrået i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 34 også angi hvilken særlig 

undereiendelsklasse det kredittvurderte instrumentet tilhører. 

4.  Landkoden for strukturerte finansielle instrumenter skal rapporteres i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10, og skal være 

koden for det landet der de fleste underliggende eiendelene er hjemmehørende. Når det ikke er mulig å fastslå hvilket land de 

fleste underliggende eiendelene er hjemmehørende i, skal det kredittvurderte instrumentet klassifiseres som «internasjonal». 

Artikkel 6 

Kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av opplysninger om kredittvurderinger av stater og offentlige enheter og 

av overnasjonale organisasjoner og deres utstedte gjeld, klassifisere disse i en av følgende sektorer: 

a)  Stat, når den kredittvurderte enheten er en stat, eller utstederen av en kredittvurdert gjeldsforpliktelse eller finansiell 

forpliktelse, et gjeldsinstrument eller et annet finansielt instrument er en stat eller et spesialforetak for en stat i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 bokstav v) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1060/2009, og når kredittvurderingen gjelder en stat. 

b)  Regional eller lokal myndighet, når den kredittvurderte enheten er en regional eller lokal myndighet, eller utstederen av en 

kredittvurdert gjeldsforpliktelse eller finansiell forpliktelse, et gjeldsinstrument eller et annet finansielt instrument er en 

regional eller lokal myndighet eller et spesialforetak for en regional eller lokal myndighet i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav v) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1060/2009, og når kredittvurderingen gjelder en regional eller lokal myndighet. 

c)  Internasjonal finansinstitusjon som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav v) iii) i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

d)  Overnasjonal organisasjon, for eksempel institusjoner som ikke omfattes av bokstav c), og som er opprettet, eies eller 

kontrolleres av mer enn én offentlig aksjeeier, herunder organisasjoner nevnt i næringshovedområde U i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1). 

e)  Offentlige enheter, herunder enheter nevnt i næringshovedområde O, P og Q i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1893/2006. 

2.  Dersom det ikke kan identifiseres et bestemt land som utstederland i forbindelse med internasjonale finansinstitusjoner 

eller overnasjonale organisasjoner i henhold til nr. 1 bokstav c) og d), skal den kredittvurderte utstederen klassifiseres som 

«internasjonal» i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 7 

Andre finansielle instrumenter 

Utstedte kredittvurderinger eller kredittutsikter som gjelder finansielle instrumenter som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav k) i 

forordning (EF) nr. 1060/2009, og som ikke kan klassifiseres som foretaksutstedelser i henhold til artikkel 4 nr. 2 i denne 

forordningen, som strukturerte finansielle instrumenter i henhold til artikkel 5 i denne forordningen eller som staters og 

offentlige enheters utstedelser i henhold til artikkel 6 i denne forordningen, skal rapporteres i kategorien «andre finansielle 

instrumenter». 

Artikkel 8 

Rapportering med sikte på offentliggjøring på ERP 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal rapportere opplysninger om alle kredittvurderinger eller kredittutsikter i henhold til 

artikkel 11a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009, hver gang de utsteder eller godkjenner kredittvurderinger eller kredittutsikter 

som ikke bare framlegges for investorer mot en avgift. 

2.  Kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i nr. 1 og utstedt mellom kl. 20.00.00 mellomeuropeisk tid (MET )(1) 

en dag og kl. 19.59.59 MET dagen etter, skal rapporteres til kl. 21.59.59 MET dagen etter. 

3.  For hver kredittvurdering eller kredittutsikt som rapporteres i samsvar med nr. 1, skal den tilhørende pressemeldingen 

nevnt i avsnitt D del I nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 rapporteres samtidig. Dersom pressemeldingen først 

utarbeides og framlegges på et annet språk enn engelsk, kan det også framlegges en engelsk utgave dersom og når en slik blir 

tilgjengelig. 

4.  For kredittvurderingene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c) skal den tilhørende undersøkelsesrapporten nevnt i 

avsnitt D del III nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 rapporteres. Dersom undersøkelsesrapporten først utarbeides 

og framlegges på et annet språk enn engelsk, kan det også framlegges en engelsk utgave dersom og når en slik blir tilgjengelig. 

Artikkel 9 

Rapportering med sikte på ESMAs tilsyn 

1.  I samsvar med artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer rapportere 

opplysninger om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt eller godkjent, eller utstedt i et tredjeland og ikke 

godkjent i henhold til artikkel 1 nr. 5, herunder opplysninger om alle enheter eller gjeldsinstrumenter som de har mottatt til en 

første gjennomgåelse eller en foreløpig vurdering, som nevnt i avsnitt D del I nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2.  For kredittvurderinger og kredittutsikter som ikke er omfattet av artikkel 8, skal kredittvurderingsbyråer hver måned 

rapportere kredittvurderingsopplysninger for foregående kalendermåned. 

3.  Et kredittvurderingsbyrå som har færre enn 50 ansatte, og som ikke inngår i en gruppe av kredittvurderingsbyråer, kan 

framlegge kredittvurderingsopplysningene nevnt i nr. 2 annenhver måned, med mindre ESMA krever månedlig rapportering på 

bakgrunn av kredittvurderingenes art, kompleksitet og omfang. Kredittvurderingsopplysningene skal gjelde de to foregående 

kalendermånedene. 

4.  Kredittvurderingsopplysningene nevnt i nr. 2 skal framlegges for ESMA innen 15 dager etter slutten av den perioden 

som rapporten gjelder. Dersom månedens femtende dag faller på en offentlig helligdag i det landet kredittvurderingsbyrået er 

hjemmehørende i, eller, dersom kredittvurderingsbyrået rapporterer på vegne av en gruppe i samsvar med artikkel 1 nr. 4, det 

landet nevnte kredittvurderingsbyrå er hjemmehørende i, er fristen neste virkedag. 

5.  Dersom det i foregående kalendermåned ikke ble utstedt kredittvurderinger eller kredittutsikter som nevnt i nr. 1, skal 

kredittvurderingsbyrået ikke være forpliktet til å oversende opplysninger.  

  

(1) MET tar hensyn til omstillingen til mellomeuropeisk sommertid.  
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Artikkel 10 

Rapportering med sikte på tidligere resultater 

ESMA skal bruke kredittvurderinger som er utstedt eller godkjent, eller som er utstedt i et tredjeland og ikke godkjent i henhold 

til artikkel 1 nr. 5, med sikte på å gjøre opplysninger om tidligere resultater tilgjengelige, i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning. 

Artikkel 11 

Første rapportering 

1.  Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent før 21. juni 2015, skal utarbeide en første rapport som skal 

framlegges for ESMA innen 1. januar 2016, og som skal inneholde følgende: 

a)  Opplysninger om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i artikkel 8 og 9 og utstedt og ikke tilbakekalt innen 

21. juni 2015. 

b)  Kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i artikkel 8 og 9 og utstedt mellom 21. juni 2015 og 31. desember 2015. 

2.  Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent mellom 21. juni 2015 og 31. desember 2015, skal oppfylle 

kravene i denne forordningen fra 1. januar 2016. I den første rapporten skal de i samsvar med artikkel 8 og 9 rapportere om alle 

kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt fra datoen for registrering eller godkjenning. 

3.  Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent etter 1. januar 2016, skal oppfylle kravene i denne 

forordningen innen tre måneder etter datoen for registrering eller godkjenning. I den første rapporten skal de i samsvar med 

artikkel 8 og 9 rapportere om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt fra datoen for registrering eller 

godkjenning. 

4.  I tillegg til den første rapporten nevnt i nr. 2 og 3 skal et kredittvurderingsbyrå som er godkjent etter 21. juni 2015, i 

henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning også 

rapportere opplysninger om sine tidligere resultater som gjelder minst ti år før datoen for godkjenning, eller, dersom det 

innledet sin kredittvurderingsvirksomhet mindre enn ti år før datoen for godkjenning, som gjelder perioden etter at det innledet 

sin kredittvurderingsvirksomhet. Kredittvurderingsbyråer som har tillatelse, skal ikke være forpliktet til å rapportere disse 

opplysningene, helt eller delvis, dersom de kan dokumentere at dette ikke ville stå i rimelig forhold til virksomhetens omfang 

og kompleksitet. 

Artikkel 12 

Datastruktur 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA rapporter med kvalitative opplysninger i det formatet som er angitt i 

tabellene i vedlegg I del 1, sammen med den første rapporten med kredittvurderingsopplysninger i samsvar med artikkel  

11. Alle endringer av rapportene med kvalitative opplysninger skal umiddelbart rapporteres til ESMAs system som en 

oppdatering, før de kredittvurderingsopplysningene som påvirkes av disse endringene, framlegges for ESMA. Dersom et 

kredittvurderingsbyrå rapporterer på vegne av en gruppe, som nevnt  i artikkel 1 nr. 4, kan det framlegges ett sett av rapporter 

med kvalitative opplysninger for ESMA. 

2.  Kredittvurderingsbyråer skal framlegge rapporter med kredittvurderingsopplysninger for kredittvurderingene nevnt i 

artikkel 8, 9 og 11 i det formatet som er angitt i tabellene i vedlegg I del 2. 

Artikkel 13 

Framgangsmåter for rapportering 

1.  Kredittvurderingsbyråer skal framlegge rapporter med kvalitative opplysninger og rapporter med kredittvurde-

ringsopplysninger i henhold til artikkel 12, i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA og ved hjelp av ESMAs 

rapporteringssystem. 

2.  Kredittvurderingsbyråer skal lagre filene som sendes til og mottas fra ESMA, i elektronisk form i minst fem år. Disse 

filene skal gjøres tilgjengelige for ESMA på anmodning. 

3.  Dersom et kredittvurderingsbyrå oppdager faktafeil i rapporterte opplysninger, skal det uten unødig opphold rette de 

relevante opplysningene i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA. 
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Artikkel 14 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1.  Følgende forordninger oppheves med virkning fra 1. januar 2016: 

a)  Delegert forordning (EU) nr. 446/2012. 

b)  Delegert forordning (EU) nr. 448/2012. 

2.  Henvisninger til forordningene angitt i nr. 1 skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

3.  Opplysninger som er framlagt for ESMA i samsvar med forordningene angitt i nr. 1 før 1. januar 2016, skal anses å 

være framlagt i samsvar med denne forordningen og fortsatt brukes av ESMA i samsvar med artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21  

nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juni 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

DEL 1 

LISTE O VER FELTER I FILEN MED KVALITATIVE O PPLYSNINGER 

Tabell 1 

Identifisering av kredittvurderingsbyrået og beskrivelse av dets metode  

Denne tabellen skal omfatte de opplysningene som identifiserer det rapporterende kredittvurderingsbyrået, herunder rettslig 

identifisering, metode og politikk. 

Denne tabellen skal inneholde én linje for hvert rapporterende kredittvurderingsbyrå. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å identifisere det 

rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den 

tildeles av ESMA ved registrering eller 

godkjenning. 

Obligatorisk.  Teknisk 

2 Det rapporterende 

kredittvur-

deringsbyråets 

globale LEI 

(«Legal Entity 

Identifier») 

LEI-kode for det kredittvurderingsbyrået som 

sender filen. 

Obligatorisk. ISO 17442 Offentlig 

3 Kredittvur-

deringsbyråets 

navn 

Navn som brukes for å identifisere kredittvur-

deringsbyrået. Skal være det samme som det 

navnet kredittvurderingsbyrået har brukt i 

registreringsprosessen og alle andre fram-

gangsmåter for tilsyn innenfor rammen av 

ESMA. Dersom et medlem av gruppen av 

kredittvurderingsbyråer rapporterer for hele 

gruppen, skal navnet vise til hele gruppen av 

kredittvurderingsbyråer. 

Obligatorisk.  Offentlig 

4 Beskrivelse av 

kredittvur-

deringsbyrået 

Kort beskrivelse av kredittvurderingsbyrået. Obligatorisk.  Offentlig 

5 Kredittvur-

deringsbyråets 

metode 

Beskrivelse av kredittvurderingsbyråets 

kredittvurderingsmetode. Kredittvurde-

ringsbyrået kan her beskrive det som 

kjennetegner dets kredittvurderingsmetode. 

Obligatorisk.  Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

6 Lenke til 

metodesiden på 

kredittvur-

deringsbyråets 

nettsted 

Lenke til kredittvurderingsbyråets nettside som 

inneholder alle opplysninger om metoder, og 

beskrivelser av modeller og grunnleggende 

forutsetninger for kredittvurderinger. 

Obligatorisk. Gyldig 

henvisning til 

nettside. 

Offentlig 

7 Retningslinjer for 

utstedelse av 

kredittvurderinger 

på oppfordring og 

uoppfordret 

Beskrivelse av kredittvurderingsbyråets 

retningslinjer for utstedelse av 

kredittvurderinger på oppfordring og 

uoppfordret og med eller uten deltakelse. 

Dersom det finnes mer enn én retningslinje, skal 

de kredittvurderingstypene som gjelder for hver 

retningslinje angis. 

Obligatorisk.  Offentlig 

8 Retningslinjer for 

kredittvurdering 

av datterforetak 

Beskrivelse av retningslinjene for rapportering 

av kredittvurderinger av datterforetak. 

Obligatorisk. 

Gjelder 

kredittvurderin

gsbyråer som 

utsteder 

kredittvur-

deringer av 

foretak. 

 Offentlig 

9 Rapporteringens 

geografiske 

dekningsområde 

Kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, 

bør angi om de rapporterer alle kredittvur-

deringer som gruppen har utstedt (globalt 

dekningsområde) eller ikke (bare EU og 

godkjente kredittvurderinger). Dersom 

dekningsområdet ikke er globalt, skal 

kredittvurderingsbyrået redegjøre for hvorfor. 

For alle andre kredittvurderingsbyråer bør det 

rapporteres som «globalt» («Y»). 

Obligatorisk. Y — ja 

N — nei 

Offentlig 

10 Grunn til at 

dekningsområdet 

ikke er globalt 

Grunnen til at et kredittvurderingsbyrå som 

inngår i en gruppe, ikke rapporterer alle 

gruppens kredittvurderinger. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

når «Rapporte-

ringens 

geografiske 

deknings-

område» = 

«N». 

 Offentlig 

11 Definisjon av 

mislighold 

Beskrivelse av den definisjonen av mislighold 

som kredittvurderingsbyrået bruker. 

Obligatorisk.  Offentlig 

12 Lenke til nettsted Lenke til hjemmesiden på kredittvur-

deringsbyråets offentlige nettsted. 

Obligatorisk. Gyldig henvis-

ning til 

nettside. 

Offentlig 
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Tabell 2 

Liste over typer av utstederkredittvurderinger 

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået utsteder kredittvurderinger av utstedere. Tabellen skal inneholde én 

linje for hver type utstederkredittvurdering som kredittvurderingsbyrået utsteder. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

type utsteder-

kredittvurdering 

Entydig identifikator for hver type 

utstederkredittvurdering som en 

kredittvurdert enhet kan vurderes ut fra. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom kredittvur-

deringsbyrået 

utsteder kredittvur-

deringer av 

utstedere. 

 Teknisk 

2 Navn på type 

utstederkredittvur-

dering 

Navnet på kategorien av utsteder-

kredittvurderinger. 

Obligatorisk.  Teknisk 

3 Beskrivelse av type 

utstederkredittvur-

dering 

Beskrivelse av den kredittvurderte 

gjeldskategorien. 

Obligatorisk.  Teknisk 

4 Standard for typer 

av utsteder-

kredittvurderinger 

Det bør skjelnes mellom følgende typer 

av utstederkredittvurderinger: 

Kredittvurderingen av hovedutsteder/ 

global utsteder, typen av gjelds-

kredittvurderinger (de forskjellige 

kategoriene beskrives i vedlegg I del 2 

tabell 2 og alle andre kredittvurderinger 

av utstedergjeld. 

Obligatorisk. IR — Kredittvur-

dering av hovedut-

steder 

DT — Kredittvur-

dering av gjeld 

OT — Annet 

Teknisk 

Tabell 3 

Liste over gjeldskategorier 

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer gjeldskategorier eller gjeldsutstedelser/-

instrumenter (for eksempel prioritert usikret gjeld, uprioritert usikret gjeld, underordnet og uprioritert usikret gjeld). Tabellen 

skal inneholde én linje for hver type gjeld. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

kredittvurdert 

gjeldskategori 

Entydig identifikator for hver 

gjeldskategori som brukes for å 

klassifisere foretaks og staters 

utstedergjeldskategorier eller 

gjeldsutstedelser. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom kredittvurde-

ringsbyrået 

kredittvurderer 

foretaks eller staters 

gjeldskategorier. 

 Teknisk 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

2 Navn på 

kredittvurdert 

gjeldskategori 

Navnet på den kredittvurderte 

gjeldskategorien. 

Obligatorisk.  Teknisk 

3 Beskrivelse av 

kredittvurdert 

gjeldskategori 

Beskrivelse av den kredittvurderte 

gjeldskategorien. 

Obligatorisk.  Teknisk 

4 Prioritet Angir prioriteten for gjeldsklassen 

for den kredittvurderte utstederen 

eller utstedelsen. 

Valgfritt. SEU — dersom den 

kredittvurderte ut-

stederens gjeld eller 

utstedelsen inngår i 

kategorien for prioritert 

usikret gjeld 

SEO — dersom den 

kredittvurderte utstederen 

eller utstedelsen inngår i 

en annen kategori for 

prioritert gjeld enn SEU 

SB — dersom utstederens 

gjeld eller utstedelsen 

inngår i en kategori for 

uprioritert gjeld. 

Teknisk 

Tabell 4 

Liste over utstedelses-/programtyper 

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer gjeldsutstedelser/finansielle instrumenter. 

Kredittvurderingsbyrået skal utarbeide en liste over alle utstedelsestyper eller -programmer som gjeld utstedes i henhold til (for 

eksempel veksel, veksel med mellomlang løpetid, obligasjoner, rentebærende markedspapir). Tabellen skal inneholde én linje 

for hvert program eller hver utstedelsestype. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

utstedelses/ 

programtype 

Entydig identifikator for hver utstedelse / 

hvert program, som brukes for å 

klassifisere utstedelseskredittvurderingene. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse dersom 

kredittvurderingsbyrået 

kredittvurderer 

foretaks eller staters 

utstedelser. 

 Teknisk 

2 Navn på 

utstedelses/ 

programtype 

Navn på utstedelse/program. Obligatorisk.  Teknisk 

3 Beskrivelse av 

utstedelses/ 

programtype 

Beskrivelse av utstedelse/program. Obligatorisk.  Teknisk 
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Tabell 5 

Liste over ledende analytikere  

Denne tabellen skal inneholde en liste over alle ledende analytikere som driver virksomhet i Unionen. Dersom en ledende 

analytiker har arbeidet som ledende analytiker i forskjellige perioder (med opphold imellom), bør den ledende analytikeren 

rapporteres flere ganger i tabellen: én gang for hver tjenesteperiode som ledende analytiker. Start- og sluttdatoen for utøvelsen 

av funksjonen skal ikke overlappe hverandre for den samme ledende analytikeren. Tabellen skal inneholde én linje for hver 

ledende analytiker og dennes særskilte funksjonsperiode. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Intern identifika-

tor for ledende 

analytiker 

Entydig intern identifikator for den 

medarbeideren som kredittvurde-

ringsbyrået utpeker til analyti-

kerfunksjonen. 

Obligatorisk.  Bare tilsyn 

2 Navn på ledende 

analytiker 

Den ledende analytikerens fulle 

navn. 

Obligatorisk.  Bare tilsyn 

3 Startdatoen for 

den ledende 

analytikeren 

Startdatoen for medarbeideren som 

utøver funksjonen som ledende 

analytiker. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til 

ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-

DD). 

Bare tilsyn 

4 Sluttdatoen for 

den ledende 

analytikeren 

Sluttdatoen for medarbeideren som 

utøver funksjonen som ledende 

analytiker. Dersom medarbeideren 

for tiden utøver funksjonen som 

ledende analytiker, bør den 

rapporteres som 9999-01-01. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til 

ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-

DD) eller 9999-01-01. 

Bare tilsyn 

Tabell 6 

Kredittvurderingsskala 

Denne tabellen skal inneholde en beskrivelse av alle de kredittvurderingsskalaene som kredittvurderingsbyråene bruker for å 

utstede kredittvurderinger som skal rapporteres i henhold til denne forordningen. Kredittvurderingsbyråene skal rapportere én 

linje for hver kredittvurderingsskala. For hver rapportert kredittvurderingsskala kan det rapporteres opplysninger om en eller 

flere kredittvurderingskategorier i deltabellen «Kategorier» og om et eller flere trinn i deltabellen «Trinn». 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

kredittvurderingsskala 

Angir entydig en bestemt 

kredittvurderingsskala for 

kredittvurderingsbyrået. 

Obligatorisk.  Teknisk 

2 Første gyldighetsdato 

for kredittvurderings-

skalaen 

Datoen da kredittvurderings-

skalaen begynner å gjelde. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 

8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

3 Siste gyldighetsdato for 

kredittvurderings-

skalaen 

Siste dato da en kredittvurde-

ringsskala er gyldig. For den 

kredittvurderingsskalaen som for 

tiden er gyldig, bør den 

rapporteres som 9999-01-01. 

Obligatorisk. Datoformat i henhold til ISO 

8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 

9999-01-01. 

Offentlig 

4 Beskrivelse av 

kredittvurderings-

skalaen 

Beskrivelse av typen kredittvur-

deringer i skalaen, herunder 

geografisk anvendelsesområde 

når det er relevant. 

Obligatorisk.  Offentlig 

5 Tidshorisont Angir kredittvurderingsskalaens 

tidshorisont. 

Obligatorisk. L — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder 

langsiktige kredittvurderinger 

S — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder kortsiktige 

kredittvurderinger 

Offentlig 

6 Kredittvurderingstype Angir hvilke typer kredittvur-

deringer skalaen gjelder for. 

Obligatorisk. C — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder 

kredittvurderinger av foretak 

S — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder 

kredittvurderinger av 

statspapirer og offentlige 

finanser 

T — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder 

strukturerte finansielle 

instrumenter 

O — dersom kredittvurde-

ringsskalaen gjelder andre 

finansielle instrumenter 

Offentlig 

7 Kredittvurderings-

skalaens 

anvendelsesområde 

Angir om kredittvurderings-

skalaen brukes for å utstede 

foreløpige kredittvurderinger, 

endelige kredittvurderinger eller 

begge deler. 

Obligatorisk. PR — kredittvurderingsskalaen 

brukes bare for å utstede 

foreløpige kredittvurderinger 

FR — kredittvurderingsskalaen 

brukes bare for å utstede 

endelige kredittvurderinger 

BT — kredittvurderings-

skalaen brukes for å utstede 

foreløpige og endelige 

kredittvurderinger 

Offentlig 

8 Kredittvurderingsskala 

brukt med sikte på 

CEREP 

Angir om kredittvurderingen skal 

brukes av ESMA med sikte på 

det sentrale datalagerets 

(CEREPs) statistiske 

beregninger. 

For enhver gitt periode kan bare 

én kredittvurderingsskala brukes 

per kombinasjon av kredittvurde-

ringstype og tidshorisont. 

Obligatorisk. Y — ja 

N — nei 

Teknisk 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

9 

K
at

eg
o
ri

er
 

Kredittvur-

derings-

kategoriens 

verdi 

Kredittvurderingskategoriens 

plassering i kredittvurderings-

skalaen (der 1 tilsvarer den 

kategorien som representerer den 

beste kredittverdigheten). 

Obligatorisk. Ordenstallet er en heltallsverdi 

på minst 1 og høyst 20. 

Kredittvurderingskategoriene 

skal angis fortløpende. Det må 

minst være én kredittvurde-

ringskategori for hver 

kredittvurdering. 

Offentlig 

10 Betegnelse på 

kredittvur-

deringskategori 

Angir en bestemt kredittvurde-

ringskategori i kredittvurde-

ringsskalaen. 

Obligatorisk.  Offentlig 

11 Beskrivelse av 

kredittvur-

deringskategori 

Definisjon av kredittvurde-

ringskategori i kredittvurde-

ringsskalaen. 

Obligatorisk.  Offentlig 

12 

T
ri

n
n

 

Trinnverdi Trinnets plassering i kredittvur-

deringsskalaen (der 1 tilsvarer 

det trinnet som representerer den 

beste kredittverdigheten). 

Obligatorisk. Trinnverdien er et heltall på 

minst 1 og høyst 99. Verdiene 

som oppgis, må være fort-

løpende. Det må minst være ett 

kredittvurderingstrinn for hver 

kredittvurdering. 

Offentlig 

13 Trinnbetegnelse Angir et bestemt trinn i 

kredittvurderingsskalaen. 

Trinnene gir ytterligere 

opplysninger om kredittvur-

deringskategorien. 

Obligatorisk.  Offentlig 

14 Trinnbeskrivelse Beskrivelse av trinnet i 

kredittvurderingsskalaen. 

Obligatorisk.  Offentlig 
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DEL 2 

LISTE O VER FELTER I FILEN MED KREDITTVURDERINGSO PPLYSNINGER 

Tabell 1 

Opplysninger som beskriver den kredittvurderte enheten / det kredittvurderte instrumentet  

Denne tabellen skal identifisere og beskrive alle kredittvurderinger som kredittvurderingsbyrået har utstedt, og som skal 

rapporteres i henhold til denne forordningen. Denne tabellen skal inneholde én linje for hver enkelt kredittvurdering som skal 

rapporteres. Dersom det er relevant, kan en eller flere «initiativtakere» rapporteres for hver kredittvurderingslinje. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 
kredittvur-

deringsbyrået 

Kode som brukes for å 
identifisere det rapporterende 

kredittvurderingsbyrået. Den 
tildeles av ESMA ved 
registrering eller godkjenning. 

Obligatorisk.  Teknisk 

2 Det rapporterende 
kredittvur-

deringsbyråets LEI 

LEI-kode for det 
kredittvurderingsbyrået som 

sender filen. 

Obligatorisk. ISO 17442 Offentlig 

3 Det ansvarlige 

kredittvur-
deringsbyråets LEI 

LEI-kode for kredittvur-

deringsbyrået som har ansvar 
for kredittvurderingen, det vil 
si i forbindelse med 

— en kredittvurdering 
utstedt i Unionen: det 
registrerte 

kredittvurderingsbyrået 
som har utstedt 
kredittvurderingen, 

— en godkjent 
kredittvurdering: det 
registrerte 

kredittvurderingsbyrået 
som har godkjent 
kredittvurderingen, 

— en kredittvurdering 
utstedt av et 
kredittvurderingsbyrå som 

har tillatelse: 
kredittvurderingsbyrået 
med tillatelse, 

Obligatorisk. ISO 17442 Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

  — en kredittvurdering 

utstedt i et tredjeland, 

men som ikke er godkjent 

av et registrert kredittvur-

deringsbyrå: det 

kredittvurderingsbyrået 

fra et tredjeland som har 

utstedt kredittvur-

deringen. 

   

4 Det utstedende 

kredittvurde-

ringsbyråets LEI 

LEI-kode for kredittvurde-

ringsbyrået som har utstedt 

kredittvurderingen, det vil si i 

forbindelse med 

— en kredittvurdering 

utstedt i Unionen: det 

registrerte kredittvur-

deringsbyrået, 

— en godkjent kredittvur-

dering: det kredittvur-

deringsbyrået fra et 

tredjeland som har utstedt 

den godkjente 

kredittvurderingen, 

— en kredittvurdering 

utstedt av et kredittvur-

deringsbyrå som har 

tillatelse: enheten med 

tillatelse, 

— en kredittvurdering 

utstedt i et tredjeland, 

men som ikke er godkjent 

av et registrert kredittvur-

deringsbyrå: det 

kredittvurderingsbyrået 

fra et tredjeland som har 

utstedt kredittvurde-

ringen. 

Obligatorisk. ISO 17442 Offentlig 

5 Kredittvurde-

ringsidentifikator 

Entydig identifikator for 

kredittvurderingen, som ikke 

kan endres. Identifikatoren for 

kredittvurderingen skal være 

entydig i alle rapporter til 

ESMA. 

Obligatorisk.  Teknisk 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

6 Kredittvurde-

ringstype 

Angir om kredittvurderingen 

gjelder foretak, statspapirer 

eller offentlige finanser, 

strukturerte finansielle 

instrumenter eller andre 

finansielle instrumenter. Kan 

ikke endres. 

Obligatorisk. C — dersom kredittvurderingen 

gjelder foretak 

S — dersom kredittvurderingen 

gjelder statspapirer 

T — dersom kredittvurderingen 

gjelder strukturerte finansielle 

instrumenter 

O — dersom kredittvurderingen 

gjelder andre finansielle 

instrumenter 

Offentlig 

7 Annen kredittvur-

deringstype 

Beskriver hvilken type 

kredittvurdert finansielt 

instrument som er rapportert i 

kredittvurderingstype «O». 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «O». 

 Bare tilsyn 

8 Kredittvurdert 

gjenstand 

Angir om kredittvurderingen 

gjelder en enhet/gjeldsut-

steder eller en kredittvurdert 

enhets gjeldsutstedelse / et 

finansielt instrument. 

Obligatorisk. ISR — kredittvurderingen 

gjelder en enhet eller 

gjeldsutsteder 

INT — kredittvurderingen 

gjelder en gjeldsutstedelse / et 

finansielt instrument 

Offentlig 

9 Tidshorisont Angir om kredittvurderingen 

er kort- eller langsiktig. Kan 

ikke endres. 

Obligatorisk. L — dersom kredittvurderingen 

er langsiktig 

S — dersom kredittvurderingen 

er kortsiktig 

Offentlig 

10 Land Landkode for den enheten 

eller det instrumentet som 

kredittvurderes. 

Obligatorisk. ISO 3166-1-kode 

Koden «ZZ» skal brukes for 

kategorien «internasjonal» 

Offentlig 

11 Valuta Angir om vurderingen er 

uttrykt i lokal eller utenlandsk 

valuta. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«C» eller «S». 

LC — for kredittvurdering i 

lokal valuta 

FC — for kredittvurdering i 

utenlandsk valuta 

Offentlig 

12 LEI for juridiske 

personer / utsteder 

LEI-kode for den juridiske 

personen / utstederen. Kan 

ikke endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom den 

kredittvurderte 

enheten er 

berettiget til en 

LEI-kode. 

ISO 17442 Offentlig 

13 Den juridiske 

personenes / 

utsteders nasjonale 

skattenummer 

Entydig nasjonalt skattenum-

mer for den kredittvurderte 

enheten. Kan ikke endres. 

Valgfritt. 

Dersom det er 

relevant. 

 Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

14 Den juridiske 

personens / utsteders 

MVA-nummer 

Entydig nasjonalt MVA-

nummer for den kredittvur-

derte enheten. Kan ikke 

endres. 

Valgfritt. 

Dersom det er 

relevant. 

 Offentlig 

15 Den juridiske 

personens / utsteders 

BIC-kode («Bank 

Identification 

Code») 

Entydig BIC-kode for den 

kredittvurderte enheten. Kan 

ikke endres. 

Valgfritt. 

Får anvendelse 

bare på enheter 

som representerer 

finansinstitusjoner 

(«Bransje» = «FI» 

eller «IN»). 

ISO 9362 Offentlig 

16 Intern identifikator 

for juridisk person / 

utsteder 

Entydig intern identifikator 

for utstederen. Kan ikke 

endres. 

Obligatorisk.  Bare tilsyn 

17 Navn på juridisk 

person / utsteder 

Skal inneholde en klar og 

forståelig referanse til den 

juridiske personens / 

utstederens juridiske navn. 

Obligatorisk.  Offentlig 

18 LEI for juridisk 

person / utsteder 

som er et morselskap 

LEI-kode for morselskapet. 

Skal rapporteres bare dersom 

den kredittvurderte utstederen 

er et datterselskap av en 

annen kredittvurdert enhet. 

Kan ikke endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom den 

kredittvurderte 

enheten/ 

gjeldsutstederen er 

et datterselskap av 

en annen 

kredittvurdert 

enhet. 

ISO 17442 Offentlig 

19 Intern identifikator 

for juridisk person / 

utsteder som er et 

morselskap 

Entydig intern identifikator 

for enheten/utstederen som er 

et morselskap. Kan ikke 

endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom den 

kredittvurderte 

enheten er et 

datterselskap av 

en annen 

kredittvurdert 

enhet. 

 Bare tilsyn 

20 NUTS-kode 

(«Nomenclature of 

Territorial Units for 

Statistics code») for 

lokal eller regional 

myndighet 

Identifikator for by/region for 

den kredittvurderte lokale/ 

regionale myndigheten. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

bare dersom 

«Land» er en del 

av Unionen og 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«S» og «Sektor» = 

«SM». 

EUROSTATs nomenklatur: 

NUTS 1-3 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

21 ISIN Det kredittvurderte 

instrumentets ISIN-kode 

(«International Securities 

Identifying Number»). Kan 

ikke endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT» og dersom 

de kredittvurderte 

instrumentene har 

fått tildelt en 

ISIN-kode. 

ISO 6166 Offentlig 

22 Entydig identifikator 

for instrumentet 

En kombinasjon av 

instrumentets kjennetegn, 

som identifiserer instrumentet 

entydig. 

Valgfritt. ESMA-standard Bare tilsyn 

23 Intern identifikator 

for instrumentet 

Entydig kode som 

identifiserer det 

kredittvurderte finansielle 

instrumentet. Kan ikke 

endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

 Bare tilsyn 

24 Utstedelses-/ 

programtype 

Angir kredittvurderingens 

utstedelses-/programtype. 

Valgfritt. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«C» eller «S» og 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

Gyldig «Identifikator for 

utstedelses-/programtype», 

tidligere rapportert i «Liste over 

utstedelses-/programtyper». 

Offentlig 

25 Type utsteder-

kredittvurdering 

Angir typen av utsteder-

kredittvurderinger. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«C» og dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«ISR». 

Gyldig «Identifikator for type 

utstederkredittvurdering», 

tidligere rapportert i «Liste over 

typer av 

utstederkredittvurderinger». 

Offentlig 

26 Gjeldskategori Angir gjeldskategorien for de 

kredittvurderte utstedelsene 

eller den kredittvurderte 

gjelden. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«C» eller «S» og 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«ISR» og «Type 

utstederkredittvur-

dering» = «DT» 

eller «Kredittvur-

dert gjenstand» = 

«INT», dersom 

det er relevant. 

Gyldig «Identifikator for 

kredittvurdert gjeldskategori», 

tidligere rapportert i «Liste over 

gjeldskategorier». 

Offentlig 

27 Utstedelsesdato Angir utstedelsesdatoen for 

det kredittvurderte 

instrumentet eller den 

kredittvurderte gjeldsut-

stedelsen. Kan ikke endres. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

Datoformat i henhold til ISO 

8601: (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Bare tilsyn 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

28 Forfallsdato Forfallsdatoen for det 

kredittvurderte instrumentet 

eller den kredittvurderte 

gjeldsutstedelsen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

Dersom uten 

forfallsdato: 9999-

01-01. 

Datoformat i henhold til ISO 

8601: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 

9999-01-01 

Bare tilsyn 

29 Utestående 

utstedelsesvolum 

Det utestående utstedelses-

volumet ved første utstedelse 

av kredittvurdering. Beløpet 

skal rapporteres i den 

utstedelsesvalutaen som er 

rapportert under «Valutakode 

for utestående 

utstedelsesvolum». 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

 Bare tilsyn 

30 Valutakode for 

utestående 

utstedelsesvolum 

Valutakode for den 

kredittvurderte utstedelsen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

ISO 4217 Bare tilsyn 

31 Bransje Kategorisering av den 

kredittvurderte enheten eller 

de kredittvurderte gjeldsut-

stedelsene som finansforetak, 

forsikringsforetak og ikke-

finansielle foretak rapporterer 

under kredittvurderingstypen 

«foretak». 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «C». 

FI — for kredittvurdering av 

finansinstitusjoner, herunder 

banker, meglere og handlere 

IN — for kredittvurdering av 

forsikringsinstitusjoner 

CO — for kredittvurdering av 

foretak som ikke omfattes av 

«FI» eller «IN» 

Offentlig 

32 Sektor Angir underkategorier for 

kredittvurderinger av 

statspapirer og offentlige 

finanser. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «S». 

SV — for kredittvurdering av 

stater 

SM — for kredittvurdering av 

regionale eller lokale 

myndigheter 

IF — for kredittvurdering av 

internasjonale 

finansinstitusjoner 

SO — for kredittvurdering av 

andre overnasjonale 

organisasjoner enn «IF» 

PE — for kredittvurdering av 

offentlige enheter 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

33 Eiendelsklasse Angir de viktigste 

eiendelsklassene for 

kredittvurderinger av 

strukturerte finansielle 

instrumenter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «T». 

ABS — for kredittvurdering av 

ABS 

RMBS — for kredittvurdering 

av RMBS 

CMBS — for kredittvurdering 

av CMBS 

CDO — for kredittvurdering av 

CDO 

ABCP — for kredittvurdering 

av ABCP 

OTH — for andre kredittvur-

deringer 

Offentlig 

34 Undereiendelsklasse Angir undereiendelsklassene 

for kredittvurderinger av 

strukturerte finansielle 

instrumenter. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «T». 

CCS — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

kredittkortfordringer 

ALB — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

billån 

CNS — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

forbrukslån 

SME — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i lån 

til små og mellomstore bedrifter 

LES — dersom ABS: 

verdipapirer med sikkerhet i 

leieavtaler med privatpersoner 

eller foretak 

HEL — dersom RMBS: lån 

med pant i boligs friverdi 

(«home equity loan») 

PRR — dersom RMBS: RMBS 

med høyeste kredittverdighet, 

NPR — dersom RMBS: RMBS 

med annen kredittverdighet 

CFH — dersom CDO: 

kontantstrøms- og hybrid-

CDO/CLO 

SDO — dersom CDO: syntetisk 

CDO/CLO 

MVO — dersom CDO: CDO 

knyttet til markedsverdi 

SIV — dersom OTH: 

strukturerte investerings-

produkter 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

    ILS — dersom OTH: 
forsikringsrelaterte verdipapirer 

DPC — dersom OTH: foretak 

som tilbyr derivatprodukter 

SCB — dersom OTH: 
strukturerte obligasjoner med 

fortrinnsrett 

OTH — andre 

 

35 Andre under-
eiendelsklasser 

Angir kategorien for 
eiendelsklassen eller 
undereiendelsklassen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 
dersom 

«Kredittvur-
deringstype» = 
«T» og «Under-

eiendelsklasse» = 
«OTH». 

 Bare tilsyn 

36 Klassifiseringer av 
foretaksutstedelser 

Klassifisering av obligasjoner 
med fortrinnsrett. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 
dersom 

«Kredittvur-
deringstype» = 
«C» og 

«Kredittvurdert 
gjenstand» = 
«INT». 

BND — obligasjoner 

CBR — obligasjoner med 
fortrinnsrett som nevnt i 

artikkel 52 nr. 4 i 
europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/65/EF, som 

oppfyller godkjenningskravene 
i artikkel 129 i forordning (EU) 
nr. 575/2013 

OCB — andre typer 
obligasjoner med fortrinnsrett, 
der kredittvurderingsbyrået har 

brukt særlige metoder, modeller 
eller grunnleggende forut-
setninger for obligasjoner med 

fortrinnsrett for å utstede 
kredittvurderingen, og som ikke 
er omfattet av artikkel 5 nr. 2 

bokstav b) i denne forordningen 

OTH — andre typer foretaks-
utstedelser som ikke er omfattet 

av artikkel 5 nr. 2 bokstav a), b) 
og c) i denne forordningen 

Offentlig 

37 Andre foretaksut-
stedelser 

Beskriver den 
utstedelsestypen som 
rapporteres i kategorien for 

«andre» foretaksutstedelser. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 
dersom 

«Klassifiseringer 
av foretaks-
utstedelser» = 

«OTH». 

 Bare tilsyn 

38 Transjeklasse Transjens klasse. Obligatorisk. 

Får anvendelse 
dersom 
«Kredittvur-

deringstype» = 
«T». 

 Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

39 Serienummer/ 

program-ID 

Dersom utstedelsen er en del 

av en serie med flere 

utstedelser under samme 

program, skal utstedelsens 

særskilte serienummer angis. 

Dersom en program-ID 

finnes, kan den tilføyes under 

«Programmets/handelens/utst

edelsens navn». 

Valgfritt. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«T» eller 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«C» og 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

 Offentlig 

40 Programmets/ 

handelens/ 

utstedelsens navn 

Angir det navnet som brukes i 

de offentlige utstedelses-

dokumentene for 

programmet/ 

handelen/utstedelsen. 

Valgfritt. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdert 

gjenstand» = 

«INT». 

 Offentlig 

41 

In
it
ia

ti
v
ta

k
er

e 

Intern 

identifikator 

for initiativ-

taker 

Entydig intern kode gitt av 

kredittvurderingsbyrået til 

initiativtaker. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«T». 

Ved flere 

initiativtakere som 

ikke kan 

identifiseres 

enkeltvis, skal 

«FLERE» angis. 

 Bare tilsyn 

42 LEI for 

initiativtaker 

Initiativtakers LEI-kode. Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «T» og 

«Intern 

identifikator for 

initiativtaker» 

ikke er «FLERE». 

ISO 17442 Bare tilsyn 

43 Initiativtakers 

BIC-kode 

Entydig BIC-kode for 

initiativtakeren. 

Valgfritt. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«T» og «Intern 

identifikator for 

initiativtaker» 

ikke er «FLERE». 

ISO 9362 Bare tilsyn 

44 Initiativtakers 

navn 

Skal inneholde en klar og 

forståelig referanse til 

initiativtakers juridiske navn 

(eller utstederens 

morselskap). 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«T» og «Intern 

identifikator for 

initiativtaker» 

ikke er «FLERE». 

 Bare tilsyn 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

45 Foregående 

foreløpig kredittvur-

dering 

Angir for alle nye 

kredittvurderinger om 

kredittvurderingsbyrået 

utstedte en foreløpig 

kredittvurdering eller første 

gjennomgåelse før det 

utstedte den endelige 

kredittvurderingen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «NEW» i 

del 2 tabell 2. 

Y — ja 

N — nei 

Bare tilsyn 

46 Identifikator for 

foregående foreløpig 

kredittvurdering 

Angir kredittvurderings-

identifikatoren for den 

foregående utstedte foreløpige 

kredittvurderingen eller første 

gjennomgåelsen. 

«Identifikator for foregående 

foreløpig kredittvurdering» 

bør tilsvare en allerede 

rapportert gyldig 

«Kredittvurderingsidentifikat

or» for foreløpig 

kredittvurdering. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Foregående 

foreløpig 

kredittvurdering» 

= «Y». 

 Bare tilsyn 

47 Kompleksitets-

indikator 

Angir hvilken kompleksitets-

grad som er tildelt en 

kredittvurdering av 

strukturerte finansielle 

instrumenter etter vurdering 

av faktorer som kredittvur-

deringsbyrået kan anse som 

relevante når det vurderer en 

kredittvurderingstjenestes 

kompleksitet, for eksempel 

antall initiativtakere, 

motparter, land, behovet for å 

utvikle nye metoder eller nye 

og nyskapende egenskaper, 

kredittforbedringer, 

underliggende dokumenta-

sjon, sikkerhetens 

kompleksitet, forskjellige 

eller nye jurisdiksjoner 

og/eller forekomsten av 

finansielle derivater. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype» = «T». 

S — standardkompleksitet 

C — ytterligere kompleksitet 

Bare tilsyn 

48 Type transaksjon 

med strukturerte 

finansielle 

instrumenter 

Angir om instrumentet gjelder 

en frittstående transaksjon 

eller en masterfondstrans-

aksjon. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«T». 

S — frittstående transaksjon 

M — masterfondstransaksjon 

Bare tilsyn 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

49 Kredittvurderings-
type for ERP 

Angir hvilke kredittvur-
deringer som omfattes av 
ERPs anvendelsesområde, 

basert på kravene i artikkel 
11a i forordning (EF)  
nr. 1060/2009. 

Obligatorisk. NXI — kredittvurderingen 
utarbeides og framlegges ikke 
bare for investorer mot en 

avgift 

EXI — kredittvurderingen 
utarbeides og framlegges bare 

for investorer mot en avgift 

Teknisk 

50 Relevant for 
CEREPs statistiske 

beregninger 

Angir om kredittvurderingen 
skal brukes for CEREPs 

statistiske beregninger. 

Obligatorisk. Y — ja 

N — nei 

Teknisk 

Tabell 2 

Opplysninger om de individuelle kredittvurderingstiltakene  

Denne tabellen inneholder alle kredittvurderingstiltak som er meldt i forbindelse med kredittvurderingene som rapporteres i 

tabell 1. Dersom pressemeldingene eller undersøkelsesrapportene om statspapirer utarbeides p å flere språk, kan flere utgaver av 

pressemeldingene eller undersøkelsesrapportene rapporteres for samme kredittvurderingstiltak. 

Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

1 Identifikator for 

kredittvurderingstiltak 

Entydig identifikator for 

kredittvurderingstiltaket. 

Identifikator for kredittvurde-

ringstiltak skal være entydig for 

hvert rapportert kredittvur-

deringstiltak. 

Obligatorisk.  Teknisk 

2 Kredittvurde-

ringsidentifikator 

Entydig identifikator for 

kredittvurderingen. 

Obligatorisk. Bør være en gyldig 

«Kredittvurderingsident

ifikator» rapportert i del 

2 tabell 1 

Teknisk 

3 Dato og tidspunkt da 

tiltaket ble gyldig 

Datoen og tidspunktet da tiltaket 

ble gyldig. Dette skal være 

sammenfallende med koordinert 

universell tid (UTC) for 

offentliggjøring av tiltaket eller 

distribusjon til abonnenter. 

Obligatorisk. ISO 8601 utvidet dato- 

og tidsformat: ÅÅÅÅ-

MM-DD (HH:MM:SS) 

Offentlig 

4 Dato og tidspunkt for 

meddelelse av tiltaket 

Datoen og tidspunktet for 

meddelelse av tiltaket til den 

kredittvurderte enheten. 

Angis i koordinert universell tid 

(UTC). Bør rapporteres bare for 

kredittvurderinger utstedt i 

Unionen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringens 

utstedelsessted» 

= «I». 

ISO 8601 utvidet dato- 

og tidsformat: ÅÅÅÅ-

MM-DD (HH:MM:SS) 

Bare tilsyn 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

5 Dato for beslutning om 
tiltaket 

Angir datoen for beslutning om 
tiltaket. 

Skal være datoen for foreløpig 
godkjenning (for eksempel fra 
kredittvurderingskomiteens 

side) av tiltaket dersom det 
deretter meddeles den 
kredittvurderte enheten før 

endelig godkjenning. 

Bør rapporteres bare for 
kredittvurderinger utstedt i 

Unionen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 
dersom 

«Kredittvur-
deringens 
utstedelsessted» 

= «I». 

Datoformat i henhold til 
ISO 8601: (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

Bare tilsyn 

6 Type tiltak Angir typen tiltak som 
gjennomføres av kredittvur-

deringsbyrået med hensyn til en 
bestemt kredittvurdering. 

Obligatorisk. OR — ved utestående 
kredittvurdering (bare 

ved førstegangs-
rapportering) 

PR — ved foreløpig 

kredittvurdering 

NW — dersom 
kredittvurderingen 

utstedes for første gang 

UP — dersom 
kredittvurderingen 

oppgraderes 

DG — dersom 
kredittvurderingen 

nedgraderes 

AF — dersom 
kredittvurderingen 

bekreftes 

DF — dersom en 
kredittvurdert utsteder 

eller et kredittvurdert 
instrument får eller 
fjernes fra en 

mislighold-status og 
misligholdet ikke er 
knyttet til et annet 

kredittvurderingstiltak 

SP — dersom 
kredittvurderingen 

midlertidig oppheves 

WD — dersom 
kredittvurderingen 

tilbakekalles 

OT — dersom 
kredittvurderingen får 

eller fjernes fra en 
utsikt/tendens-status 

WR — dersom 

kredittvurderingen får 
eller fjernes fra en 
overvåkings- eller 

gjennomgåelsesstatus 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

7 Utsikt/overvåking/ 

mislighold-status 

En utsikt/overvåking/midlertidig 

oppheving/mislighold-status 

tildeles, beholdes eller fjernes i 

forbindelse med kredittvur-

deringen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «OT», 

«WR», «DF», 

«SP» eller «OR». 

P — status tildeles 

M — status beholdes 

R — status fjernes 

Offentlig 

8 Utsikt Angir utsikten/tendensen som 

en kredittvurdering er gitt av 

kredittvurderingsbyrået i 

samsvar med byråets gjeldende 

politikk. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «OT» og 

«OR». 

POS — positiv utsikt 

NEG — negativ utsikt 

EVO — utsikt i 

utvikling 

STA — stabil utsikt 

Offentlig 

9 Overvåking/gjennom-

gåelse 

Angir overvåkings- eller 

gjennomgåelsesstatusen som en 

kredittvurdering er gitt av 

kredittvurderingsbyrået i 

samsvar med byråets gjeldende 

politikk. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «WR» 

og «OR». 

POW — positiv 

overvåking/gjennom-

gåelse 

NEW — negativ 

overvåking/gjennom-

gåelse 

EVW — overvåking/ 

gjennomgåelse i 

utvikling 

UNW — overvåking/ 

gjennomgåelse med 

usikker retning 

Offentlig 

10 Hensikten med 

overvåking/gjennom-

gåelse 

Angir grunnen til at en 

kredittvurdering har fått 

overvåkings- eller gjennom-

gåelsesstatus. Bør rapporteres 

bare for kredittvurderinger 

utstedt i Unionen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «WR» 

og «OR» og 

«Kredittvurdering

ens utstedel-

sessted» = «I». 

1 — når overvåkings- 

eller gjennomgåelses-

statusen skyldes 

endringer i metoder, 

modeller eller grunnleg-

gende forutsetninger for 

kredittvurderinger 

2 — når overvåkings- 

eller gjennomgåelses-

statusen skyldes 

økonomiske, finansielle 

eller kredittmessige 

forhold 

3 —når overvåkings- 

eller gjennomgåelses-

statusen skyldes andre 

forhold (for eksempel at 

analytikere slutter eller 

at det oppstår 

interessekonflikter) 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

11 Grunn til tilbakekalling Angir begrunnelsen for 

tilbakekallingen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «WD». 

1 — for uriktige eller 

utilstrekkelige opplys-

ninger om utsteder eller 

utstedelse 

2 — for konkurs-

behandling av den 

kredittvurderte enheten 

eller omstrukturering av 

gjeld 

3 — for omorganisering 

av den kredittvurderte 

enheten (herunder 

fusjon eller oppkjøp av 

den kredittvurderte 

enheten) 

4 — for gjeldsfor-

pliktelsens forfall eller 

for innløsning, 

innkreving, forhånds-

finansiering eller 

ettergivelse av gjelden 

5 — for kredittvur-

deringens automatiske 

ugyldighet på grunn av 

et kredittvur-

deringsbyrås 

forretningsmodell (for 

eksempel at kredittvur-

deringene utløper etter 

en forhåndsbestemt 

periode) 

6 — for tilbakekalling 

av kredittvurdering av 

andre grunner 

7 — dersom kredittvur-

deringen påvirkes av en 

av faktorene som er 

angitt i avsnitt B nr. 3 i 

vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 1060/2009 

8 — på kundens 

anmodning 

Offentlig 

12 Annen grunn til 

tilbakekalling 

Dersom kredittvurderingen 

tilbakekalles av andre enn 

nevnte grunner, angis grunnen 

her. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Grunn 

til tilbakekalling» 

= 6. 

 Bare tilsyn 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

13 Markering av 

mislighold 

Når den kredittvurderte enheten 

eller det finansielle instrumentet 

får eller fjernes fra en 

mislighold-status som følge av 

et annet kredittvurderingstiltak 

(dvs. oppgradering, 

nedgradering). 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «AF», 

«DG», «UP» 

eller «OR». 

Y — ja 

N — nei 

Offentlig 

14 Grunn til midlertidig 

oppheving 

Angir grunnen til at en 

kredittvurdering midlertidig 

oppheves. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «SP». 

 Offentlig 

15 Identifikator for 

kredittvurderingsskala 

Angir den kredittvurde-

ringsskalaen som brukes for å 

utstede kredittvurderingstiltaket. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «NW», 

«UP», «AF», 

«DG», «PR» eller 

«OR». 

Gyldig «Identifikator 

for kredittvurde-

ringsskala», tidligere 

rapportert i tabellen 

«Kredittvurderingsskala

». 

Offentlig 

16 Kredittvurderingsverdi Trinnverdi tildelt av kredittvur-

deringsbyrået som følge av 

kredittvurderingstiltaket. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom «Type 

tiltak» = «NW», 

«UP», «AF», 

«DG», «PR» eller 

«OR». 

Gyldig «Trinnverdi», 

tidligere rapportert i 

tabellen «Kredittvur-

deringsskala». 

Offentlig 

17 Kredittvurderingens 

utstedelsessted 

Angir det stedet der kredittvur-

deringer utstedes, inndelt på 

følgende måte: Kredittvurde-

ringer utstedt i Unionen av et 

registrert kredittvurderingsbyrå, 

kredittvurderinger utstedt av et 

kredittvurderingsbyrå fra et 

tredjeland, som tilhører den 

samme gruppen av kredittvur-

deringsbyråer og er godkjent i 

Unionen, kredittvurderinger 

utstedt av kredittvurde-

ringsbyråer som har tillatelse, 

eller kredittvurderinger utstedt 

av et kredittvurderingsbyrå fra 

et tredjeland, som tilhører den 

samme gruppen av kredittvurde-

ringsbyråer, men ikke er 

godkjent i Unionen. 

Obligatorisk. I — utstedt i Unionen 

E — godkjent 

T — utstedt i et 

tredjeland av et 

kredittvurderingsbyrå 

som har tillatelse 

O — andre (ikke 

godkjente) 

N — ikke tilgjengelig 

(gyldig bare før 

01.01.2011). 

Offentlig 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

18 Identifikator for 

ledende analytiker 

Entydig identifikator for den 

ledende analytikeren som har 

ansvar for kredittvurderingen. 

Bør rapporteres bare for 

kredittvurderinger utstedt i 

Unionen. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

ens 

utstedelsessted» 

= «I». 

Gyldig «Intern 

identifikator for ledende 

analytiker», tidligere 

rapportert i «Liste over 

ledende analytikere». 

Bare tilsyn 

19 Ledende analytikers 

land 

Angir det landet der den ledende 

analytikeren med ansvar for 

kredittvurderingen hadde sitt 

kontor da vurderingen ble 

foretatt. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

ens 

utstedelsessted» 

= «I». 

ISO 3166-1-kode. Bare tilsyn 

20 Oppfordringsstatus Oppfordringsstatus for den 

kredittvurderte enheten / det 

kredittvurderte instrumentet. 

Obligatorisk. S — dersom 

kredittvurderingen er 

utstedt på oppfordring 

U — dersom 

kredittvurderingen er 

utstedt uoppfordret uten 

deltakelse 

P — dersom 

kredittvurderingen er 

utstedt uoppfordret med 

deltakelse 

Offentlig 

21 

P
re

ss
em

el
d
in

g
 

Pressemelding Angir om kredittvur-

deringstiltaket ble fulgt av en 

pressemelding. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvurdering

stype for ERP» = 

«NXI». 

Y — ja 

N — nei 

Offentlig 

22 Språk i presse-

melding 

Angir hvilket språk 

pressemeldingen er utarbeidet 

på. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Pressemelding» 

= «Y». 

ISO 639-1 Offentlig 

23 Presse-

meldingens 

filnavn 

Angir hvilket filnavn 

pressemeldingen er rapportert 

under. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Pressemelding» 

= «Y». 

ESMA-standard Offentlig 

24 Lenke til 

pressemelding 

Dersom kredittvurderingstiltaket 

følges av den samme presse-

meldingen som et annet 

kredittvurderingstiltak, bør det 

angis hvilken «Identifikator for 

kredittvurderingstiltak» som er 

knyttet til det tiltaket som den 

felles pressemeldingen først ble 

framlagt om. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

pressemeldinger 

gjelder flere enn 

ett kredittvur-

deringstiltak. 

Gyldig «Identifikator 

for kredittvurde-

ringstiltak» 

Teknisk 
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Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 
Anvendelses-

område 

25 

U
n
d
er

sø
k
el

se
sr

ap
p
o
rt

 

Undersøkelses-

rapport 

Angir om kredittvurde-

ringstiltaket ble fulgt av en 

undersøkelsesrapport. Får 

anvendelse bare for kredittvur-

deringer av statspapirer 

rapportert under sektor «SV», 

«SM» eller «IF». 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Kredittvur-

deringstype» = 

«S» og «Sektor» 

= «SV», «SM» 

eller «IF». 

Y — ja 

N — nei 

Offentlig 

26 Undersøkelses-

rapportens språk 

Angir hvilket språk 

undersøkelsesrapporten er 

utarbeidet på. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Undersøkelsesra

pport om 

statspapirer» = 

«Y». 

ISO 639-1 Offentlig 

27 Undersøkelses-

rapportens 

filnavn 

Angir hvilket filnavn 

undersøkelsesrapporten er 

rapportert under. 

Obligatorisk. 

Får anvendelse 

dersom 

«Undersøkelses-

rapport om 

statspapirer» = 

«Y». 

ESMA-standard Offentlig 

28 Lenke til 

undersøkelses-

rapport 

Dersom kredittvurderingen 

følges av den samme 

undersøkelsesrapporten som et 

annet kredittvurderingstiltak, 

bør det angis hvilken 

«Identifikator for kredittvur-

deringstiltak» som er knyttet til 

det tiltaket som den felles 

undersøkelsesrapporten først ble 

framlagt om. 

Valgfritt. Gyldig «Identifikator 

for kredittvurde-

ringstiltak» 

Teknisk 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell  

Denne forordningen Forordning (EU) nr. 446/2012 Forordning (EU) nr. 448/2012 

Artikkel 1 nr. 1  Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 6  

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 5  Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 6  Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 1  Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 2  Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 3 nr. 5 

Artikkel 4 Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 

Artikkel 5 Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 5 

Artikkel 6  Artikkel 6 

Artikkel 7   

Artikkel 8   

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 3 nr. 2  

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3  

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4  

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 2 nr. 5  

Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 3 nr. 3  

Artikkel 10   

Artikkel 11 nr. 1–3   

Artikkel 11 nr. 4  Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 12 Artikkel 3 nr. 1 og 4 Artikkel 2 nr. 1, artikkel 7 og artikkel 8 

nr. 1 

Artikkel 13 Artikkel 5 Artikkel 9, 10, 11, 12 og 13 

Artikkel 14   

Artikkel 15 Artikkel 6 Artikkel 14 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/3 

av 30. september 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opplysningskrav i forbindelse med strukturerte finansielle instrumenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurde-

ringsbyråer(1), særlig artikkel 8b nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør investorer få tilstrekkelige opplysninger om kvaliteten på 

og resultatene for de underliggende eiendelene med sikte på å kunne foreta en velfundert vurdering av strukturerte 

finansielle instrumenters kredittverdighet. Dette vil også gjøre investorene mindre avhengige av kredittvurderinger og 

bør lette utstedelsen av kredittvurderinger som er utstedt uoppfordret. 

2) Denne forordningen bør få anvendelse på alle finansielle instrumenter eller andre eiendeler som er resultatet av en 

verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt. 61 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013(2), forutsatt at utstederen, initiativtakeren eller organisatoren er etablert i og for dette formålet har sitt 

vedtektsbestemte sete i Unionen. Denne forordningen bør derfor omfatte bare finansielle instrumenter eller andre 

eiendeler som er resultatet av en verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning der kredittrisikoen ved en eksponering eller 

pool av eksponeringer inndeles i transjer og har egenskapene omhandlet i nevnte artikkel. I samsvar med nevnte 

forordning bør derfor en eksponering som skaper en direkte betalingsforpliktelse for en transaksjon eller ordning som 

brukes for å finansiere eller drive fysiske eiendeler, ikke anses som en eksponering for en verdipapirisering, selv om 

transaksjonen eller ordningen omfatter betalingsforpliktelser med varierende prioritet. 

3) Denne forordningens virkeområde bør ikke begrenses til utstedelsen av strukturerte finansielle instrumenter som er 

verdipapirer, men bør også omfatte andre finansielle instrumenter og eiendeler som er et resultat av en verdipapirise-

ringstransaksjon eller -ordning, for eksempel pengemarkedsinstrumenter, herunder programmer for sertifikater med 

sikkerhet i eiendeler. Forordningen bør i tillegg få anvendelse på strukturerte finansielle instrumenter med og uten 

kredittvurderinger tildelt av et kredittvurderingsbyrå som er registrert i Unionen. Private og bilaterale transaksjoner bør 

også omfattes av denne forordningen, på samme måte som transaksjoner der verdipapirer ikke tilbys offentligheten eller 

opptas til handel på et regulert marked. 

4) Denne forordningen inneholder standardmaler for offentliggjøring for en rekke eiendelsklasser. Med forbehold for 

denne forordningens virkeområde, og fram til rapporteringsplikter har blitt utarbeidet av ESMA og vedtatt av 

Kommisjonen, bør standardmalene for offentliggjøring og alle rapporteringsplikter i henhold til denne forordningen 

gjelde bare for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i underliggende eiendeler, som inngår i listen over 

underliggende eiendelsklasser som er fastsatt i denne forordningen, og som dessuten ikke er av privat eller bilateral art. 

5) Ved anvendelse av denne forordningen bør utstedere, initiativtakere og organisatorer overholde bestemmelser i nasjonal 

rett og unionsretten om kildevern eller behandling av personopplysninger, for å unngå potensielle overtredelser av slike 

bestemmelser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 6.1.2015, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

2022/EØS/13/160 
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6) Utstederen, initiativtakeren og organisatoren kan utpeke en enhet som skal ha ansvar for å rapportere opplysningene til 

det nettstedet som skal opprettes av ESMA i samsvar med artikkel 8b nr. 4 i forordning (EF) nr. 1060/2009 («SFI-

nettstedet»). Det bør også være mulig å utkontraktere rapporteringsplikten til en annen enhet, for eksempel en forvalter. 

Dette bør ikke berøre utsteders, initiativtakers og organisators ansvar i henhold til denne forordningen. 

7) ESMA bør på sitt nettsted meddele en rekke tekniske rapporteringsinstrukser om blant annet overføringen av eller 

formatet for de filene som utstedere, initiativtakere og organisatorer skal framlegge. ESMA bør meddele disse tekniske 

rapporteringsinstruksene i god tid før anvendelsesdatoen for rapporteringspliktene i denne forordningen, slik at 

utstedere, initiativtakere, organisatorer og andre berørte parter får tilstrekkelig tid til å utvikle egnede systemer og 

framgangsmåter i samsvar med ESMAs tekniske instrukser. 

8) Opplysningene som skal framlegges i henhold til denne forordningen, bør samles i et standardformat for å gjøre det 

mulig å behandle opplysningene automatisk på SFI-nettstedet. Opplysningene bør også offentliggjøres i et format som 

er lett tilgjengelig for alle som bruker SFI-nettstedet. ESMA bør sikre at vedkommende sektormyndigheter har tilgang 

til SFI-nettstedet, slik at de kan utføre de oppgavene som de er tillagt i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

10) ESMA har holdt en åpen offentlig høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

11) Utstederne av et strukturert finansielt instrument samt dets initiativtakere og organisatorer som er etablert i Unionen, må 

få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg og treffe nødvendige tiltak for å overholde denne forordningen, og ESMA må få 

tilstrekkelig tid til å utvikle SFI-nettstedet der opplysningene som kreves i denne forordningen, skal offentliggjøres. 

Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra 1. januar 2017. ESMA bør imidlertid meddele de nødvendige tekniske 

rapporteringsinstruksene i god tid før denne forordningens anvendelsesdato. Dette er nødvendig for at utstederne av et 

strukturert finansielt instrument samt dets initiativtakere og organisatorer som er etablert i Unionen, skal få tilstrekkelig 

tid til å utvikle egnede systemer og framgangsmåter i samsvar med disse tekniske instruksene for å sikre fullstendig og 

korrekt rapportering, og for å ta hensyn til den videre utviklingen på finansmarkedene i Unionen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordningen får anvendelse på strukturerte finansielle instrumenter der utstederen, initiativtakeren og organisatoren er 

etablert i Unionen, og som er utstedt etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse. 

Artikkel 2 

Rapporterende enhet 

1.  Utstederen av et strukturert finansielt instrument samt dets initiativtaker og organisator kan utpeke en eller flere enheter 

som offentliggjør opplysninger som kreves henhold til artikkel 3 og 4 og artikkel 5 nr. 3 i denne forordningen, på nettstedet 

omhandlet i artikkel 8b nr. 4 i forordning (EF) nr. 1060/2009 («SFI-nettstedet»). Disse enhetene skal offentliggjøre de 

nødvendige opplysningene på SFI-nettstedet i samsvar med artikkel 4–7 i denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2.  Utstederen av et strukturert finansielt instrument samt dets initiativtaker og organisator som har utpekt enheten(e) 

omhandlet i nr. 1, skal uten unødig opphold underrette ESMA om enhver enhet som er utpekt i samsvar med nevnte nummer. 

Denne utpekingen skal ikke berøre utsteders, initiativtakers og organisators ansvar for å overholde artikkel 8b i forordning (EF) 

nr. 1060/2009. 

Artikkel 3 

Opplysninger som skal rapporteres 

Dersom et strukturert finansielt instrument er sikret gjennom en underliggende eiendel omhandlet i artikkel 4, skal den 

rapporterende enheten oversende følgende opplysninger til SFI-nettstedet: 

a) Opplysninger om lånet gjennom standardmalene for offentliggjøring i vedlegg I–VII. 

b) Dersom det er relevant for et strukturert finansielt instrument, følgende dokumenter, herunder en nærmere beskrivelse av 

det strukturerte finansielle instrumentets prioritetsordning for betalinger: 

i) Det endelige tilbudsdokumentet eller prospektet, sammen med de avsluttende transaksjonsdokumentene, herunder 

eventuelle offentlige dokumenter som det vises til i prospektet, eller som bestemmer hvordan transaksjonen fungerer, 

men unntatt juridiske uttalelser. 

ii)  Avtalen om salg av eiendelen og avtalen om tildeling, novasjon eller overføring samt eventuelle relevante 

forvaltningserklæringer. 

iii)  Avtaler om forvaltning, reserveforvaltning, administrasjon og likviditetsstyring. 

iv) Forvaltningsfullmakt, pantobligasjon, agenturavtale, bankkontoavtale, avtale om investeringsgaranti, avtale om 

innlemmede vilkår eller masterfondsramme eller definisjoner. 

v) Relevante avtaler mellom kreditorer, bytteavtaledokumentasjon, avtaler om etterstilte lån, avtaler om etableringslån og 

avtaler om likviditetsfasilitet. 

vi) All annen dokumentasjon som er relevant for forståelsen av transaksjonen. 

c) Dersom et prospekt ikke er utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(1), et sammendrag av 

transaksjonen eller en oversikt over hovedtrekkene til et strukturert finansielt instrument, herunder 

i) transaksjonens struktur, 

ii)  eiendelens særtrekk, kontantstrømmer, funksjoner for kredittforbedring og likviditetsstøtte, 

iii)  stemmeretter for verdipapirinnehaver, forholdet mellom verdipapirinnehaver og andre sikrede kreditorer i en 

transaksjon, 

iv) en liste over alle utløsende hendelser nevnt i dokumentene som er oversendt til SFI-nettstedet i samsvar med bokstav 

b), som kan ha en vesentlig innvirkning på det strukturerte finansielle instrumentets resultater, 

v) strukturdiagrammer som inneholder en oversikt over transaksjonen, kontantstrømmene og eierstrukturen, 

d) investorrapporter som inneholder opplysningene som angis i vedlegg VIII. 

Artikkel 4 

Underliggende eiendeler 

Opplysningskravene i artikkel 3 får anvendelse på strukturerte finansielle instrumenter som er sikret gjennom følgende 

underliggende eiendeler: 

a) Lån med pant i bolig: Denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter omfatter strukturerte finansielle instrumenter 

med sikkerhet i lån med pant i bolig, med eller uten høyeste kredittverdighet, og lån med pant i boligs friverdi («home 

equity loans»). For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal opplysningene i malen i vedlegg I oversendes 

til SFI-nettstedet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut t il 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L  345 av 31.12.2003, s. 64). 
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b) Lån med pant i næringseiendom: Denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter omfatter strukturerte finansielle 

instrumenter med sikkerhet i lån til detaljforretnings- eller kontoreiendommer, sykehus, alders- eller pleiehjem, 

lagringsanlegg, hoteller, helseinstitusjoner, industri og flerfamilieeiendommer. For denne klassen av strukturerte finansielle 

instrumenter skal opplysningene i malen i vedlegg II oversendes til SFI-nettstedet. 

c) Lån til små og mellomstore bedrifter: For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal opplysningene i malen 

i vedlegg III oversendes til SFI-nettstedet. 

d) Billån: For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal opplysningene i malen i vedlegg IV oversendes til 

SFI-nettstedet. 

e) Forbrukslån: For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal opplysningene i malen i vedlegg V oversendes 

til SFI-nettstedet. 

f) Kredittkortlån: For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal opplysningene i malen i vedlegg  

VI oversendes til SFI-nettstedet. 

g)  Leieavtaler med privatpersoner og/eller foretak: For denne klassen av strukturerte finansielle instrumenter skal 

opplysningene i malen i vedlegg VII oversendes til SFI-nettstedet. 

Artikkel 5 

Rapporteringshyppighet 

1.  Opplysningene i artikkel 3 bokstav a) og d) skal gjøres tilgjengelige kvartalsvis senest én måned etter forfallsdatoen for 

betaling av renter for det aktuelle strukturerte finansielle instrumentet. 

2.  Opplysningene i artikkel 3 bokstav b) og c) skal gjøres tilgjengelige umiddelbart  etter utstedelsen av et strukturert 

finansielt instrument. 

3.  I tillegg til kravene i nr. 1 og 2 gjelder følgende: 

a) Dersom kravene i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1) om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk) får anvendelse også i forbindelse med et strukturert finansielt instrument, skal 

også alle opplysninger som offentliggjøres i henhold til nevnte artikkel, umiddelbart offentliggjøres av den rapporterende 

enheten på SFI-nettstedet. 

b) Dersom bokstav a) ikke får anvendelse, skal den rapporterende enheten umiddelbart offentliggjøre på SFI-nettstedet enhver 

vesentlig endring eller hendelse i hvert av følgende tilfeller: 

i) Manglende oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt i dokumentene som oversendes i samsvar med artikkel 3 bokstav b). 

ii)  Strukturelle trekk som kan ha en vesentlig innvirkning på det strukturerte finansielle instrumentets resultater. 

iii)  Risikokjennetegnene for det strukturerte finansielle instrumentet og de underliggende eiendelene. 

Artikkel 6 

Framgangsmåter for rapportering 

1.  Den rapporterende enheten skal oversende datafiler i samsvar med SFI-nettstedets rapporteringssystem og de tekniske 

instruksene som ESMA offentliggjør på sitt nettsted. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72 /EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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2.  ESMA skal offentliggjøre disse tekniske instruksene på sitt nettsted senest 1. juli 2016. 

3.  Den rapporterende enheten skal lagre filene som sendes til og mottas av SFI-nettstedet, elektronisk i minst fem år. Den 

rapporterende enheten eller utstederen, initiativtakeren eller organisatoren skal på anmodning gjøre disse filene tilgjengelige for 

vedkommende sektormyndigheter i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 1 bokstav r) i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

4.  Dersom den rapporterende enheten eller utstederen, initiativtakeren eller organisatoren oppdager faktafeil i opplysninger 

som er oversendt til SFI-nettstedet, skal de uten unødig opphold rette de relevante opplysningene. 

Artikkel 7 

Rapportering mellom ikrafttredelsesdatoen og anvendelsesdatoen  

1.  Når det gjelder strukturerte finansielle instrumenter som er utstedt i tidsrommet mellom denne forordningens 

ikrafttredelsesdato og anvendelsesdatoen, skal utstederen, initiativtakeren og organisatoren oppfylle rapporteringskravene i 

denne forordningen bare i forbindelse med de strukturerte finansielle instrumentene som fortsatt er utestående på denne 

forordningens anvendelsesdato. 

2.  Utstederen, initiativtakeren og organisatoren skal ikke være forpliktet til å oppbevare kopier av de opplysningene som 

kreves i henhold til denne forordningen, mellom datoen for denne forordningens ikrafttredelse og anvendelsesdatoen. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 6 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra den datoen denne forordningen trer i kraft. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i lån med pant i bolig  

EIENDELER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Poolens sluttdato Dynamisk Dato Poolens eller porteføljens sluttdato Alle datoer angis i formatet ÅÅÅÅ-

MM-DD 

Poolidentifikator Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Pool- eller porteføljeidentifikator / transaksjonens navn. 

Lånidentifikator Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Entydig identifikator (ID) for hvert lån. Lånets ID bør ikke endres i 

transaksjonens løpetid. 

Initiativtaker Statisk Tekst Långiveren som ga det opprinnelige lånet. 

Forvalteridentifikator Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Entydig identifikator for hver forvalter, som viser hvilken enhet som 

forvalter lånet. 

Låntakeridentifikator Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Entydig identifikator (ID) for hver låntaker (som ikke viser det riktige 

navnet) – skal gjøre det mulig å identifisere låntakere som har flere lån i 

poolen (for eksempel vises ytterligere forskudd / etterstilte panterettigheter 

separat). Låntakerens ID bør ikke endres i transaksjonens løpetid. 

Eiendomsidentifikator Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Entydig identifikator for hver eiendom – skal gjøre det mulig å identifisere 

eiendommer med flere lån i poolen (for eksempel vises ytterligere  

forskudd / etterstilte panterettigheter separat). 

Opplysninger om låntaker 

Låntakers yrkesstatus Statisk Liste Hovedsøkerens yrkesstatus. 

Primære inntekter Statisk Numerisk Hovedlåntakers garanterte brutto årsinntekt (unntatt leieinntekter). 

Dokumentasjon for 

primære inntekter 

Statisk Liste Dokumentasjonen for primære inntekter. 

Lånets egenskaper 

Låneopptaksdato Statisk Dato/ 

Numerisk 

Datoen da det opprinnelige lånet ble utbetalt. 

Lånets forfallsdato Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Datoen da lånet forfaller. 

Formål Statisk Liste Lånets formål. 

Løpetid Statisk Numerisk Den opprinnelig avtalte løpetiden (antall måneder). 

Valutaen lånet er 

utstedt i 

Statisk Liste Den valutaen lånet er utstedt i. 

Opprinnelig saldo Statisk Numerisk Opprinnelig lånesaldo (herunder gebyrer). 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Nåværende saldo Dynamisk Numerisk Det utestående lånebeløpet på poolens sluttdato. Dette bør omfatte alle 

beløp som er sikret ved pantet, og vil bli klassifisert som hovedstol i 

transaksjonen. 

Tilbakebe-

talingsmetode 

Statisk Liste Metode for tilbakebetaling av hovedstol. 

Betalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som betalingene forfaller med, det vil si antall måneder 

mellom betalingene. 

Betaling til forfall Dynamisk Numerisk Det avtalte beløpet som skal betales i hver periode (den forfalte betalingen 

dersom ingen andre betalingsbestemmelser gjelder). 

Betalingstype Statisk Liste Betalingstype for hovedstolen. 

Rentesats 

Rentetype Statisk Liste Rentetypen. 

Nåværende renteindeks Dynamisk Liste Den nåværende renteindeksen (referanserenten for pantelånsrenten). 

Nåværende rentesats Dynamisk Numerisk Den nåværende rentesatsen (%). 

Nåværende rentemar-

gin 

Dynamisk Numerisk Den nåværende rentemarginen (for fastrentelån tilsvarer denne den 

nåværende rentesatsen, og for lån med flytende rente tilsvarer den 

marginen over (eller under ved negativ inndata) indeksrenten). 

Rentejusterings-

intervall 

Dynamisk Numerisk Intervallet, angitt i måneder, mellom rentejusteringene (for lån med 

flytende rente). 

Margin ved første 

justering 

Dynamisk Numerisk Marginen (%) for lånet på den første justeringsdagen. 

Dato for første 

rentejustering 

Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for neste rentejustering (for eksempel endringer av diskontomarginer, 

utløp av fastrenteperioder, fastsettelse av ny fastrenteperiode for lånet. 

Dette er ikke datoen for neste justering av LIBOR). 

Margin ved andre 

justering 

Dynamisk Numerisk Marginen (%) for lånet på den andre justeringsdagen. 

Dato for andre 

rentejustering 

Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for den andre rentejusteringen. 

Margin ved tredje 

justering 

Dynamisk Numerisk Marginen (%) for lånet på den tredje justeringsdagen. 

Dato for tredje 

rentejustering 

Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for den tredje rentejusteringen. 

Justert renteindeks Dynamisk Liste Den neste renteindeksen. 

Eiendom og tilleggssikkerhet 

Eiendommens 

postnummer 

Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Angi minst de to eller tre første sifrene. 

Eiendomstype Statisk Liste Eiendomstypen. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opprinnelig 

belåningsgrad 

Statisk Numerisk Initiativtakerens opprinnelige tegnede belåningsgrad. For etterstilte lån 

angis den kombinerte eller samlede belåningsgraden. 

Vurderingsbeløp Statisk Numerisk Eiendommens verdi på den datoen da det seneste lånet ble utbetalt  før en 

verdipapirisering. Vurderingsbeløp bør angis i samme valuta som lånet. 

Opprinnelig 

vurderingstype 

Statisk Liste Opprinnelig vurderingstype. 

Vurderingsdato Statisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for den seneste eiendomsvurderingen da det seneste lånet ble utbetalt 

før en verdipapirisering. 

Nåværende belånings-

grad 

Dynamisk Numerisk Initiativtakerens nåværende belåningsgrad. For etterstilte lån angis den 

kombinerte eller samlede belåningsgraden. 

Nåværende vurderings-

beløp 

Dynamisk Numerisk Det seneste vurderingsbeløpet (dersom det for eksempel ved overtakelse 

var flere vurderingsbeløp, angis det minste). Vurderingsbeløp bør angis i 

samme valuta som lånet. 

Nåværende vurderings-

type 

Dynamisk Liste Den nåværende vurderingstypen. 

Dato for nåværende 

vurdering 

Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for den seneste vurderingen. 

Resultatopplysninger 

Kontostatus Dynamisk Liste Nåværende kontostatus. 

Restansesaldo Dynamisk Numerisk Nåværende restansesaldo. Restanse defineres som samlet betaling som har 

forfalt til dato, MINUS samlet betaling som er mottatt til dato, MINUS alle 

kapitaliserte beløp. Dette bør ikke omfatte eventuelle gebyrer som er 

belastet kontoen. 

Antall måneder i 

restanse 

Dynamisk Numerisk Antall måneder dette lånet er i restanse (på poolens sluttdato) i henhold til 

utstederens definisjon. 

Restanse for én måned 

siden 

Dynamisk Numerisk Restansesaldo (i henhold til definisjonen av «restansesaldo») for 

foregående måned. 

Restanse for to 

måneder siden 

Dynamisk Numerisk Restansesaldo (i henhold til definisjonen av «restansesaldo») for to 

måneder siden. 

Rettssaker Dynamisk Ja/Nei Angi om rettssaker pågår. 

Innløsningsdato Dynamisk Dato/ 

Numerisk 

Dato for innløsing av kontoen. 

Mislighold eller 

tvangsinndrivelse 

Dynamisk Numerisk Samlet misligholdt beløp unntatt salgsproveny og inndrevne beløp. 

Dato for mislighold 

eller tvangsinndrivelse 

Dynamisk Numerisk Dato for mislighold eller tvangsinndrivelse. 

Nedre grense for 

salgspris 

Dynamisk Numerisk Pris oppnådd ved salg av eiendommen ved tvangsinndrivelse, avrundet ned 

til nærmeste 10 000. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Tap på salg Dynamisk Numerisk Samlet tap minus gebyrer, påløpte renter osv., men medregnet 

salgsproveny (unntatt gebyr for førtidig tilbakebetaling dersom dette er 

underordnet inndrivelse av hovedstolen). 

Akkumulert inndrevet 

beløp 

Dynamisk Numerisk Akkumulert inndrevet beløp – bare relevant i tilfeller med tap. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Felter for data på verdipapir- eller obligasjonsnivå 

Rapportdato Dynamisk Dato Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt. Alle datoer angis i formatet 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

Utsteder Statisk Tekst Navn på utsteder og emisjonsserie, dersom det er relevant. 

Trekk på likviditets-

fasilitet 

Dynamisk Ja/Nei Angi om det er trukket på likviditetsfasiliteten i den perioden som utløper 

på siste rentebetalingsdato. 

Felter for data på sikkerhetsnivå 

Mål/forholdstall ved 

utløsende hendelse 

Dynamisk Ja/Nei Status for forskjellige typer manglende betaling, utvanning, mislighold, tap 

og lignende mål og forholdstall knyttet til sikkerhet i forbindelse med tidlig 

amortisering eller andre utløsende hendelser på den aktuelle datoen for 

fastsettelse. Har en utløsende hendelse inntruffet? 

Gjennomsnittssats for 

konstant førtidig 

tilbakebetaling 

Dynamisk Numerisk Rapporten skal omfatte gjennomsnittssatsen for konstant førtidig 

tilbakebetaling for underliggende lån med pant i bolig. I noen jurisdik-

sjoner kan pantelånspoolen også omfatte næringslån. Gjennomsnittssatsen 

for konstant førtidig tilbakebetaling er det årlige beløpet, uttrykt i prosent, 

som er tilbakebetalt på hovedstol i tillegg til planlagte avdrag. Gjennom-

snittssatsen for konstant førtidig tilbakebetaling beregnes ved først å 

dividere den nåværende saldoen for hovedstol for lånet med pant i bolig 

(det vil si den faktiske saldoen) med den planlagte saldoen for samme 

hovedstol, forutsatt at førtidig tilbakebetaling ikke har forekommet (det vil 

si at bare planlagte avdrag er betalt). Denne kvotienten økes deretter til en 

potens der eksponenten er tallet tolv dividert med antall måneder siden 

utstedelsen. Resultatet trekkes fra én (1) og multipliseres deretter med 

hundre (100) for å bestemme gjennomsnittssatsen for konstant førtidig 

tilbakebetaling. Denne beregningen uttrykkes på følgende måte: 

Gjennomsnittssatsen for konstant førtidig tilbakebetaling 

= 100 

(

 
 
 
1−

(

 
 
(

nåværende saldo for hovedstol
 for lånet med pant i bolig

planlagt saldo for hovedstol 
for lånet med pant i bolig

)

12
antall måneder 
siden utstedelsen

)

 
 

)

 
 
 

 

Kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten  

Kontaktpunkt Statisk Tekst Navnet på avdelingen eller kontaktpersonen(e) som har informasjons-

kildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst Telefonnummer og e-postadresse. 
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OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Felter på transjenivå 

Obligasjonsklassens 

navn 

Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et tall) på en transje av RMBS 

som har samme rettigheter, prioriteringer og egenskaper som definert i 

prospektet, det vil si serie 1, klasse A1 osv. 

ISIN Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Den eller de internasjonale identifikasjonskoden(e) for verdipapirer eller, 

dersom ISIN ikke er tildelt, en annen entydig verdipapirkode, for eksempel 

en CUSIP-kode, som er tildelt denne transjen av en børs eller annen enhet. 

Dersom det er flere koder, skilles de med komma. 

Rentebetalingsdato Dynamisk Dato Den periodiske datoen da renter ifølge planen skal betales til innehaverne 

av en bestemt transje av et strukturert finansielt instrument med sikkerhet i 

lån med pant i bolig. 

Dato for betaling av 

hovedstol 

Dynamisk Dato Den periodiske datoen da hovedstol ifølge planen skal betales til 

innehaverne av en bestemt transje av et strukturert finansielt instrument 

med sikkerhet i lån med pant i bolig. 

Valuta Statisk Tekst Valutaen(e) som benyttes ved rapporteringen av saldo for verdipapirer og 

betalinger. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i henhold til tilbudsdokumentet 

(for eksempel tre måneders EURIBOR) som gjelder for en bestemt transje 

av et strukturert finansielt instrument med sikkerhet i lån med pant i bolig. 

Dato for obligasjons-

utstedelsen 

Statisk Dato Datoen da obligasjonene ble utstedt. 
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VEDLEGG II 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i lån  

med pant i næringseiendom 

LÅN: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Lånidentifikator 

Identifikator for transaksjonspool Statisk Tekst/Numerisk Transaksjonens eller avtalens entydige navn. 

Poolens sluttdato Dynamisk Dato Poolens eller porteføljens gjeldende sluttdato. 

Verdipapiriseringsdato Statisk Dato Dato for avtaleinngåelsen – dato for første gangs 

oppføring på obligasjonslisten. 

Opprinnelige lånevilkår 

Gruppeidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Den alfanumeriske koden som tildeles hver 

lånegruppe før en utstedelse. 

Identifikator for låneforvalter Statisk Tekst/Numerisk Låneforvalterens entydige identifikasjonskode for 

lånet. 

Lånidentifikator i tilbudsdo-

kumentet 

Statisk Tekst/Numerisk Tilbudsdokumentets eller prospektets entydige 

nummer, eller navn på lånetransaksjonen som er 

tildelt lånet i transaksjonen eller poolen. 

Lånets organisator Statisk Tekst/Numerisk Organisatoren for lånet. 

Låneopptaksdato Statisk Dato Datoen da det opprinnelige lånet ble utbetalt. 

Lånevaluta Statisk Liste Den valutaen lånet er utstedt i. 

Samlet lånesaldo på 

opptaksdatoen 

Statisk Numerisk Saldoen for det samlede lånet ved opptak, som 

tilsvarer den samlede fasiliteten (100 %), det vil si 

verdipapirisert og ikke-verdipapirisert samt eid og 

ikke-eid beløp (uttrykt i lånevalutaen). 

Lånets opprinnelige løpetid Statisk Numerisk Avtalt løpetid (i måneder) på opptaksdatoen. 

Startdato for amortisering Statisk Dato Datoen da amortiseringen av det samlede lånet 

starter (dette kan være en dato før verdipapir-

iseringsdatoen). 

Renteindekskode Statisk Liste Den nåværende renteindeksen (referanserenten for 

pantelånsrenten). 

Lånets opprinnelige rentesats Statisk Numerisk Den samlede rentesatsen på låneopptaksdatoen. 

Dersom det er flere transjer med forskjellige 

rentesatser, brukes en veid gjennomsnittssats. 

Forfallsdato for første rente-

betaling 

Statisk Dato Datoen da den første betalingen av rente på lånet 

forfalt etter opptaksdatoen. 

Lånets land Statisk Liste Lånets land. 

Låneformål Statisk Liste Lånets formål. 

Sikkerhet for pantelånet Statisk Ja/Nei Er lånet sikret med pant i eiendommene? 



3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/2129 

 

 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Lånestatistikk på verdipapiriseringsdatoen 

Gjeldsbetalingens dekningsgrad 

for (det samlede) lånet på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Gjeldsbetalingens dekningsgrad for (det samlede) 

lånet på verdipapiriseringsdatoen. 

Belåningsgrad for (det samlede) 

lånet på verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Belåningsgraden for (det samlede) lånet på 

verdipapiriseringsdatoen. 

Rentedekningsgrad (A-lån) på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Ved beregning av rentedekningsgraden for A-lånet 

på verdipapiriseringsdatoen på grunnlag av 

tilbudsdokumentene. 

Gjeldsbetalingens dekningsgrad 

(A-lån) på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Numerisk Beregning av gjeldsbetalingens dekningsgrad for 

A-lånet på verdipapiriseringsdatoen på grunnlag av 

tilbudsdokumentene. 

Belåningsgrad (A-lån) på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Belåningsgraden for A-lånet på verdipapir-

iseringsdatoen på grunnlag av tilbudsdokumentene. 

Innvilget saldo for hovedstol på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Innvilget saldo, herunder eventuelle ikke-utnyttede 

beløp, for det samlede lånet på verdipapir-

iseringsdatoen. 

Faktisk saldo for hovedstolen på 

verdipapiriseringsdatoen (samlet 

lån) 

Statisk Numerisk Den faktiske saldoen for det samlede lånets 

hovedstol på verdipapiriseringsdatoen i henhold til 

tilbudsdokumentet. 

Periodisk betaling av avdrag og 

renter på verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Det planlagte avdrags- og rentebeløpet som 

forfaller på neste termindato for lånet på verdipapir-

iseringsdatoen. 

Lånets rentesats på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Numerisk Den samlede rentesatsen (for eksempel LIBOR + 

margin) som benyttes for å beregne renten som skal 

betales på lånet på verdipapiriseringsdatoen. 

Pantets prioritet på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Liste Er den sikkerheten som stilles for verdipapir-

iseringen, en førsteprioritetssikkerhet? 

Restløpetid på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Numerisk Antall måneder (unntatt eventuelle forlengelses-

muligheter) som gjenstår til lånet forfaller, på 

verdipapiriseringsdatoen. 

Gjenstående amortiseringsperiode 

på verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Gjenstående antall måneder av amortise-

ringsperioden til lånet forfaller. Dersom amorti-

seringen ikke er påbegynt på verdipapiriserings-

datoen, blir dette antallet mindre enn restløpetiden 

på verdipapiriseringsdatoen. 

Lånets forfallsdato på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Dato Forfallsdatoen for lånet i henhold til låneavtalen. 

Her angis ikke eventuelle forlengelser som kan 

tillates i henhold til låneavtalen, men den 

opprinnelige forfallsdatoen. 

Faktisk saldo for hovedstolen på 

verdipapiriseringsdatoen (A-lån) 

Statisk Numerisk Den faktiske saldoen for A-lånets hovedstol på 

verdipapiriseringsdatoen i henhold til tilbuds-

dokumentet. 

Forlengelsesmulighet Dynamisk Ja/Nei Angi om det er mulighet for å forlenge lånets 

løpetid og utvide forfallsdatoen. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Varighet av korteste 

forlengelsesmulighet 

Statisk Numerisk Varighet i måneder av den korteste forlengelses-

muligheten for lånet. 

Forlengelsesmulighetens art Statisk Liste Typen av forlengelsesmulighet. 

Opplysninger om sikkerhet 

Antall eiendommer på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Antallet av eiendommer som er stilt som sikkerhet 

for lånet på verdipapiriseringsdatoen. 

Antall eiendommer på poolens 

sluttdato 

Dynamisk Numerisk Antallet av eiendommer som er stilt som sikkerhet 

for lånet på poolens sluttdato. 

Eiendommer som er stilt som 

sikkerhet for lånet på verdipapir-

iseringsdatoen 

Statisk Tekst/ 

Numerisk 

Angi den entydige eiendomsidentifikatoren (PC1) 

for de eiendommene som var stilt som sikkerhet for 

lånet på verdipapiriseringsdatoen. 

Eiendommer som er stilt som 

sikkerhet for lånet på poolens 

sluttdato 

Dynamisk Tekst/ 

Numerisk 

Angi den entydige eiendomsidentifikatoren (PC1) 

for de eiendommene som er stilt som sikkerhet for 

lånet på poolens sluttdato. 

Opplysninger om låneavtalen 

Metode for rentedekningsgrad 

(samlet lån) 

Statisk Liste Beskriv beregningen av finansielle avtalekrav for 

det samlede lånet med hensyn til rentedeknings-

graden, det vil si den utledede beregningsmetoden. 

Metode for gjeldsbetalingens 

dekningsgrad (samlet lån) 

Statisk Liste Beskriv beregningen av finansielle avtalekrav for 

det samlede lånet med hensyn til gjeldsbetalingens 

dekningsgrad, det vil si den utledede beregnings-

metoden. 

Metode for belåningsgrad (samlet 

lån) 

Statisk Liste Beskriv beregningen av finansielle avtalekrav for 

det samlede lånet med hensyn til belåningsgraden, 

det vil si den utledede beregningsmetoden. 

Andre finansielle avtalekoder 

(samlet lån) 

Statisk Liste Dersom det kreves en annen kode for rente-

dekningsgraden eller de finansielle avtalekravene 

for det samlede lånet med hensyn til gjeldsbe-

talingens dekningsgrad. 

Metode for rentedekningsgrad (A-

lån) 

Statisk Liste Beskriv metoden for å beregne A-lånets 

rentedekningsgrad. 

Metode for gjeldsbetalingens 

dekningsgrad (A-lån) 

Statisk Liste Beskriv metoden for å beregne gjeldsbetalingens 

dekningsgrad for A-lånet. 

Metode for belåningsgrad (A-lån) Statisk Liste Beskriv metoden for å beregne belåningsgraden for 

A-lånet. 

Underliggende eiendomsstatistikk på verdipapiriseringsdatoen  

Inntekter på verdipapiriserings-

datoen 

Statisk Numerisk De samlede garanterte inntektene fra alle kilder for 

en eiendom som beskrevet i tilbudsdokumentet. 

Dersom det er flere eiendommer, summeres 

eiendommenes verdier. 

Driftskostnader på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Numerisk Samlede garanterte driftskostnader for 

eiendommene som beskrevet i tilbudsdokumentet. 

Disse kan omfatte eiendomsskatter, forsikring, 

forvaltning, forsyningstjenester, vedlikehold og 

reparasjon samt direkte eiendomskostnader for 

eieren; investeringsutgifter og leieavgifter 

medregnes ikke. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Netto driftsinntekter på verdipa-

piriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Inntekter minus driftskostnader på verdipa-

piriseringsdatoen (feltet «Inntekter på verdipa-

piriseringsdatoen» minus feltet «Driftskostnader på 

verdipapiriseringsdatoen»). Dersom det er flere 

eiendommer, summeres verdiene. 

Investeringsutgifter på verdipa-

piriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Investeringsutgifter på verdipapiriseringsdatoen  

(i motsetning til reparasjon og vedlikehold), dersom 

det er fastsatt i tilbudsdokumentet. 

Netto kontantstrømmer på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Netto driftsinntekter minus investeringsutgifter på 

verdipapiriseringsdatoen (feltet «Netto drifts-

inntekter på verdipapiriseringsdatoen» minus feltet 

«Investeringsutgifter på verdipapiriseringsdatoen»). 

Valuta ved finansiell rapportering 

på verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Liste Den valutaen som ble anvendt ved den første 

finansielle rapporteringen i feltene «Inntekter på 

verdipapiriseringsdatoen» – «Netto kontant-

strømmer på verdipapiriseringsdatoen». 

Indikator for rentedekningsgrad / 

gjeldsbetalingens dekningsgrad på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Liste Den måten gjeldsbetalingens dekningsgrad 

beregnes/anvendes på når et lån gjelder flere 

eiendommer. 

Eiendommens porteføljeverdi på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Vurderingen av de eiendommene som stilles som 

sikkerhet for lånet på verdipapiriseringsdatoen, som 

beskrevet i tilbudsdokumentet. Dersom det er flere 

eiendommer, summeres eiendommenes verdier. 

Valuta for eiendommens por-

teføljeverdi på verdipapiriserings-

datoen 

Statisk Liste Den valutaen som er benyttet for å vurdere 

«Eiendommens porteføljeverdi på verdipapir-

iseringsdatoen». 

Vurderingsdato på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Dato Den datoen vurderingen ble utarbeidet for de 

verdiene som er angitt i tilbudsdokumentet. Dersom 

det er flere eiendommer og flere datoer, velges den 

seneste datoen. 

Økonomisk utleiegrad på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Den prosentdelen av utleiearealet som det er inngått 

leieavtaler for på verdipapiriseringsdatoen, dersom 

prosentdelen er angitt i tilbudsdokumentet 

(leietakerne bor ikke nødvendigvis der, men betaler 

leie). Dersom det er flere eiendommer, benyttes et 

veid gjennomsnitt ved å beregne {nåværende utleid 

% (eiendom) × (utleiegrad)} for hver eiendom. 

Deponerte beløp på verdipapirise-

ringsdatoen 

Statisk Numerisk Samlet saldo for lovpålagte reservekontoer på 

lånnivå på verdipapiriseringsdatoen. 

Deponerte beløp Statisk Ja/Nei Svar «Ja» dersom betalinger i henhold til 

låneavtalen beholdes på reservekontoer for å dekke 

bare leie av grunn, forsikring eller skatter (ikke 

vedlikehold, forbedringer, investeringsutgifter 

osv.), og «Nei» dersom dette ikke er tilfelle. 

Oppbygging av andre reserver Statisk Ja/Nei Blir det i henhold til låneavtalens vilkår beholdt 

andre beløp på reservekontoer enn festeavgifter, 

skatter eller forsikring, for å dekke leietakers 

utbedringer, leieavgifter og lignende poster for den 

aktuelle eiendommen eller for å gi ytterligere 

sikkerhet for slike lån? 
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Deponerte beløp ved utløsende 

hendelse 

Statisk Ja/Nei Krever låneavtalen at reservebeløp blir erstattet når 

en utløsende hendelse inntreffer? 

Utløsende hendelse for å beholde 

deponerte beløp 

Statisk Liste Type utløsende hendelse. 

Måltall for deponerte beløp / 

reserver 

Statisk Numerisk Måltallene for de deponerte beløpene / reservene. 

Vilkår for uttak fra sperret konto Statisk Tekst Vilkårene for uttak fra den sperrede kontoen. 

Vilkår for trekk på kassereserve Statisk Liste Når kan kassereserven benyttes? 

Valuta for deponerte beløp Statisk Liste Den valutaen deponerte beløp utbetales i. Feltene 

«Deponerte beløp på verdipapiriseringsdatoen» og 

«Måltall for deponerte beløp / reserver». 

Opplysninger om gruppering og utskifting av lån  

Lån med kryssikkerhet Statisk Ja/Nei Angi om dette er et lån med kryssikkerhet 

(eksempel: lån 1 og 44 har kryssikkerhet på samme 

måte som lån 4 og 47). 

Utskiftet lån Dynamisk Ja/Nei Erstatter dette lånet et annet lån på en dato etter 

verdipapiriseringsdatoen? 

Utskiftingsdato Dynamisk Dato Dersom lånet er erstattet etter verdipapirise-

ringsdatoen, angis datoen for denne utskiftingen. 

Tillatte henstandsdager Statisk Numerisk Antall dager etter en betalings forfallsdato, da 

långiver ikke vil kreve forsinkelsesrente eller 

rapportere betalingen som sen. 

Indikator for tilleggsfinansiering Statisk Liste Har det samlede lånet hatt tilleggsfinansiering/ 

mesaningjeld? 

Opplysninger om lånerenten (på verdipapiriseringsdatoen) 

Rentetype Statisk Liste Den rentetypen som gjelder for lånet. 

Kode for periodisk beregning av 

påløpte renter 

Statisk Liste Den regelen om dager som anvendes for å beregne 

rentene. 

Renterestanse Statisk Ja/Nei Betales de rentene som påløper på lånet, på 

etterskudd? 

Amortiseringstype for A-lån 

(dersom det er relevant) 

Statisk Liste Amortiseringstypen for A-lånet. 

Opplysninger om amortiseringen av det samlede lånet (på verdipapiriseringsdatoen)  

Amortiseringstype for det samlede 

lånet (dersom det er relevant) 

Statisk Liste Amortiseringstypen for det samlede lånet. 

Periodisering av renter tillatt Statisk Ja/Nei Tillater lånedokumentene at renter periodiseres og 

kapitaliseres? 
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Sluttdato for sperring av førtidig 

tilbakebetaling 

Statisk Dato Datoen dagen før långiver tillater førtidig 

tilbakebetaling av lånet. 

Sluttdato for erstatning for 

rentetap 

Statisk Dato Datoen dagen før långiver tillater førtidig 

tilbakebetaling av lånet uten krav om betaling av 

gebyr for førtidig tilbakebetaling eller erstatning for 

rentetap. Datoen dagen før lånet kan tilbakebetales 

uten krav om betaling av erstatning for rentetap. 

Sluttdato for gebyr for førtidig 

tilbakebetaling 

Statisk Dato Datoen dagen før långiver tillater førtidig 

tilbakebetaling av lånet uten krav om betaling av 

gebyr for førtidig tilbakebetaling. 

Beskrivelse av vilkår for førtidig 

tilbakebetaling 

Statisk Tekst/Numerisk Bør gjenspeile opplysningene i tilbudsdokumentet. 

Dersom det i henhold til vilkårene for førtidig 

tilbakebetaling for eksempel betales et gebyr på  

1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år 

tre, kan dette angis i tilbudsdokumentet som: 1 % 

(12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). 

Innebærer manglende betaling av 

prioriterte fordringer at lånet 

misligholdes? 

Statisk Ja/Nei Innebærer manglende betaling av prioriterte 

fordringer at lånet misligholdes? 

Innebærer manglende betaling av 

sidestilte lån at eiendommen 

misligholdes? 

Statisk Ja/Nei Innebærer manglende betaling av sidestilte lån at 

eiendommen misligholdes? 

Opplysninger om sikring av lånet (på verdipapiriseringsdatoen) 

Rentetak i løpetiden Statisk Numerisk Den høyeste renten som låntaker skal betale på et 

lån med flytende rente i henhold til låneavtalens 

vilkår. 

Rentegulv i løpetiden Statisk Numerisk Den laveste renten som låntaker skal betale på et 

lån med flytende rente i henhold til låneavtalens 

vilkår. 

Type bytteavtale på lånnivå Statisk Liste Beskriv gjeldende type bytteavtale på lånnivå. 

Tilbyder av lånbytteavtalen Dynamisk Tekst Navnet på tilbyderen av lånbytteavtalen. 

Type rentebytteavtale på lånnivå Statisk Liste Beskriv gjeldende type rentebytteavtale for lånet. 

Type valutabytteavtale på lånnivå Statisk Liste Beskriv typen av valutabytteavtale. 

Valutakurs for bytteavtale på 

lånnivå 

Statisk Numerisk Den valutakursen som er fastsatt for en valutabytte-

avtale på lånnivå. 

Startdato for bytteavtale på 

lånnivå 

Statisk Dato Startdatoen for bytteavtalen på lånnivå. 

Sluttdato for bytteavtale på 

lånnivå 

Statisk Dato Sluttdatoen for bytteavtalen på lånnivå. 

Låntakers forpliktelse til å betale 

for oppsigelse av bytteavtale på 

lånnivå 

Statisk Liste I hvilket omfang låntaker er forpliktet til å betale 

oppsigelseskostnader til tilbyderen av lånbytte-

avtalen. 
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Opplysninger om justering av lånerenten (på verdipapiriseringsdatoen) 

Betalingshyppighet Statisk Liste Hyppigheten av rente- og amortiseringsbetalinger 

på lånet i henhold til de opprinnelige låne-

dokumentene. 

Rentejusteringshyppighet Statisk Liste Hyppigheten av rentejusteringer i henhold til de 

opprinnelige lånedokumentene. 

Hyppighet av betalingsjustering Statisk Liste Hyppigheten av justeringer av betaling av avdrag 

og renter i henhold til de opprinnelige låne-

dokumentene. 

Indekshistorikk i dager Statisk Numerisk Antall dager mellom rentefastsettelsen og 

rentebetalingen (for eksempel EURIBOR fastsatt to 

dager før rentebetalingsdatoen). 

Dato for fastsettelse av indeks Statisk Dato Angi datoen for neste fastsettelse av indeks dersom 

låneavtalen angir bestemte datoer for slik 

fastsettelse. 

Opplysninger om syndikering av lån og om deltakelse  

Lånestruktur Statisk Liste Beskriv lånestrukturen ved hjelp av lånestruk-

turkoden som gjelder for dette lånet, for eksempel 

samlet lån, inndeling i A- og B-lån, syndikering. 

Syndikert lån Statisk Ja/Nei Er lånet en del av et syndikert lån? 

Prosentdel av samlet lånefasilitet 

som verdipapiriseres 

Statisk Numerisk Den prosentdelen av det samlede lånet som 

verdipapiriseres på verdipapiriseringsdatoen. 

Kontrollerende parts rettigheter 

ved viktige beslutninger 

Statisk Ja/Nei Har andre deltakere enn utstederen rett til å ta 

viktige beslutninger? 

Korrespondentbank for 

syndikeringen 

Statisk Tekst Korrespondentbanken. 

Andre opplysninger om lånet 

Tiltak ved brudd på finansielle 

avtalevilkår 

Statisk Liste Tiltaket som treffes ved brudd på finansielle 

avtalevilkår. 

Lånets initiativtaker Statisk Tekst Navnet på initiativtaker/långiver som solgte lånet til 

utsteder. Navnet på den enheten som har det 

endelige ansvaret for fullmakter og garantier knyttet 

til lånet. 

Sanksjoner ved manglende 

framlegging av finansielle 

opplysninger 

Statisk Liste Indikator for sanksjoner dersom låntaker ikke 

framlegger finansielle opplysninger som kreves 

(driftsrapport, tilbakebetalingsplan osv.) i henhold 

til lånedokumentene. 

Regressrett Statisk Ja/Nei Er det regressrett mot en annen part (for eksempel 

kausjonist) dersom låntaker misligholder en 

avtalefestet forpliktelse? 

Avrundingskode Statisk Liste Metoden for avrunding av rentesatsen. 
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Avrunding i stigende trinn Statisk Numerisk Det trinnvis stigende prosenttallet som en 

indeksrente bør avrundes med når renten fastsettes i 

henhold til låneavtalen. 

Navn på særlig forvalter på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Tekst Navnet på den særlige forvalteren på verdipa-

piriseringsdatoen. 

Forvaltningsstandard Statisk Liste Standarden for forvaltningen (valg). Administrerer 

låneforvalter det samlede lånet (både A- og B-lån) 

eller bare A- eller B-delen? 

Opplysninger om betalingsdato 

Termindato for lånet Dynamisk Dato Datoen da avdrag og renter betales til utsteder, som 

vanligvis vil være rentebetalingsdatoen for lånet. 

Dato for innfrielse Dynamisk Dato Datoen da alle betalinger er foretatt i sin helhet og 

uten mangler. For et lån som er betjent i henhold til 

avtalen, er dette dagen rett før datoen som er angitt 

i feltet «Termindato for lånet». 

Justeringsdato for indeksrenten Dynamisk Dato For lån med flytende rente: datoen da rentesatsen 

skal endres neste gang. For fastrentelån angis neste 

rentebetalingsdato. 

Neste dato for justering av 

betaling 

Dynamisk Dato For lån med flytende rente: datoen da det planlagte 

avdraget og/eller renten skal endres neste gang. For 

fastrentelån angis neste betalingsdato. 

Lånets forfallsdato Dynamisk Dato Den nåværende forfallsdatoen for lånet i henhold til 

låneavtalen. Det tas ikke hensyn til eventuelle 

forlengelser som kan tillates i henhold til 

låneavtalen. 

Neste termindato for lånet Dynamisk Dato Dato for neste betaling på lånet. 

Opplysninger om renter 

Nåværende indeksrente (samlet 

lån) 

Dynamisk Numerisk Den indeksrenten som benyttes for å beregne den 

nåværende renten på det samlede lånet. Den 

rentesatsen (før margin) som benyttes for å beregne 

renten som betales på termindatoen for (det 

samlede) lånet, i feltet «Termindato for lånet». 

Nåværende marginrente (samlet 

lån) 

Dynamisk Numerisk Den marginen som benyttes for å beregne den 

nåværende renten på det samlede lånet. Den 

marginen som benyttes for å beregne renten som 

betales på termindatoen for (det samlede) lånet, i 

feltet «Termindato for lånet». 

Nåværende rentesats (samlet lån) Dynamisk Numerisk Den samlede rentesatsen som benyttes for å 

beregne renten som betales på termindatoen for (det 

samlede) lånet, i feltet «Termindato for lånet» 

(summen av feltene «Nåværende indeksrente 

(samlet lån)» og «Nåværende marginrente (samlet 

lån)» for lån med flytende rente). 
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Nåværende rentesats (A-lån) Dynamisk Numerisk Den årlige bruttosatsen som benyttes for å beregne 

planlagt rente på lånets A-del for inneværende 

periode. 

Neste indeksrente (samlet lån) Dynamisk Numerisk Neste periodes indeksrente som benyttes for å 

beregne det samlede lånets nåværende rente. Den 

rentesatsen (før margin) som benyttes for å beregne 

renten som betales på (det samlede) lånets faktiske 

sluttsaldo, i feltet «Faktisk saldo for (det samlede) 

lånet ved periodens slutt». 

Nåværende misligholdsrente 

(samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Den samlede renten som benyttes for å beregne 

misligholdsrenten som betales på termindatoen for 

lånet, i feltet «Termindato for lånet». 

Opplysninger om hovedstol  

Åpningssaldo ved periodens 

begynnelse (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Utestående saldo ved begynnelsen av inneværende 

periode. Lånets utestående saldo ved begynnelsen 

av den renteperioden som benyttes for å beregne 

renten som skal betales på termindatoen for lånet, i 

feltet «Termindato for lånet». 

Planlagt avdrag på hovedstol 

(samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Planlagte avdrag som skal betales på lånets 

hovedstol i inneværende periode. Avdraget som 

skal betales til utstederen på termindatoen for lånet, 

i feltet «Termindato for lånet», for eksempel 

amortisering, men ikke forskuddsbetalinger. 

Nåværende planlagt saldo ved 

periodens slutt (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Utestående planlagt saldo for lånets hovedstol ved 

utgangen av inneværende periode, etter 

amortisering, men før eventuelle forskudds-

betalinger. Utestående saldo for lånets hovedstol 

etter betaling av planlagte avdrag, men før 

eventuelle forskuddsbetalinger (feltet «Åpnings-

saldo ved periodens begynnelse (samlet lån)» 

minus feltet «Planlagt avdrag på hovedstol (samlet 

lån)»). 

Ikke-planlagte avdrag på 

hovedstol (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Ikke-planlagte avdrag på hovedstol som er mottatt i 

inneværende periode. Andre avdrag som er mottatt i 

renteperioden, som skal brukes for å nedbetale 

lånet. Dette kan gjelde salgsproveny, frivillige 

forskuddsbetalinger eller innfrielsesbeløp. 

Andre justeringer av hovedstol 

(samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Ikke-planlagte justeringer av hovedstol i rente-

perioden, som ikke er knyttet til kontantbevegelser. 

Alle andre beløp som medfører at lånets saldo 

reduseres eller økes i inneværende periode, som 

ikke anses som ikke-planlagte avdrag på hovedstol, 

og som ikke er planlagte avdrag. 

Faktisk tilbakebetaling av 

hovedstol 

Dynamisk Numerisk Den faktiske tilbakebetalingen av hovedstolen på 

datoen for seneste rentebetaling. 

Faktisk saldo for (det samlede) 

lånet ved periodens slutt 

Dynamisk Numerisk Utestående faktisk saldo for hovedstolen ved 

inneværende periodes slutt. Den faktiske saldoen 

for lånet, som overføres til neste renteperiode etter 

alle avdrag på hovedstol. 
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Nåværende saldo ved periodens 

begynnelse (A-lån) 

Dynamisk Numerisk Utestående saldo (A-lånet) ved begynnelsen av 

inneværende periode. Utestående saldo for A-lånet 

ved begynnelsen av den renteperioden som benyttes 

for å beregne renten som skal betales på 

termindatoen for lånet. 

Samlede avdrag på hovedstol (A-

lån) 

Dynamisk Numerisk Alle avdrag på hovedstolen (A-lånet) som er 

mottatt i inneværende periode. Avdrag på A-lånets 

hovedstol som skal betales til utstederen på 

termindatoen for lånet, i feltet «Termindato for 

lånet», for eksempel amortisering, men ikke 

forskuddsbetalinger. 

Faktisk saldo for lånet ved 

periodens slutt (A-lån) 

Dynamisk Numerisk Utestående faktisk saldo for hovedstolen (A-lånet) 

ved inneværende periodes slutt. Utestående saldo 

for A-lånets hovedstol etter betaling av planlagte 

avdrag. 

Saldo for bevilget, ikke-utnyttet 

lånefasilitet (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Den samlede gjenværende lånefasiliteten for det 

samlede lånet (prioritert gjeld) / Ikke-utnyttet saldo 

ved periodens slutt. Den samlede gjenværende 

lånefasiliteten for det samlede lånet (prioritert 

gjeld) som låntaker fortsatt kan trekke på, ved 

utgangen av rentebetalingsdatoen. 

Opplysninger om renter 

Planlagt rentebeløp til forfall 

(samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Bruttorente for perioden, forutsatt at det ikke er 

foretatt tilbakebetaling på det samlede lånet i 

inneværende periode. Den samlede renten til forfall 

på termindatoen for lånet, forutsatt at det ikke er 

foretatt forskuddsbetalinger i renteperioden. Renten 

bør baseres på den underliggende satsen i henhold 

til låneavtalen. 

Overskudd/underskudd ved 

forskuddsbetalte renter 

Dynamisk Numerisk Under- eller overskudd som følge av avvik mellom 

betalt effektiv rente og planlagt rentebetaling for 

inneværende periode, som ikke skyldes at lånet er 

misligholdt. Er en følge av en forskuddsbetaling 

mottatt på en annen dato enn en planlagt 

forfallsdato. 

Andre rentejusteringer Dynamisk Numerisk Felt knyttet til feltet «Andre justeringer av 

hovedstol (samlet lån)») for å vise ikke-planlagte 

rentejusteringer i den aktuelle betalingsperioden. 

Negativ amortisering Dynamisk Numerisk Negativ amortisering / utsatt rente / kapitalisert 

rente uten strafferente. 

Betalt effektiv rente (samlet lån) Dynamisk Numerisk Den effektive renten som er betalt på det samlede 

lånet i inneværende periode. Samlet rentebeløp 

betalt av låntaker i renteperioden eller på 

termindatoen for lånet. 
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Betalt effektiv rente (A-lån) Dynamisk Numerisk Det samlede rentebeløpet for A-lånet som er betalt i 

renteperioden eller på termindatoen for lånet. 

Faktisk misligholdsrente Dynamisk Numerisk Den faktiske misligholdsrenten som er betalt på det 

samlede lånet i inneværende periode. Det samlede 

beløpet for misligholdsrenter som er betalt av 

låntaker i renteperioden eller på termindatoen for 

lånet. 

Utsatt rente (samlet lån) Dynamisk Numerisk Den utsatte renten på det samlede lånet. Den utsatte 

renten er den negative differansen mellom rentene 

som en låntaker skal betale på et pantelån, og 

rentene som har påløpt på lånets utestående 

hovedstol. 

Kapitalisert rente (samlet lån) Dynamisk Numerisk Den kapitaliserte renten på det samlede lånet. Den 

kapitaliserte renten er den renten som legges til 

lånesaldoen ved renteperiodens slutt i samsvar med 

låneavtalen. 

Opplysninger om hovedstol og renter 

Samlede planlagte avdrag og 

renter til forfall (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Planlagte avdrag og renter til forfall for utsteder i 

inneværende periode (samlet lån). Samlede 

planlagte avdrag og renter til forfall på terminda-

toen for lånet (summen av feltene «Planlagt avdrag 

på hovedstol (samlet lån)» og «Planlagt rentebeløp 

til forfall (samlet lån)») – kan benyttes for å 

beregne gjeldsbetalingens dekningsgrad). 

Samlet underskudd i utestående 

avdrag og renter (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Akkumulerte utestående avdrag og renter på lånet 

ved utgangen av inneværende periode. Akkumulert 

beløp for alle ubetalte avdrag og renter på 

termindatoen for lånet. 

Sum av andre utestående beløp Dynamisk Numerisk Akkumulerte utestående beløp på lånet (for 

eksempel forsikringspremie, festeavgifter og 

investeringsutgifter) ved utgangen av inneværende 

periode, som er betalt av utsteder/forvalter. Det 

akkumulerte beløpet i form av eventuelle forskudd 

for beskyttelse av eiendom eller andre beløp som 

forvalter eller utsteder har utbetalt og låntaker ennå 

ikke har tilbakebetalt. 

Akkumulert utestående beløp Dynamisk Numerisk Summen av feltene «Samlet underskudd i 

utestående avdrag og renter (samlet lån)» og «Sum 

av andre utestående beløp». 

Utløsende hendelse for 

amortisering inntruffet 

Dynamisk Ja/Nei Har en utløsende hendelse for amortisering 

inntruffet? 

Nåværende amortiseringstype Dynamisk Liste Den amortiseringstypen som gjelder for A-lånet. 

Samlede planlagte avdrag og 

renter som skal betales (A-lån) 

Dynamisk Numerisk Planlagte avdrag på og renter for A-lånet som 

utsteder skal betale i inneværende periode. 
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Seneste finansielle opplysninger siden årets begynnelse  

Låntakers brudd på 

rapporteringsplikt 

Dynamisk Ja/Nei Har låntaker brutt sin plikt til å rapportere til 

låneforvalter eller långiver? 

Seneste inntekter Dynamisk Numerisk De samlede inntektene for den perioden som 

omfattes av det seneste finansielle driftsregnskapet 

(det vil si siden årets begynnelse eller tolv 

foregående måneder), for alle eiendommene. 

Seneste belåningsgrad (samlet lån) Dynamisk Numerisk Den seneste belåningsgraden for (det samlede) lånet 

på grunnlag av lånedokumentene. 

Seneste gjeldsbetalings 

dekningsgrad (samlet lån) 

Dynamisk Numerisk Den seneste gjeldsbetalingens dekningsgrad for (det 

samlede) lånet på grunnlag av lånedokumentene. 

Seneste rentedekningsgrad (samlet 

lån) 

Dynamisk Numerisk Den seneste rentedekningsgraden for (det samlede) 

lånet på grunnlag av lånedokumentene. 

Seneste rentedekningsgrad (A-lån) Dynamisk Numerisk Den seneste beregningen av rentedekningsgraden 

for A-lånet på grunnlag av tilbudsdokumentene. 

Seneste gjeldsbetalings 

dekningsgrad (A-lån) 

Dynamisk Numerisk Den seneste beregningen av gjeldsbetalingens 

dekningsgrad for A-lånet på grunnlag av 

tilbudsdokumentene. 

Seneste belåningsgrad (A-lån) Dynamisk Numerisk Den seneste belåningsgraden for A-lånet på 

grunnlag av tilbudsdokumentene. 

Opplysninger om reserver og sperrede kontoer 

Samlet saldo for reserver Dynamisk Numerisk Den samlede saldoen for reservekontoene på 

lånnivå på termindatoen for lånet. Omfatter 

vedlikehold, reparasjon og miljøtiltak (unntatt 

reserver for skatt og forsikring, herunder 

leieavgifter). Skal fylles ut dersom det er svart «Ja» 

i feltet «Oppbygging av andre reserver» i 

låneavtalen. 

Utløsende hendelse for sperret 

konto har inntruffet 

Dynamisk Ja/Nei Svar «Ja» dersom det har inntruffet en hendelse 

som har ført til oppbygging av reserver. Svar «Nei» 

dersom reserver bygges opp som følge av 

låneavtalens alminnelige vilkår. 

Beløp innsatt på sperrede kontoer 

i inneværende periode 

Dynamisk Numerisk Det beløpet som er innsatt på sperrede kontoer, 

eller som reservene er økt med, i inneværende 

periode. 

Valuta for saldo for reserver Dynamisk Liste Den valutaen som reservekontoen uttrykkes i. 

Valuta for deponerte beløp Statisk Liste Den valutaen som den sperrede kontoen uttrykkes i. 
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Opplysninger om innfrielse og forskuddsbetaling 

Dato for innfrielse/ 

forskuddsbetaling 

Dynamisk Dato Dato for mottakelse av ikke-planlagte avdrag på 

hovedstol eller avviklingsproveny. 

Kode for 

innfrielse/forskuddsbetaling 

Dynamisk Liste Koden som tildeles eventuelle ikke-planlagte 

avdrag på hovedstol eller avviklingsprovenyer som 

mottas i innbetalingsperioden. 

Opplysninger om sikring på låntakernivå 

Navn på tilbyderen av 

lånbytteavtalen (låntakernivå) 

Dynamisk Tekst Navnet på tilbyderen av lånbytteavtalen dersom 

låntakeren har den direkte kontrakten med 

bytteavtalens motpart. 

Nåværende kredittvurderinger av 

tilbyderen av lånbytteavtalen 

(låntakernivå) 

Dynamisk Tekst/Numerisk Identifiser kredittvurderingene for bytteavtalens 

motpart på termindatoen for lånet. 

Hendelse som utløser full eller 

delvis oppsigelse av bytteavtalen 

på lånnivå i inneværende periode 

(låntakernivå) 

Dynamisk Liste Dersom lånbytteavtalen har opphørt i inneværende 

periode, angis grunnen. 

Periodisk nettobetaling til 

tilbyderen av lånbytteavtalen 

(låntakernivå) 

Dynamisk Numerisk Det beløpet som låntakeren i henhold til 

bytteavtalen betaler til bytteavtalens motpart på 

termindatoen for lånet. 

Periodisk nettobetaling som skal 

betales av tilbyderen av 

lånbytteavtalen (låntakernivå) 

Dynamisk Numerisk Det beløpet som bytteavtalens motpart i henhold til 

bytteavtalen betaler til låntakeren på termindatoen 

for lånet. 

Oppsigelseskostnader som skal 

betales til tilbyderen av 

lånbytteavtalen 

Dynamisk Numerisk Eventuelle beløp som låntakeren skal betale til 

bytteavtalens motpart for full eller delvis oppsigelse 

av bytteavtalen. 

Manglende betaling av kostnader 

ved oppsigelse av bytteavtale på 

lånnivå 

Dynamisk Numerisk Eventuell manglende betaling av kostnader for full 

eller delvis oppsigelse av bytteavtalen, som skal 

betales av låntaker. 

Kostnader som skal betales av 

bytteavtalens motpart på lånnivå 

ved oppsigelse 

Dynamisk Numerisk Eventuell fortjeneste betalt av bytteavtalens motpart 

til låntakeren ved full eller delvis oppsigelse. 

Dato for neste justering av 

bytteavtalen på lånnivå 

Dynamisk Dato Dato for neste justering av bytteavtalen på lånnivå. 

Opplysninger om bytteavtalen Dynamisk Tekst Opplysninger om bytteavtalen. 

Opplysninger om status for lån i restanse  

Eiendomsstatus Dynamisk Liste Eiendommenes status. 

Lånstatus Dynamisk Liste Lånets status (det vil si løpende betaling, 

manglende betaling osv.) Dersom flere statuskoder 

for et lån er utløst, bestemmer forvalteren hvilken 

kode som skal rapporteres. 
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Startdato for håndheving Dynamisk Dato Datoen da tvangsinndrivelse, forvaltningssak eller 

andre framgangsmåter for håndheving ble innledet 

mot eller godkjent av låntakeren. 

Kode for omstruktureringsstrategi Dynamisk Liste Omstruktureringsstrategi. 

Forventet inndrivelsestid Dynamisk Numerisk Forventet inndrivelsestid i måneder. 

Under insolvensbehandling Dynamisk Ja/Nei Lånets insolvensstatus («Ja» dersom det er under 

insolvensbehandling, ellers «Nei»). 

Insolvensdato Dynamisk Dato Dato for insolvensen. 

Dato for eiendomsovertakelse Dynamisk Dato Dato for overtakelse av eiendomsretten til (eller 

annen form for faktisk kontroll over og mulighet til 

å avhende) den eiendommen som er stilt som 

sikkerhet. 

Mottatt netto avviklingsproveny Dynamisk Numerisk Mottatt netto avviklingsproveny, som benyttes for å 

fastslå utstederens tap i henhold til transaksjons-

dokumentene. Når nettoprovenyet fra salget er 

mottatt, vil det kunne fastslås om det er tap eller 

underskudd på lånet. 

Innfrielseskostnader Dynamisk Numerisk Kostnader knyttet til innfrielsen, som skal trekkes 

fra utsteders øvrige eiendeler for å fastslå tapet i 

henhold til transaksjonsdokumentene. Beløpet for 

alle innfrielseskostnader som skal utbetales fra 

netto salgsproveny for å fastslå et eventuelt tap. 

Realisert tap for verdipapirisering Dynamisk Numerisk Utestående saldo for lånet (pluss innfrielses-

kostnader) minus mottatt netto avviklingsproveny. 

Utsteders eventuelle tap etter at innfrielses-

kostnader er trukket fra nettoprovenyet fra salget. 

Antall måneder i restanse Dynamisk Numerisk Antall måneder dette lånet er i restanse ved 

utgangen av inneværende periode i henhold til 

utstederens definisjon. 

Misligholdt beløp Dynamisk Numerisk Samlet misligholdt beløp unntatt salgsproveny og 

inndrevne beløp. 

Akkumulert inndrevet beløp Dynamisk Numerisk Det samlede inndrevne beløpet medregnet alle 

salgsprovenyer. 

Status for særlig forvaltning Dynamisk Ja/Nei Er lånet gjenstand for særlig forvaltning på 

termindatoen for lånet? 

Dato for mislighold Dynamisk Dato Datoen da lånet ble misligholdt. 

Innfrielsesvaluta Dynamisk Liste Den valutaen som innfrielsesbeløp uttrykkes i. 

Tapsvaluta Dynamisk Liste Den valutaen som tap uttrykkes i. 

Misligholds-/restansevaluta Dynamisk Liste Den valutaen som mislighold/restanse uttrykkes i. 
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Opplysninger om endring av lån 

Samtykke fra verdipapir-

innehavere 

Dynamisk Ja/Nei Kreves samtykke fra verdipapirinnehavere ved 

omstrukturering? 

Planlagt møte med verdipapir-

innehavere 

Dynamisk Dato Dato for neste planlagte møte med verdipapir-

innehavere. 

Dato for seneste salg av lån Dynamisk Dato Datoen da lånet ble solgt til utsteder; dersom lånet 

var en del av den opprinnelige verdipapiriseringen, 

vil dette være verdipapiriseringsdatoen. 

Dato for seneste verdipapirisering 

av eiendom 

Dynamisk Dato Datoen da den (de) seneste eiendommen(e) ble lagt 

til denne verdipapiriseringen. Dersom eiendommer 

har blitt utskiftet, angis datoen for den seneste 

utskiftingen. Dersom eiendommene var en del av 

den opprinnelige transaksjonen, vil dette være 

verdipapiriseringsdatoen. 

Dato for overtakelse Dynamisk Dato Datoen da tildelingen/novasjonen eller overtakelsen 

ble gjennomført av den nye låntakeren. 

Dato for reduksjon av 

vurderingsverdi 

Dynamisk Dato Datoen da reduksjonen av vurderingsverdien ble 

beregnet og godkjent (den opprinnelige eller 

oppdaterte beregningen på gjeldende dato). 

Dato for seneste endring Dynamisk Dato Seneste ikrafttredelsesdato for endring av lånet. 

Endringskode Dynamisk Liste Endringstype. 

Endret betalingssats Dynamisk Numerisk Dersom lånet har blitt omstrukturert (sannsynligvis 

i forbindelse med en omstruktureringsprosess) og 

amortiseringsplanen har blitt endret, angis det nye 

beløpet som en prosentdel av lånesaldoen. 

Lånets endrede rentesats Dynamisk Numerisk Dersom lånet har blitt omstrukturert (sannsynligvis 

i forbindelse med en omstruktureringsprosess) og 

rentesatsen/marginen har blitt endret, angis den nye 

satsen. 

Opplysninger om særlig forvaltning 

Forvalters overvåkingsliste Dynamisk Dato Dato for beslutningen om å sette et lån på 

overvåkingslisten. Dersom et lån i en tidligere 

periode ble fjernet fra overvåkingslisten og nå 

oppføres på listen på nytt, angis den nye datoen. 

Dato for seneste overføring til den 

særlige forvalteren 

Dynamisk Dato Datoen da lånet ble overført til den særlige 

forvalteren etter en overføringshendelse. Merk: 

Dersom lånet har vært overført flere ganger, bør 

dette være den seneste datoen for overføring til 

særlig forvalter. 

Dato for seneste tilbakeføring til 

hovedforvalter 

Dynamisk Dato Datoen da lånet blir et korrigert pantelån, det vil si 

datoen da lånet ble tilbakeført til hovedforvalteren 

fra den særlige forvalteren. 
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Manglende inndekning fastslått Dynamisk Ja/Nei Indikatoren (Ja/Nei) viser om forvalteren / den 

særlige forvalteren har fastslått at det vil bli et 

underskudd i inndekningen av alle forskudd som er 

utbetalt, og i den utestående saldoen for lånet samt 

eventuelle andre beløp som skal betales på lånet, fra 

provenyer fra salg eller avvikling av eiendommen 

eller lånet. 

Dato for brudd på lånevilkår Dynamisk Dato Datoen for bruddet. Dersom det er flere brudd, 

angis datoen for det første bruddet. 

Dato for opphør av brudd på 

lånevilkår 

Dynamisk Dato Datoen da bruddet opphørte. Dersom det er flere 

brudd, angis datoen da det siste bruddet opphørte. 

Kode for kriterier for oppføring på 

overvåkingsliste 

Dynamisk Liste Kode for forvalterens overvåkingsliste. Dersom 

flere kriterier får anvendelse, angis den mest 

ugunstige koden. 

Gebyrvaluta Dynamisk Liste Den valutaen som gebyrer uttrykkes i. 

Opplysninger om den særlige forvalteren 

Navn på særlig forvalter Dynamisk Tekst Den særlige forvalterens navn. 

Utskifting av særlig forvalter Dynamisk Ja/Nei Har den særlige forvalteren blitt utskiftet siden den 

foregående rapporteringsperioden? 

Annen prioritert långivers 

deltakelse i håndheving 

Dynamisk Ja/Nei Deltar en annen prioritert långiver i håndhevingen? 

Opplysninger om status for misligholdt lån 

Mislighold eller tvangsinndrivelse Dynamisk Ja/Nei Er lånet for tiden misligholdt eller under tvangs-

inndrivelse? 

Misligholdsgrunn Dynamisk  Grunnen til misligholdet. 

Brudd på finansielle avtalevilkår / 

utløsende hendelse 

Dynamisk Liste Type brudd på finansielle avtalevilkår / utløsende 

hendelse. 

Opplysninger i henhold til kapitalkravsdirektivet 

Angi initiativtakerens valg av et 

av de fire alternativene for 

tilbakeholding 

Dynamisk Liste Type tilbakeholding. 

Tilbakeholdes av initiativtaker Dynamisk Numerisk Netto økonomisk interesse i prosent (%) som 

tilbakeholdes av initiativtaker i henhold til artikkel 

405 i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav 

for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRR-

forordningen). 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om eiendomssikkerhet 

Eiendomsidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for eiendommen. Dersom det 

er flere eiendommer (for eksempel i en boligblokk), 

bør det angis en entydig identifikator for 

eiendommene samlet. 

Gruppering av eiendomslån med 

kryssikkerhet 

Dynamisk Tekst/Numerisk Angi de relevante lånidentifikatorene i henhold til 

tilbudsdokumentet; dersom en eiendom er stilt som 

sikkerhet for flere lån i transaksjonen eller poolen, 

angis identifikatorene atskilt med komma. 

Eiendomsnavn Statisk Tekst/Numerisk Navnet på den eiendommen som er stilt som 

sikkerhet for lånet. Dersom det er flere eiendommer 

(for eksempel i en boligblokk), bør det angis et 

navn for eiendommene samlet. 

Eiendommens adresse Statisk Tekst/Numerisk Adressen til eiendommen som er stilt som sikkerhet 

for lånet. 

Eiendommens poststed Statisk Tekst Navnet på poststedet der eiendommen ligger. 

Eiendommens postnummer Statisk Tekst/Numerisk Postnummeret til hovedeiendommens poststed. 

Angi minst de to til fire første sifrene. 

Eiendommens land Statisk Liste Det landet eiendommen ligger i. 

Kode for eiendomstype Statisk Liste Eiendomstypen eller -bruken som definert i 

vurderingsrapporten eller tilbudsdokumentene. 

Byggeår Statisk Dato Eiendommens byggeår i henhold til 

vurderingsrapporten eller tilbudsdokumentene. 

År for seneste renovering Dynamisk Dato Det året da den seneste større renoveringen / 

nybygg ble fullført på eiendommen i henhold til 

vurderingsrapporten eller tilbudsdokumentene. 

Netto kvadratmeter på 

verdipapiriseringsdatoen 

Dynamisk Numerisk Samlet netto utleieareal i kvadratmeter i de 

eiendommene som er stilt som sikkerhet for lånet i 

henhold til den seneste vurderingsrapporten. 

Dersom det er flere eiendommer, summeres 

arealene. 

Godkjent netto gulvareal 

innendørs 

Dynamisk Ja/Nei Har en takstmann vurdert eiendommens netto 

gulvareal innendørs? 

Antall enheter/senger/rom Statisk Numerisk For eiendomstypen flerfamiliebolig angis antall 

enheter, for overnattingssteder / hoteller / helse- og 

pleieinstitusjoner antall senger, for campingplasser 

antall enheter, rom og oppbevaringsbokser. Dersom 

det er flere eiendommer, summeres verdiene når 

alle er av samme type. 

Eiendomsstatus Dynamisk Liste Seneste lånstatus for eiendommen. 

Type eiendomsrett til 

eiendommen 

Statisk Liste Den relevante formen for eiendomsrett til 

eiendommen. Leie bare av grunn, der låntakeren 

vanligvis eier en bygning eller er forpliktet til å 

oppføre en bygning i henhold til leieavtalen. 
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Utløp av leieavtalen for 

eiendommen 

Statisk Dato Angi den tidligste datoen for leieavtalens utløp. 

Festeavgift som skal betales Dynamisk Numerisk Dersom eiendommen er på leid grunn, angis den 

nåværende årlige leien som skal betales til utleier. 

Dato for seneste vurdering Dynamisk Dato Dato for den seneste eiendomsvurderingen. 

Seneste vurdering Dynamisk Numerisk Den seneste vurderingen av eiendommen. 

Seneste vurderingsgrunnlag Dynamisk Liste Det seneste vurderingsgrunnlaget. 

Valuta for festeavgift Dynamisk Liste Valutaen for festeavgiften («Festeavgift som skal 

betales»). 

Valuta for den seneste 

vurderingen 

Dynamisk Liste Valutaen for den seneste vurderingen («Seneste 

vurdering»). 

Opplysninger om verdipapiriseringsdato 

Dato for verdipapirisering av 

eiendom 

Statisk Dato Datoen da eiendommen ble lagt til denne 

verdipapiriseringen. Dersom denne eiendommen 

har blitt utskiftet, angis datoen for utskiftingen. 

Dersom eiendommen var en del av den 

opprinnelige transaksjonen, vil dette være 

verdipapiriseringsdatoen. 

Tildelt prosentdel av lån på 

verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Numerisk Den prosentdelen av lånet som kan henføres til 

eiendom på verdipapiriseringsdatoen, dersom flere 

eiendommer er stilt som sikkerhet for lånet. 

Dato for finansielle opplysninger 

på verdipapiriseringsdatoen 

Statisk Dato Sluttdatoen for de finansielle opplysningene som 

anvendes i tilbudsdokumentet (for eksempel siden 

årets begynnelse, årlig, kvartalsvis eller tolv 

foregående måneder). 

Netto driftsinntekter på 

verdipapiriseringsdatoen 

Dynamisk Numerisk Inntekter minus driftskostnader på verdipapir-

iseringsdatoen. 

Vurdering på verdipapiriserings-

datoen 

Statisk Numerisk Vurderingen av de eiendommene som stilles som 

sikkerhet for lånet på verdipapiriseringsdatoen, som 

beskrevet i tilbudsdokumentet. 

Navn på takstmann ved 

verdipapirisering 

Statisk Tekst Navnet på foretaket som foretok vurderingen av 

eiendommen ved verdipapiriseringen. 

Dato for vurdering på 

verdipapiriseringsdatoen 

Dynamisk Dato Den datoen vurderingen ble utarbeidet for de 

verdiene som er angitt i tilbudsdokumentet. 

Verdi av ikke-utleid eiendom på 

verdipapiriseringsdatoen 

Dynamisk Numerisk Verdien av ikke-utleid eiendom på verdipapirise-

ringsdatoen. 

Næringsareal Dynamisk Numerisk Samlet netto næringsareal i kvadratmeter til utleie i 

den eiendommen som er stilt som sikkerhet for 

lånet i henhold til den seneste vurderingsrapporten. 
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Boligareal Dynamisk Numerisk Samlet netto boligareal i kvadratmeter til utleie i 

den eiendommen som er stilt som sikkerhet for 

lånet i henhold til den seneste vurderingsrapporten. 

Valuta for finansielle 

opplysninger 

Dynamisk Liste Den valutaen lånet er utstedt i. 

Seneste finansielle opplysninger om eiendommen siden årets begynnelse  

Nåværende tildelt låneandel Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av lånet som kan henføres til 

eiendom på termindatoen for lånet, dersom flere 

eiendommer er stilt som sikkerhet for lånet; 

summen av alle prosentdelene skal være 100 %. 

Dette kan være fastsatt i låneavtalen. 

Nåværende tildelt lånebeløp ved 

periodens slutt 

Dynamisk Numerisk Anvend den aktuelle tildelte prosentdelen på lånets 

faktiske utestående saldo. 

Startdato for seneste finansielle 

opplysninger 

Dynamisk Dato Startdatoen for de finansielle opplysningene som 

anvendes for det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder). 

Sluttdato for seneste finansielle 

opplysninger 

Dynamisk Dato Sluttdatoen for de finansielle opplysningene som 

anvendes for det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder). 

Siste måned i året ved 

rapportering av finansielle 

opplysninger 

Dynamisk Tekst/Numerisk Angi sluttmåneden for hvert års finansielle 

opplysninger (seneste år, foregående år, året før det 

foregående). 

Seneste finansielle indikator Dynamisk Liste I dette feltet angis den perioden som gjelder for de 

seneste finansielle opplysningene. 

Seneste inntekter Dynamisk Numerisk De samlede inntektene for den perioden som 

omfattes av det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder), for alle 

eiendommene. Dersom det er flere eiendommer, 

summeres inntektene. 

Seneste driftskostnader Dynamisk Numerisk De samlede driftskostnadene for den perioden som 

omfattes av det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder), for alle 

eiendommer. 

Seneste netto driftsinntekter Dynamisk Numerisk De samlede inntektene minus de samlede drifts-

kostnadene for den perioden som omfattes av det 

seneste finansielle driftsregnskapet. 

Seneste investeringsutgifter Dynamisk Numerisk De samlede investeringsutgiftene (i motsetning til 

reparasjon og vedlikehold) for den perioden som er 

omfattet av det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder), for alle 

eiendommene. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Seneste netto kontantstrømmer Dynamisk Numerisk Samlede netto driftsinntekter minus investerings-

utgifter for den perioden som er omfattet av det 

seneste finansielle driftsregnskapet. 

Seneste rente- og avdragsbeløp Dynamisk Numerisk Samlede planlagte avdrag og renter til forfall i den 

perioden som omfattes av det seneste finansielle 

driftsregnskapet (for eksempel månedlig, 

kvartalsvis, siden årets begynnelse, eller tolv 

foregående måneder). 

Seneste gjeldsbetalings 

dekningsgrad (netto 

driftsinntekter) 

Dynamisk Numerisk Beregn gjeldsbetalingens dekningsgrad på grunnlag 

av netto driftsinntekter for den perioden som 

omfattes av det seneste finansielle driftsregnskapet 

(for eksempel månedlig, kvartalsvis, siden årets 

begynnelse, eller tolv foregående måneder). 

Avtalefestet årlig leieinntekt Dynamisk Numerisk Avtalefestet årlig leieinntekt på grunnlag av 

låntakers seneste utleieoversikt. 

Opplysninger om eiendommens utleiegrad 

Utleiegrad på gjeldende dato Dynamisk Dato Dato for den seneste mottatte listen over leietakere / 

utleieoversikten. (For overnattingssteder (hoteller) 

og helse- og pleieinstitusjoner benyttes gjennom-

snittlig utleiegrad for rapporteringsperioden som 

finansregnskapet gjelder). 

Fysisk utleiegrad på 

verdipapiriseringsdatoen 

Dynamisk Numerisk Den tilgjengelige prosentdelen av utleiearealet som 

faktisk er belagt på verdipapiriseringsdatoen (det 

vil si areal som leietakerne faktisk benytter og ikke 

har flyttet fra). Bør utledes av en liste over 

leietakere eller et annet dokument som viser at 

utleiegraden er i samsvar med opplysningene for 

det seneste regnskapsåret. 

Seneste fysiske utleiegrad Dynamisk Numerisk Den seneste tilgjengelige prosentdelen av 

utleiearealet som faktisk er belagt (det vil si areal 

som leietakerne faktisk benytter og ikke har flyttet 

fra). Bør utledes av en liste over leietakere eller et 

annet dokument som viser at utleiegraden er i 

samsvar med opplysningene for det seneste 

regnskapsåret. 

Tilgjengelige opplysninger om 

leietaker 

Dynamisk Ja/Nei Finnes det tilgjengelige leietakeropplysninger om 

de enkelte leietakerne? 

Veide gjennomsnittlige 

leieperioder 

Dynamisk Numerisk De veide gjennomsnittlige leieperiodene i år. 

Veide gjennomsnittlige 

leieperioder (første avbrudd) 

Dynamisk Numerisk De veide gjennomsnittlige leieperiodene (i år) etter 

alle førsteavbruddsalternativer. 

Opplysninger om de tre viktigste leietakerne  

Prosentdel av inntekten som 

bortfaller i løpet av 1–12 måneder 

Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av inntekten som bortfaller i løpet 

av 1–12 måneder. 

Prosentdel av inntekten som 

bortfaller i løpet av 13–24 

måneder 

Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av inntekten som bortfaller i løpet 

av 13–24 måneder. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Prosentdel av inntekten som 

bortfaller i løpet av 25–36 

måneder 

Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av inntekten som bortfaller i løpet 

av 25–36 måneder. 

Prosentdel av inntekten som 

bortfaller i løpet av 37–48 

måneder 

Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av inntekten som bortfaller i løpet 

av 37–48 måneder. 

Prosentdel av inntekten som 

bortfaller i løpet av 49 måneder 

eller mer 

Dynamisk Numerisk Den prosentdelen av inntekten som bortfaller i løpet 

av 49 måneder eller mer. 

Største leietaker etter inntekt 

(netto) 

Dynamisk Tekst/Numerisk Navnet på den største nåværende leietakeren på 

grunnlag av nettoleie. 

Dato for utløp av største leietakers 

leieavtale 

Dynamisk Dato Utløpsdatoen for leieavtalen til den største 

nåværende leietakeren (på grunnlag av nettoleie) 

Største leietakers leie Dynamisk Numerisk Den største nåværende leietakerens årlige leie. 

Nest største leietaker etter inntekt 

(netto) 

Dynamisk Tekst/Numerisk Navnet på den nest største nåværende leietakeren 

(på grunnlag av nettoleie). 

Dato for utløp av nest største 

leietakers leieavtale 

Dynamisk Dato Utløpsdatoen for leieavtalen til den nest største 

nåværende leietakeren (på grunnlag av årlig 

nettoleie). 

Nest største leietakers leie Dynamisk Numerisk Den nest største nåværende leietakerens leie. 

Tredje største leietaker etter 

inntekt (netto) 

Dynamisk Tekst/Numerisk Navnet på den tredje største nåværende leietakeren 

(på grunnlag av nettoleie). 

Dato for utløp av tredje største 

leietakers leieavtale 

Dynamisk Dato Utløpsdatoen for leieavtalen til den tredje største 

nåværende leietakeren (på grunnlag av årlig 

nettoleie). 

Tredje største leietakers leie Dynamisk Numerisk Den tredje største nåværende leietakerens leie. 

Leievaluta Dynamisk Liste Den valutaen som leien uttrykkes i. 

Opplysninger om tvangsinndrivelse  

Dato for forventet innfrielse eller 

tvangsinndrivelse av eiendel 

Dynamisk Dato Anslått dato da den særlige forvalteren forventer 

innfrielse. Dersom det er flere eiendommer, angis 

den seneste datoen for de tilknyttede eiendommene. 

Ved tvangsinndrivelse angis forventet dato for 

inndrivelsen, og ved eiendomsovertakelse angis 

forventet dato for salget. 

Startdato for framgangsmåte for 

overtakelse 

Dynamisk Dato Datoen da framgangsmåte for tvangsinndrivelse 

eller annen framgangsmåte for håndheving ble 

innledet mot eller godkjent av låntakeren. 

Dato for tvangsadministrasjon Dynamisk Dato Dato for overtakelse av eiendomsretten til (eller 

annen form for faktisk kontroll over og mulighet til 

å avhende) den eiendommen som er stilt som 

sikkerhet. 
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OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Alminnelige obligasjonsopplysninger 

Identifikator for transaksjonspool Statisk Tekst/Numerisk Den entydige identifikasjonskoden for 

transaksjonen eller poolen. 

Distribusjonsdato Statisk Dato Dato for betaling av renter og avdrag for 

obligasjonstransjen. 

Registreringsdato Statisk Dato Datoen verdipapirklassen må innehas for at man 

skal kunne anses som registrert innehaver. 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et tall) 

på en transje av et strukturert finansielt instrument 

med sikkerhet i næringseiendom som har samme 

rettigheter, prioriteringer og egenskaper som 

definert i prospektet, det vil si serie 1, klasse A1 

osv. 

CUSIP-kode (regel 144A) Statisk Tekst/Numerisk Den verdipapirkoden som tildeles hver 

verdipapirklasse eller transje i samsvar med 

standarder fastsatt av CUSIP («Committee on 

Uniform Security Identification Procedures») i 

henhold til kravene i regel 144A, eller en annen 

verdipapirkode fastsatt av en børs eller annen 

enhet. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den verdipapirkoden som tildeles hver 

verdipapirklasse eller transje i samsvar med 

standarder fastsatt av Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjon (ISIN), eller en annen 

verdipapirkode fastsatt av en børs eller annen 

enhet. 

Felleskode (regel 144A) Statisk Tekst/Numerisk Den nisifrede identifikasjonskoden som CEDEL og 

Euroclear i fellesskap har tildelt hver 

verdipapirklasse eller transje. 

ISIN (regel S) Statisk Tekst/Numerisk Den verdipapirkoden som tildeles hver 

verdipapirklasse eller transje i samsvar med 

standarder fastsatt av Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjon (ISIN) i henhold til 

kravene i regel S, eller en annen verdipapirkode 

fastsatt av en børs eller annen enhet. 

Felles kode (regel S) Statisk Tekst/Numerisk Den verdipapirkoden som tildeles hver 

verdipapirklasse eller transje i samsvar med 

standarder fastsatt av CUSIP («Committee on 

Uniform Security Identification Procedures») i 

henhold til kravene i regel S, eller en annen 

verdipapirkode fastsatt av en børs eller annen 

enhet. 

Dato for obligasjonsutstedelsen Statisk Dato Datoen for obligasjonsutstedelsen. 

Offisiell forfallsdato Statisk Dato Datoen da denne bestemte verdipapirklassen eller 

en transje av den må være tilbakebetalt for å unngå 

mislighold. 

Valuta Statisk Liste Den valutaen som verdipapirklassens eller transjens 

verdi uttrykkes i. 

Opprinnelig saldo for hovedstolen Statisk Numerisk Den opprinnelige saldoen for hovedstolen for den 

bestemte verdipapirklassen eller transjen på 

utstedelsesdatoen. 
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Opplysninger om obligasjonenes hovedstol  

Nominell-markering Statisk Ja/Nei «Ja» for nominell; «Nei» dersom denne 

verdipapirklassen eller transjen gir rett bare til 

rentekontantstrømmene, og ikke til kontant-

strømmene av hovedstolen («rente-strip»). 

Hovedstol ved periodens 

begynnelse 

Statisk Numerisk Utestående hovedstol for verdipapirklassen eller 

transjen ved begynnelsen av inneværende periode. 

Planlagte avdrag på hovedstol Statisk Numerisk De planlagte avdragene på hovedstol som betales 

for verdipapirklassen eller transjen i perioden. 

Ikke-planlagte avdrag på 

hovedstol 

Dynamisk Numerisk De ikke-planlagte avdragene på hovedstol som 

betales for verdipapirklassen eller transjen i 

perioden. 

Samlet betaling av hovedstol Dynamisk Numerisk De samlede avdragene på hovedstol (planlagte og 

ikke-planlagte) som betales for verdipapirklassen 

eller transjen i perioden. 

Amortiseringstype Statisk Liste Den amortiseringsmetoden som anvendes ved 

periodisk betaling for verdipapirklassen eller 

transjen. 

Varighet av periode med bare 

renter 

Statisk Numerisk Varigheten (i måneder) av perioden med bare 

renter. 

Kapitalisert rente Dynamisk Numerisk Eventuelle renter som legges til klassens saldo, 

herunder negativ amortisering. 

Tap på hovedstol Dynamisk Numerisk Samlet tap på hovedstolen i rapporteringsperioden. 

Akkumulert tap på hovedstol Dynamisk Numerisk Tap på hovedstol fordelt kumulativt til dato. 

Hovedstol ved periodens slutt Dynamisk Numerisk Saldoen for verdipapirklassens eller transjens 

hovedstol ved utgangen av inneværende periode. 

Avdragsfaktor for verdipapirklasse Dynamisk Numerisk Betalt hovedstol for verdipapirklassen eller transjen 

i rapporteringsperioden, som en andel av 

verdipapirklassens eller transjens opprinnelige 

(innledende) saldo, (0<x< 1), opp til tolv desimaler. 

Faktor for verdipapirklasse ved 

periodens slutt 

Dynamisk Numerisk Hovedstol for verdipapirklassen eller transjen ved 

periodens slutt etter betalinger i inneværende 

rapporteringsperiode, som en andel av verdipapir-

klassens eller transjens opprinnelige (innledende) 

saldo, (0<x< 1), opp til tolv desimaler. 

Dato for neste betaling for 

verdipapirklasse 

Dynamisk Dato Dato for betaling/distribusjon av neste periodes 

verdipapirklasse eller transje. 

Opplysninger om obligasjonsrenten 

Type indeksrente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i 

henhold til tilbudsdokumentet som gjelder for den 

bestemte verdipapirklassen eller transjen. 

Nåværende renteindeks. 

Nåværende indeksrente Dynamisk Numerisk Nåverdien av indeksrenten som gjelder for den 

bestemte verdipapirklassen eller transjen i 

inneværende renteperiode; angis med minst fem 

desimaler. 

Periodiseringsmetode Statisk Liste Den metoden som anvendes for å beregne periodisk 

rente for verdipapirklassen eller transjen. 
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Nåværende antall periodiserte 

dager 

Dynamisk Numerisk Antall periodiserte dager som gjelder for 

beregningen av betalingsrenten i inneværende 

periode. 

Påløpte renter Dynamisk Numerisk Beløpet for påløpte renter. 

Gjeldende øvre grense for 

tilgjengelige midler 

Statisk Ja/Nei Er verdipapirklassen omfattet av en ordning med en 

øvre grense for tilgjengelige midler? 

Reduksjon av vurderingsverdi Dynamisk Numerisk Den aktuelle reduksjonen av vurderingsverdien for 

denne klassen. 

Akkumulert reduksjon av 

vurderingsverdi 

Dynamisk Numerisk Samlet akkumulert reduksjon av vurderingsverdien. 

Andre rentebetalinger Dynamisk Numerisk Andre særlige tillegg til renten. 

Nåværende renteunderskudd Dynamisk Numerisk Renteunderskudd i denne rapporteringsperioden for 

denne klassen. 

Akkumulert renteunderskudd Dynamisk Numerisk Akkumulert renteunderskudd til dato. 

Samlet rentebetaling Dynamisk Numerisk Den samlede renten som er betalt. 

Saldo for ubetalte renter ved 

periodens begynnelse 

Dynamisk Numerisk Ubetalte renter ved begynnelsen av inneværende 

periode. 

Kortsiktige ubetalte renter Dynamisk Numerisk Eventuelle utsatte renter i inneværende periode, 

som skal betales på neste betalingsdato. 

Langsiktige ubetalte renter Dynamisk Numerisk Eventuelle utsatte renter i inneværende periode, 

som skal betales på forfallsdatoen. 

Hendelse som utløser en øvre 

grense for tilgjengelige midler 

Dynamisk Ja/Nei Har det inntruffet en hendelse som utløser en øvre 

grense for tilgjengelige midler? 

Neste periodes indeksrente Dynamisk Numerisk Neste periodeverdi for indeksrenten. 

Dato for neste justering av 

indeksrenten 

Dynamisk Dato Datoen da indeksrenten skal justeres neste gang. 

Opplysninger om likviditetsfasiliteten 

Likviditetsfasilitet – saldo ved 

periodens begynnelse 

Dynamisk Numerisk Likviditetsfasilitetens saldo ved periodens 

begynnelse. 

Justeringer av likviditetsfasiliteten Dynamisk Numerisk Eventuelle justeringer av likviditetsfasiliteten. 

Trekk på likviditetsfasiliteten Dynamisk Numerisk Beløp som er trukket på likviditetsfasiliteten. 

Tilbakebetalinger til 

likviditetsfasiliteten 

Dynamisk Numerisk Beløp som er tilbakebetalt til likviditetsfasiliteten. 

Sluttsaldo for likviditetsfasilitet Dynamisk Numerisk Sluttsaldoen. 

Valuta for likviditetsfasiliteten Dynamisk Liste Valutaen for likviditetsfasiliteten. 
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VEDLEGG III 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i lån til små  

og mellomstore bedrifter 

EIENDELER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Poolens sluttdato Dynamisk Dato Poolens eller porteføljens gjeldende sluttdato. 

Poolidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikasjonskode for / entydig navn på 

transaksjonen eller poolen. 

Lånidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hvert lån. 

Initiativtaker Statisk Tekst Långiveren som ga det opprinnelige lånet. 

Forvalteridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver forvalter, som viser hvilken 

enhet som forvalter lånet. 

Forvalters navn Dynamisk Tekst Forvalterens navn. 

Låntakeridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver låntaker – skal gjøre det mulig å 

identifisere låntakere som har flere lån i poolen (for eksempel 

vises ytterligere forskudd / andre lån separat). 

Opplysninger om debitor 

Land Statisk Liste Landet der det faste forretningsstedet er etablert. 

Postnummer Statisk Tekst Angi minst de to eller tre første sifrene. Ikke angi hele 

postnummeret. 

Debitors juridiske form / 

foretakstype 

Statisk Liste  

Låntakers Basel III-

segment 

Statisk Liste  

Tilknytning til 

initiativtaker 

Statisk Ja/Nei Er låntakeren tilknyttet initiativtakeren? 

Eiendelstype Statisk Liste  

Prioritet Dynamisk Liste  

Bankintern tapsgrad ved 

mislighold 

Dynamisk Numerisk Tapsgrad ved mislighold under normale økonomiske forhold. 

NACE-næringskode Statisk Tekst/Numerisk NACE-koden for låntakers næring. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om leieavtalen 

Låneopptaksdato Statisk Dato Datoen da det opprinnelige lånet ble utbetalt. 

Endelig forfallsdato Statisk Dato Den endelige forfallsdatoen for lånet. 

Lånets utstedelsesvaluta Statisk Liste Navn på lånevaluta. 

Sikret lån Dynamisk Ja/Nei Er det aktuelle lånet sikret mot valutarisiko? 

Opprinnelig lånesaldo Statisk Numerisk Opprinnelig samlet lånesaldo. 

Nåværende saldo Dynamisk Numerisk Det utestående lånebeløpet på poolens sluttdato. Dette bør 

omfatte alle beløp som er klassifisert som hovedstol i 

transaksjonen. Dersom for eksempel gebyrer har blitt lagt til 

lånesaldoen og utgjør en del av hovedstolen i transaksjonen, 

bør disse legges til. Unntatt eventuelle morarenter eller 

strafferenter. 

Verdipapirisert lånebeløp Statisk Numerisk Saldoen for det verdipapiriserte lånet på sluttdatoen. 

Hyppighet av betaling av 

hovedstol 

Statisk Liste Den hyppigheten som avdragene på hovedstolen forfaller med, 

det vil si antall måneder mellom betalingene. 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene forfaller med, det vil si antall 

måneder mellom betalingene. 

Amortiseringstype Dynamisk Liste Amortiseringstypen. 

Type lån Statisk Liste  

Innløsningsbeløp Dynamisk Numerisk Innløsningsbeløpet. 

Betalingstype Dynamisk Liste  

Rentesats 

Nåværende rentesats Dynamisk Numerisk Den nåværende rentesatsen (%) 

Sats for rentetak Dynamisk Numerisk Satsen for rentetaket (%). 

Sats for rentegulv Statisk Numerisk Satsen for rentegulvet (%). 

Rentetype Dynamisk Liste Rentetypen. 

Nåværende renteindeks Dynamisk Liste Den nåværende renteindeksen (referanserenten for pantelåns-

renten). 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Nåværende rentemargin Dynamisk Numerisk Den nåværende rentemarginen (for fastrentelån tilsvarer denne 

den nåværende rentesatsen, og for lån med flytende rente 

tilsvarer den marginen over (eller under ved negativ inndata) 

indeksrenten). 

Rentejusteringsperiode Statisk Liste  

Resultatopplysninger 

Morarentebeløp Dynamisk Numerisk Nåværende saldo for morarenter. 

Antall dager med 

morarenter 

Dynamisk Numerisk Antall dager dette lånet er i restanse (på poolens sluttdato) i 

henhold til utstederens definisjon. 

Restanse på hovedstol Dynamisk Numerisk Nåværende saldo for restanse på hovedstol. Restanse defineres 

som: Samlede forfalte avdrag på hovedstol til dato MINUS 

samlede mottatte avdrag til dato MINUS alle kapitaliserte 

beløp. 

Antall dager i restanse på 

hovedstol 

Dynamisk Numerisk Antall dager dette lånet er i restanse (på poolens sluttdato) i 

henhold til utstederens definisjon. 

Mislighold eller 

tvangsinndrivelse i 

forbindelse med lånet i 

henhold til transaksjonens 

definisjon 

Dynamisk Ja/Nei Hvorvidt det i henhold til transaksjonens definisjon har 

forekommet mislighold eller tvangsinndrivelse. 

Mislighold eller 

tvangsinndrivelse i 

forbindelse med lånet i 

henhold til Basel III-

definisjonen 

Dynamisk Ja/Nei Hvorvidt det i henhold til Basel III-definisjonen har 

forekommet mislighold eller tvangsinndrivelse. 

Misligholdsgrunn (Basel 

II-definisjon) 

Dynamisk Liste Grunnen til misligholdet i henhold til Basel II-definisjon. 

Dato for mislighold Dynamisk Dato Datoen da lånet ble misligholdt i henhold til transaksjonens 

definisjon av mislighold. 

Misligholdt beløp Dynamisk Numerisk Samlet misligholdt beløp (i henhold til transaksjonens 

definisjon av mislighold) unntatt salgsproveny og inndrevne 

beløp. 

Akkumulert inndrevet 

beløp 

Dynamisk Numerisk Det samlede inndrevne beløpet medregnet alle salgsprovenyer. 

Bare relevant for lån der mislighold/tvangsinndrivelse har 

forekommet. 

Fordelte tap Dynamisk Numerisk De fordelte tapene til dato. 

Dato for fordeling av tap Dynamisk Dato Datoen da tapet ble fordelt. 

AMORTISERINGSPROFIL: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Utestående saldo for 

periode 1 

Dynamisk Numerisk Amortiseringsprofil med 0 % forskuddsbetalinger. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Dato for utestående saldo 

for periode 1 

Dynamisk Dato Datoen knyttet til saldoen for periode 1. 

Utestående saldo for 

periode [2–120] 

Dynamisk Numerisk Amortiseringsprofil med 0 % forskuddsbetalinger. 

Dato for utestående saldo 

for periode [2–120] 

Dynamisk Dato Datoen knyttet til saldoen for periode [2–120]. 

SIKKERHETER 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Sikkerheter 

Identifikator for sikkerhet Statisk Tekst Initiativtakerens entydige kode for sikkerheten. 

Lånidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig lånidentifikator som er knyttet til sikkerheten. Bør 

være i samsvar med identifikatorene i feltet 

«Lånidentifikator». 

Verdipapirtype Statisk Liste Er det fast pant eller generalpant i eiendeler? 

Sikkerhetstype Statisk Liste Typen av sikkerhet. 

Opprinnelig 

vurderingsbeløp 

Statisk Numerisk Eiendommens verdi på den datoen da det seneste lånet ble 

utbetalt før en verdipapirisering. 

Dato for opprinnelig 

vurdering 

Statisk Dato Dato for den seneste eiendomsvurderingen da det seneste lånet 

ble utbetalt før en verdipapirisering. 

Dato for nåværende 

vurdering 

Dynamisk Dato Dette bør være datoen for den seneste vurderingen. 

Opprinnelig vurderingstype Statisk Liste Opprinnelig vurderingstype. 

Prioritering Dynamisk Tekst  

Eiendommens postnummer Statisk Tekst Angi minst de to eller tre første sifrene. 

Opprinnelseskanal / 

organiserende bank eller 

avdeling 

Statisk Liste  

Valuta for sikkerheter Statisk Liste Dette bør være valutaen for vurderingsbeløpet i feltet 

«Sikkerhetenes verdi». 

Antall sikkerheter stilt for 

lånet 

Dynamisk Numerisk Det samlede antallet av sikkerheter som er stilt for lånet. 

Antallet bør gjenspeile antall oversendte rapporter om 

sikkerheter for lånet i den aktuelle filen. 
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OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn 
Statisk/-

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Felter for data på verdipapir- eller obligasjonsnivå 

Rapportdato Dynamisk Dato Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt. 

Utsteder Statisk Tekst Navn på utsteder og emisjonsserie, dersom det er relevant. 

Trekk på likviditetsfasilitet Dynamisk Ja/Nei Dersom transaksjonen har en likviditetsfasilitet, angi om det er 

trukket på likviditetsfasiliteten i den perioden som utløper på 

siste rentebetalingsdato. 

Felter for data på sikkerhetsnivå 

Mål/forholdstall ved 

utløsende hendelse 

Dynamisk Ja/Nei Har en utløsende hendelse inntruffet? Status for forskjellige 

typer manglende betaling, utvanning, mislighold, tap og 

lignende mål og forholdstall knyttet til sikkerhet i forbindelse 

med tidlig amortisering eller andre utløsende hendelser på den 

aktuelle datoen for fastsettelse. 

Gjennomsnittssats for 

konstant førtidig 

tilbakebetaling 

Dynamisk Numerisk Rapporten skal omfatte gjennomsnittssatsen for konstant 

førtidig tilbakebetaling for de underliggende lånene. 

Gjennomsnittssatsen for konstant førtidig tilbakebetaling er det 

årlige beløpet, uttrykt i prosent, som er tilbakebetalt på 

hovedstol i tillegg til planlagte avdrag. Gjennomsnittssatsen 

for konstant førtidig tilbakebetaling beregnes ved først å 

dividere lånets nåværende hovedstol (det vil si faktisk saldo) 

med den planlagte hovedstolen forutsatt at førtidig 

tilbakebetaling ikke har forekommet (det vil si at bare 

planlagte avdrag er betalt). Denne kvotienten økes deretter til 

en potens der eksponenten er tallet tolv dividert med antall 

måneder siden utstedelsen. Resultatet trekkes fra én (1) og 

multipliseres deretter med hundre (100) for å bestemme 

gjennomsnittssatsen for konstant førtidig tilbakebetaling. 

Felter for kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten  

Kontaktpunkt Statisk Tekst Navnet på avdelingen eller kontaktpersonen(e) som har 

informasjonskildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst Telefonnummer og e-postadresse. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Felter på transjenivå 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et tall) på en transje 

av obligasjoner som har samme rettigheter, prioriteringer og 

egenskaper som definert i prospektet, det vil si serie 1, klasse 

A1 osv. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den verdipapirkoden som tildeles hver SMB-klasse i samsvar 

med standarder fastsatt av Den internasjonale standardise-

ringsorganisasjon (ISIN), eller en annen entydig verdipa-

pirkode fastsatt av en børs eller annen enhet. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Rentebetalingsdato Dynamisk Dato Den periodiske datoen for den siste planlagte betalingen av 

renter til innehavere av en bestemt transje av obligasjoner. 

Dato for betaling av 

hovedstol 

Dynamisk Dato Den periodiske datoen for den siste planlagte betalingen av 

hovedstol til innehavere av en bestemt transje av obligasjoner. 

Obligasjonsvaluta Statisk Tekst Den valutaen som obligasjonene uttrykkes i. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i henhold til 

tilbudsdokumentet (for eksempel tre måneders EURIBOR) 

som gjelder for en bestemt transje av obligasjoner. 

Offisiell forfallsdato Statisk Dato Datoen da en bestemt transje av obligasjoner må være 

tilbakebetalt for å unngå mislighold. 

Dato for obligasjonsut-

stedelsen 

Statisk Dato Datoen da obligasjonene ble utstedt. 
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VEDLEGG IV 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i billån 

EIENDELER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transaksjonen 

Poolens sluttdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Poolens eller porteføljens sluttdato Dette er den datoen som 

opplysningene om den underliggende eiendelen i rapporten 

viser til. 

Poolidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Pool- eller porteføljeidentifikator / transaksjonens navn. 

Forvalters navn Dynamisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver forvalter, som viser hvilken 

enhet som forvalter lånet eller leieavtalen. 

Reserveforvalters navn Dynamisk Tekst Navnet på reserveforvalteren. 

Opplysninger på lån- eller leienivå 

Lån- eller leieidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for lånet eller leieavtalen. Identifikatoren 

bør ikke endres i transaksjonens løpetid. 

Initiativtaker Statisk Tekst Långiveren som ga det opprinnelige lånet eller inngikk den 

opprinnelige leieavtalen. 

Låntakeridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for låntakeren eller leietakeren. 

Konsernforetaksidentifikat

or 

Dynamisk Tekst Entydig konsernforetaksidentifikator som identifiserer 

låntakerens overordnede morforetak. 

Låne- eller leievaluta Statisk Liste Den valutaen som lånet eller leien uttrykkes i. 

Låntakers yrkesstatus Statisk Liste Hovedsøkerens yrkesstatus. 

Primære inntekter Statisk 9(11).99 Hovedlåntakers garanterte brutto årsinntekt. 

Valuta for primære 

inntekter 

Statisk Liste Den valutaen som inntektene uttrykkes i. 

Amortiseringstype Dynamisk Liste Amortiseringstypen. 

Dokumentasjon for 

primære inntekter 

Statisk Liste Dokumentasjonen for primære inntekter. 

Geografisk område Statisk Liste Det området der låntakeren har sitt hjemsted ved tegningen. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opptaksdato Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da det opprinnelige lånet ble utbetalt eller leieavtalen 

trådte i kraft. 

Lånets eller leieavtalens 

forventede forfalls- eller 

utløpsdato 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den forventede forfalls-eller utløpsdatoen for lånet eller 

leieavtalen. 

Opprinnelig låne- eller 

leieperiode 

Statisk Numerisk Den opprinnelig avtalte løpetiden (antall måneder). 

Dato for overføring til pool Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da lånet eller leieavtalen ble overført til 

spesialforetaket for verdipapirisering. 

Opprinnelig saldo for 

hovedstolen 

Statisk 9(11).99 Låntakers saldo for lånets hovedstol eller diskontert saldo for 

leieavtalen (medregnet kapitaliserte gebyrer) da avtalen ble 

inngått. 

Nåværende utestående 

hovedstol 

Dynamisk 9(11).99 Låntakers utestående saldo for lånet eller for diskontert leie på 

poolens sluttdato. Denne bør omfatte alle beløp kjøretøyet er 

stilt som sikkerhet for. Dersom for eksempel gebyrer er lagt til 

saldoen og utgjør en del av hovedstolen i transaksjonen, bør de 

medregnes. 

Planlagt betaling til forfall Dynamisk 9(11).99 Neste planlagte betaling til forfall i henhold til avtalen (den 

forfalte betalingen dersom ingen andre betalingsbestemmelser 

gjelder). 

Planlagt betalingshyppighet Dynamisk Liste Den planlagte betalingshyppigheten. 

Innskuddsbeløp Statisk 9(11).99 Beløp betalt i depositum/innskudd da låne- eller leieavtalen ble 

inngått (beløpet bør omfatte verdien av innbyttede kjøretøyer 

osv.) 

Opprinnelig belåningsgrad Statisk 9(3).99 Kjøretøyets belåningsgrad da avtalen ble inngått, som kan 

avrundes til nærmeste 5 %. 

Produkttype Statisk Liste Produkttypen. 

Pris ved kjøpsopsjon Statisk 9(11).99 Det beløpet som låntaker skal betale ved leie- eller 

låneavtalens utløp for å overta eiendomsretten til kjøretøyet. 

Rentejusteringsintervall Statisk 9(2).99 Antall måneder mellom hver dato for justering av den 

rentesatsen som gjelder for lånet eller leieavtalen. 

Nåværende rente eller 

diskonteringsrente 

Dynamisk 9(4).9(5) Den samlede nåværende renten eller diskonteringsrenten (%) 

som gjelder for lånet eller leieavtalen (kan avrundes til 

nærmeste halve prosent). 

Nåværende rentegrunnlag Dynamisk Liste Det nåværende grunnlaget for renten. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Nåværende rentemargin Dynamisk 9(4).9(5) Den nåværende rentemarginen (%) for lånet eller leieavtalen 

(kan avrundes til nærmeste halve prosent). For fastrentelån er 

dette det samme som den nåværende renten eller diskonte-

ringsrenten. For lån med flytende rente tilsvarer den marginen 

over (eller under ved negativ inndata) indeksrenten. 

Diskonteringsrente Statisk 9(4).9(5) Den diskonteringsrenten som ble benyttet for fordringen ved 

salget til spesialforetaket for verdipapirisering (kan avrundes 

til nærmeste halve prosent). 

Bilprodusent Statisk Tekst Varemerket til produsenten av kjøretøyet. 

Bilmodell Statisk Tekst/Numerisk Navnet på bilmodellen. 

Ny eller brukt bil Statisk Liste Kjøretøyets tilstand da låne- eller leieavtalen ble inngått. 

Opprinnelig restverdi av 

kjøretøy 

Statisk 9(11).99 Den anslåtte restverdien av kjøretøyet på datoen da låne- eller 

leieavtalen ble inngått. Beløpet kan avrundes. 

Verdipapirisert restverdi Statisk 9(11).99 Bare det restbeløpet som er verdipapirisert. Beløpet kan 

avrundes. 

Oppdatert restverdi av 

kjøretøy 

Dynamisk 9(11).99 Seneste anslåtte restverdi av kjøretøy ved avtalens utløp. 

Beløpet kan avrundes. 

Dato for oppdatering av 

kjøretøyets restverdi 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Dato for den seneste oppdaterte beregningen av kjøretøyets 

restverdi. Dersom verdien ikke har blitt oppdatert, angis datoen 

for den opprinnelige vurderingen. 

Kundetype Statisk Liste Kundens juridiske form. 

Betalingsmetode Dynamisk Liste Vanlig betalingsmåte (kan baseres på seneste mottatte 

betaling). 

Dato for fjerning fra pool Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da lånet eller leieavtalen ble fjernet fra poolen, for 

eksempel i forbindelse med gjenkjøp, innløsning, førtidig 

tilbakebetaling eller avsluttet inndrivelsesprosess. 

Sats for rentetak Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en øvre grense for renten som kan kreves på 

denne kontoen, angis den her – prosenttegn utelates. 

Sats for rentegulv Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en nedre grense for renten som kan kreves 

på denne kontoen, angis den her – prosenttegn utelates. 

Restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Nåværende restansesaldo. 

Antall måneder i restanse Dynamisk 9(5).99 Det antallet måneder lånet eller leien er i restanse på poolens 

sluttdato. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Dato for mislighold Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for mislighold. 

Misligholdt bruttobeløp Dynamisk 9(11).99 Misligholdt bruttobeløp på denne kontoen. 

Salgspris Dynamisk 9(11).99  

Tap på salg Dynamisk 9(11).99 Misligholdt bruttobeløp minus salgsproveny (unntatt gebyr for 

førtidig tilbakebetaling dersom dette er underordnet 

inndrivelse av hovedstolen). 

Akkumulert inndrevet 

beløp 

Dynamisk 9(11).99 Akkumulert inndrevet beløp på denne kontoen, minus 

kostnader. 

Innløsningsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da kontoen ble innløst eller inndrivelsesprosessen ble 

avsluttet for de misligholdte lånene. 

Restverditap Dynamisk 9(11).99 Tap av restverdi ved innlevering av kjøretøyet. 

Kontostatus Dynamisk Liste Nåværende kontostatus 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger på obligasjonsnivå 

Rapportdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt, det vil si datoen 

da den utfylte rapporteringsmalen med data på lånnivå ble 

oversendt til det sentrale datalageret. 

Utsteder Statisk Tekst Navn på utsteder og emisjonsserie, dersom det er relevant. 

Måltall for alle 

reservekontoer oppnådd 

Dynamisk Ja/Nei Er de fastsatte måltallene for alle reservekontoer (kassereserve, 

blandede reserver, erstatningsreserve osv.) oppnådd? 

Trekk på likviditetsfasilitet Dynamisk Ja/Nei Har likviditetsfasiliteten vært benyttet til å dekke underskudd i 

den perioden som utløper på siste rentebetalingsdato? 

Mål/forholdstall ved 

utløsende hendelse 

Dynamisk Ja/Nei Har en utløsende hendelse inntruffet? 

Årlig konstant 

forskuddsbetalingssats 

Dynamisk 9(3).99 Årlig konstant forskuddsbetalingssats for de underliggende 

fordringene på grunnlag av den seneste periodiske konstante 

forskuddsbetalingssatsen. Den periodiske konstante 

forskuddsbetalingssatsen er lik summen av ikke-planlagte 

avdrag som er mottatt i den seneste perioden, dividert med 

hovedstolen ved periodens begynnelse. 

Samlede fordringer solgt til 

spesialforetaket for 

verdipapirisering 

Dynamisk 9(11).99 Summen av hovedstolene for fordringer som er solgt til 

spesialforetaket for verdipapirisering til dato (det vil si ved 

avslutning og i gjenanskaffelsesperioden, dersom det er 

relevant). 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Akkumulerte misligholdte 

bruttobeløp – pool 

Dynamisk 9(11).99 Summen av misligholdte bruttobeløp siden avslutning, i 

valutabeløp. 

Akkumulert inndrevet 

beløp – pool 

Dynamisk 9(11).99 Summen av inndrevne beløp siden avslutning, minus 

kostnader, i valutabeløp. 

Sluttdato for løpende 

periode 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da den løpende perioden forventes å utløpe eller 

faktisk utløp. 

Kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten  

Kontaktpunkt Statisk Tekst/Numerisk Navnet på avdelingen og kontaktpersonen(e) som har 

informasjonskildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst/Numerisk Telefonnummer og e-postadresse. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transjer 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et tall) på denne 

transjen av obligasjoner som har samme rettigheter, 

prioriteringer og egenskaper som definert i prospektet, det vil 

si serie 1, klasse A1a osv. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den eller de internasjonale identifikasjonskoden(e) for 

verdipapirer eller, dersom ISIN ikke er tildelt, en annen 

entydig verdipapirkode, for eksempel en CUSIP-kode, som er 

tildelt denne transjen av en børs eller annen enhet. Dersom det 

er flere koder, atskilles de med komma. 

Rentebetalingsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte sluttdatoen for poolen, 

da det er planlagt at rentebetalinger skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 

Dato for betaling av 

hovedstol 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte sluttdatoen for poolen, 

da det er planlagt at avdrag på hovedstol skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 

Obligasjonsvaluta Statisk Liste Den valutaen som denne transjen uttrykkes i. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i henhold til 

tilbudsdokumentet (for eksempel tre måneders EURIBOR) 

som gjelder for denne bestemte transjen. 

Offisiell forfallsdato Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da denne bestemte transjen må være tilbakebetalt for å 

unngå mislighold. 

Dato for 

obligasjonsutstedelsen 

Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da obligasjonene ble utstedt. 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene for denne transjen forfaller med. 
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VEDLEGG V 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i forbrukslån  

EIENDELER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transaksjonen 

Poolens sluttdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Poolens eller porteføljens sluttdato. Dette er den datoen som 

opplysningene om den underliggende eiendelen i rapporten 

viser til. 

Poolidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Pool- eller porteføljeidentifikator / transaksjonens navn. 

Forvalters navn Dynamisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver forvalter, som viser hvilken 

enhet som forvalter lånet. 

Reserveforvalters navn Dynamisk Tekst Navnet på reserveforvalteren. 

Opplysninger om lånet 

Lånidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for et bestemt lån i poolen. 

Initiativtaker Statisk Tekst Långiveren som ga det opprinnelige lånet. 

Låntakeridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for en låntaker. Denne skal krypteres (det 

vil si ikke vise det faktiske identifikasjonsnummeret) for å 

sikre låntakers anonymitet. 

Valutaen lånet er utstedt i Statisk Liste Den valutaen lånet er utstedt i. 

Samlet kredittgrense Dynamisk 9(11).99 For lån med fleksible vilkår for nytegning / løpende periode – 

det største lånebeløpet som kan være utestående. 

Sluttdato for løpende 

periode for lån 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM For lån med fleksible vilkår for nytegning / løpende periode – 

datoen da de fleksible egenskapene forventes å opphøre, det vil 

si sluttdatoen for den løpende perioden. 

Låntakers yrkesstatus Statisk Liste Hovedsøkerens yrkesstatus. 

Primære inntekter Statisk 9(11).99 Hovedlåntakers garanterte brutto årsinntekt (unntatt 

leieinntekter). Bør avrundes til nærmeste 1 000 enheter. 

Valuta for primære 

inntekter 

Statisk Liste Den valutaen som inntektene uttrykkes i. 

Dokumentasjon for 

primære inntekter 

Statisk Liste Dokumentasjonen for primære inntekter. 

Geografisk område Statisk Liste Det området der låntakeren har sitt hjemsted. 

Opptaksdato Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da det opprinnelige lånet ble utbetalt. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Forventet forfallsdato for 

lån 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Lånets forventede forfallsdato. 

Opprinnelig løpetid Statisk Numerisk Den opprinnelig avtalte løpetiden (antall måneder). 

Dato for overføring til pool Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da lånet ble overført til spesialforetaket for 

verdipapirisering. 

Opprinnelig saldo for 

hovedstolen 

Statisk 9(11).99 Den opprinnelige saldoen for lånets hovedstol (medregnet 

kapitaliserte gebyrer) da avtalen ble inngått. 

Nåværende utestående 

hovedstol 

Dynamisk 9(11).99 Saldoen for lånets utestående hovedstol på poolens sluttdato. 

Unntatt eventuelle morarenter eller strafferenter. 

Planlagt betaling til forfall Dynamisk 9(11).99 Neste planlagte betaling til forfall i henhold til avtalen (den 

forfalte betalingen dersom ingen andre betalingsbestemmelser 

gjelder). 

Planlagt betalingshyppighet Dynamisk Liste Betalingshyppigheten. 

Tilbakebetalingsmetode Dynamisk Liste Metode for tilbakebetaling av hovedstol. 

Rentejusteringsintervall Statisk 9(2).99 Antall måneder mellom hver dato for justering av rentesatsen. 

Nåværende rentesats Dynamisk 9(4).9(8) Den samlede nåværende rentesatsen (%) som gjelder for lånet. 

Prosenttegn utelates. 

Nåværende rentegrunnlag Dynamisk Liste Det nåværende grunnlaget for renten. 

Nåværende rentemargin Dynamisk 9(4).9(5) Den nåværende rentemarginen (%) for lånet. For fastrentelån 

vil dette være den nåværende rentesatsen. 

Antall låntakere Dynamisk Numerisk Antall låntakere for lånet. 

Tillatt prosentdel av 

forskuddsbetalinger 

Dynamisk 9(3).99 Den høyeste prosentdelen av den utestående saldoen som 

tillates forskuddsbetalt per år uten at det medfører straffegebyr. 

Prosenttegn utelates. 

Gebyr ved innfrielse før 

forfall 

Dynamisk 9(3).99 Den prosentdelen av den utestående saldoen som skal betales i 

form av et gebyr dersom grensen for forskuddsbetalinger 

overskrides. Prosenttegn utelates. 

Kundetype Statisk Liste Kundetype da avtalen ble inngått. 

Betalingsmetode Dynamisk Liste Vanlig betalingsmåte (kan baseres på seneste mottatte 

betaling). 

Dato for fjerning fra pool Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da lånet ble fjernet fra poolen, for eksempel i 

forbindelse med gjenkjøp, innløsning, førtidig tilbakebetaling 

eller avsluttet inndrivelsesprosess. 

Lønnstaker Statisk Ja/Nei Er låntakeren lønnstaker hos initiativtaker? 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Sats for rentetak Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en øvre grense for renten som kan kreves på 

denne kontoen, angis den her. 

Sats for rentegulv Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en nedre grense for renten som kan kreves 

på denne kontoen, angis den her. 

Resultatopplysninger 

Restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Nåværende restansesaldo definert som det samlede 

minstebeløpet i henhold til avtalen, som har forfalt, men som 

låntaker ennå ikke har betalt. 

Antall måneder i restanse Dynamisk 9(5).99 Det antallet måneder lånet er i restanse på poolens sluttdato. 

Dato for mislighold Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for mislighold. 

Misligholdt bruttobeløp Dynamisk 9(11).99 Misligholdt bruttobeløp på denne kontoen. 

Akkumulert inndrevet 

beløp 

Dynamisk 9(11).99 Akkumulert inndrevet beløp på denne kontoen, minus 

kostnader. 

Innløsningsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da kontoen ble innløst eller inndrivelsesprosessen ble 

avsluttet for de misligholdte lånene. 

Kontostatus Dynamisk Liste Nåværende kontostatus. 

Kapitalisert restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Summen av kapitaliserte restanser til dato. 

Dato for seneste 

kapitalisering av restanse 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den seneste datoen for kapitalisering av restanse vedrørende 

denne kontoen. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn 
Dynamisk/ 

Statisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om sikkerheter eller obligasjoner 

Rapportdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt, det vil si datoen 

da den utfylte rapporteringsmalen med data på lånnivå ble 

oversendt til det sentrale datalageret. 

Utsteder Statisk Tekst Navn på utsteder og emisjonsserie, dersom det er relevant. 

Måltall for alle 

reservekontoer oppnådd 

Dynamisk Ja/Nei Er de fastsatte måltallene for alle reservekontoer (kassereserve, 

blandede reserver, erstatningsreserve osv.) oppnådd? 

Trekk på likviditetsfasilitet Dynamisk Ja/Nei Har likviditetsfasiliteten vært benyttet til å dekke underskudd i 

den perioden som utløper på siste rentebetalingsdato? 
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Feltnavn 
Dynamisk/ 

Statisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Mål/forholdstall ved 

utløsende hendelse 

Dynamisk Ja/Nei Har en utløsende hendelse inntruffet? 

Årlig konstant 

forskuddsbetalingssats 

Dynamisk 9(3).99 Årlig konstant forskuddsbetalingssats for de underliggende 

fordringene på grunnlag av den seneste periodiske konstante 

forskuddsbetalingssatsen. Den periodiske konstante 

forskuddsbetalingssatsen er lik summen av ikke-planlagte 

avdrag som er mottatt i den seneste perioden, dividert med 

hovedstolen ved periodens begynnelse. Dette omregnes 

deretter til en årlig verdi på følgende måte: 

1-((1-Periodisk CPR)^antall perioder per år) 

Prosenttegn utelates. 

Samlede fordringer solgt til 

spesialforetaket for 

verdipapirisering 

Dynamisk 9(11).99 Summen av hovedstolene for fordringer som er solgt til 

spesialforetaket for verdipapirisering til dato (det vil si ved 

avslutning og i gjenanskaffelsesperioden, dersom det er 

relevant). 

Akkumulerte misligholdte 

bruttobeløp – pool 

Dynamisk 9(11).99 Summen av misligholdte bruttobeløp siden avslutning, i 

valutabeløp. 

Akkumulert inndrevet beløp 

– pool 

Dynamisk 9(11).99 Summen av inndrevne beløp i poolen siden avslutning, minus 

kostnader, i valutabeløp. 

Sluttdato for løpende 

periode 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da den løpende transaksjonsperioden forventes å utløpe 

eller faktisk utløp. 

Kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten  

Kontaktpunkt Statisk Tekst/Numerisk Navnet på avdelingen og kontaktpersonen(e) som har 

informasjonskildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst/Numerisk Telefonnummer og e-postadresse. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transjer 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et tall) for en 

transje av obligasjoner som har samme rettigheter, 

prioriteringer og egenskaper som definert i prospektet, det vil 

si serie 1, klasse A1a osv. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den eller de internasjonale identifikasjonskoden(e) for 

verdipapirer eller, dersom ISIN ikke er tildelt, en annen 

entydig verdipapirkode, for eksempel en CUSIP-kode, som er 

tildelt denne transjen av en børs eller annen enhet. Dersom det 

er flere koder, skilles de med komma. 

Rentebetalingsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte sluttdatoen for poolen, 

da det er planlagt at rentebetalinger skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Dato for betaling av 

hovedstol 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte sluttdatoen for poolen, 

da det er planlagt at avdrag på hovedstol skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 

Obligasjonsvaluta Statisk Liste Den valutaen som denne transjen uttrykkes i. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i henhold til 

tilbudsdokumentet som gjelder for denne bestemte transjen. 

Offisiell forfallsdato Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da denne bestemte transjen må være fullt tilbakebetalt 

for å unngå mislighold. 

Dato for obligasjonsut-

stedelsen 

Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da obligasjonene ble utstedt. 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene for denne transjen forfaller med. 
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VEDLEGG VI 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i kredittkortlån  

EIENDELER: 

Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transaksjonen 

Poolens sluttdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Poolens eller porteføljens sluttdato. Dette er 

den datoen som opplysningene om den 

underliggende eiendelen i rapporten viser til. 

Poolidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Pool- eller porteføljeidentifikator, for 

eksempel «Master Issuer plc» eller «SPV 

2012-1 plc». 

Forvalters navn Statisk Tekst/Numerisk Navnet på enheten som forvalter kontoen. 

Reserveforvalters navn Dynamisk Tekst/Numerisk Navnet på reserveforvalteren. 

Selger Statisk Tekst/Numerisk Selgers navn. 

Transaksjonstype Statisk Liste Uavhengig, masterfond – kapitalistisk, 

masterfond – sosialistisk, eller andre. 

Opplysninger om lånet 

Kontoidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for en bestemt konto i 

poolen. Den skal krypteres for å sikre vern av 

opplysningene. 

Initiativtaker Statisk Tekst/Numerisk Långiveren som åpnet kontoen. Dersom denne 

ikke er kjent, angis selgeren. 

Låntakeridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for en bestemt låntaker; 

skal krypteres for å sikre vern av opplysninger. 

Denne kan være den samme som konto-

identifikatoren. 

Fordringens utstedelsesvaluta Statisk Liste Den valutaen som fordringen uttrykkes i. 

Dato for overføring til pool Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da kontoen ble overført til poolen. 

Låntakers yrkesstatus Statisk Liste Hovedsøkerens yrkesstatus. 

Valuta for primære inntekter Statisk Liste Den valutaen som primære inntekter uttrykkes 

i. 

Dokumentasjon for primære inntekter Statisk Liste Dokumentasjonen for primære inntekter. 

Geografisk område Dynamisk Liste Det området der låntakeren har sitt hjemsted. 

Lønnstaker Statisk Ja/Nei Er låntaker lønnstaker hos initiativtakeren eller 

selgeren? 

Kontoens åpningsdato Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da kontoen ble åpnet. 
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Feltnavn 
Statisk/ 

Dynamisk 
Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Samlet nåværende saldo Dynamisk 9(11).99 Det samlede nåværende beløpet som låntaker 

skylder (medregnet alle gebyrer og renter) på 

kontoen. 

Samlet kredittgrense Dynamisk 9(11).99 Låntakers kredittgrense for kontoen. 

Planlagt betalingshyppighet Dynamisk Liste Minstekravet til hyppigheten av låntakers 

betalinger dersom denne har en utestående 

saldo. 

Neste minstebetaling i henhold til 

avtalen 

Dynamisk 9(11).99 Neste skyldige, planlagte minstebetaling fra 

låntaker. 

Nåværende blandet avkastning Dynamisk 9(3).99 Samlet, veid gjennomsnittlig avkastning 

medregnet alle relevante gebyrer på seneste 

avregningsdag (det vil si avregnet avkastning, 

ikke kontant avkastning) i prosent. 

Nåværende rentegrunnlag Dynamisk Liste Det nåværende grunnlaget for renten. 

Kontostatus Dynamisk Liste Nåværende kontostatus. 

Restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Nåværende restansesaldo definert som det 

samlede minstebeløpet i henhold til avtalen, 

som har forfalt, men som låntaker ennå ikke 

har betalt. 

Kapitalisert restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Summen av kapitaliserte restanser til dato. 

Dato for seneste kapitalisering av 

restanse 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den seneste datoen for kapitalisering av 

restanse på dette kortet. 

Antall dager i restanse Dynamisk Numerisk Det antallet dager kontoen er i restanse på 

poolens sluttdato. 

Betalingsmetode Dynamisk Liste Vanlig betalingsmåte (kan baseres på seneste 

mottatte betaling). 

Dato for avskrivning Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for mislighold. 

Opprinnelig avskrevet beløp Dynamisk 9(11).99 Den samlede saldoen for kontoen på den 

datoen den ble avskrevet. 

Akkumulert inndrevet beløp Dynamisk 9(11).99 Akkumulert inndrevet beløp – bare relevant 

for avskrevne kontoer. For kontoer som ikke er 

avskrevet, angis 0. 

OPPLYSNINGER OM POOLER OG OBLIGASJONER: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Data på sikkerhetsnivå (fylles ut for alle strukturer) 

Avskrevet bruttobeløp i perioden Dynamisk 9(11).99 Den pålydende verdien av periodens brutto-

avskrivninger av hovedstol (det vil si før 

motregning av inndrevne beløp). Avskriv-

ninger foretas i henhold til transaksjonens 

definisjon eller långivers vanlige praksis. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Inndrevne beløp i perioden Dynamisk 9(11).99 Inndrevne bruttobeløp mottatt i perioden. 

Manglende betaling 30–59 dager (%) Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Manglende betaling 60–89 dager (%) Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Manglende betaling 90–119 dager (%) Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Manglende betaling 120–149 dager (%) Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Manglende betaling 150–179 dager (%) Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Manglende betaling 180 dager og mer 

(%) 

Dynamisk 9(3).99 På grunnlag av samlet saldo for utestående 

fordringer, ikke antall kontoer (%). 

Utvanning Dynamisk 9(11).99 Samlet reduksjon av fordringer på hovedstol i 

perioden, det vil si medregnet krav i 

forbindelse med bedrageri. 

Inndrevne inntekter i perioden Dynamisk 9(11).99 Inndrivelser i perioden, som behandles som 

inntekter. 

Inndrevet hovedstol i perioden Dynamisk 9(11).99 Inndrivelser i perioden, som behandles som 

hovedstol. 

Utløsende hendelse inntruffet? Dynamisk Ja/Nei Har det inntruffet en utløsende hendelse som 

fortsatt er utestående, for eksempel en 

utbetalingshendelse eller en utløsende 

hendelse som følge av initiativtakerens 

kredittvurdering eller status eller som følge av 

verdien av manglende betaling, avkastning, 

utvanning, mislighold osv.? 

Størrelse på spesialforetaket for 

verdipapirisering – verdi 

Dynamisk 9(11).99 Den pålydende verdien av alle fordringer 

(hovedstol og gebyrer) som fondet eller 

spesialforetaket for verdipapirisering har en 

økonomisk interesse i på sluttdatoen. 

Størrelse på spesialforetaket for 

verdipapirisering – antall kontoer 

Dynamisk 9(11).99 Antallet av kontoer som fondet eller 

spesialforetaket for verdipapirisering har en 

økonomisk interesse i på sluttdatoen. 

Størrelse på spesialforetaket for 

verdipapirisering – verdi – bare 

hovedstol 

Dynamisk 9(11).99 Den pålydende verdien av alle fordringer (bare 

hovedstol) som fondet eller spesialforetaket 

for verdipapirisering har en økonomisk 

interesse i på sluttdatoen. 

Verdipapirsaldo Dynamisk 9(11).99 Den pålydende verdien av alle verdipapirer 

med sikkerhet i eiendeler, som er sikret 

gjennom fordringene i fondet eller 

spesialforetaket for verdipapirisering. 

Overdragers andel (%) Dynamisk 9(3).99 Overdragers faktiske andel i fondet, uttrykt 

som en prosentdel. 

Beløp for faktisk overskytende margin Dynamisk 9(11).99 Det overskytende beløpet etter verdipapir-

renter og påfylling av eventuelle reservekon-

toer. 

Rapportdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om serier (bare for masterfond) 

Serienavn Statisk Tekst/Numerisk Navnet på serien dersom den er en del av et 

masterfond. 

Investors andel i denne serien ved 

periodens slutt (%) 

Dynamisk 9(3).9(5) Investors andel i denne serien i fondet, uttrykt 

som en prosentdel. 

Inntekter avsatt til denne serien Dynamisk 9(11).99 Inntekter som er avsatt til denne serien fra 

fondet. 

Beløp for faktisk overskytende margin Dynamisk 9(11).99 Det overskytende beløpet etter at periodens 

inndrivelser er anvendt fullt ut for å dekke 

utstederens forpliktelser i samsvar med 

prioritetsordningen for inntekter i henhold til 

transaksjonsdokumentene. 

Kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten 

Kontaktpunkt Statisk Tekst/Numerisk Navnet på avdelingen og kontaktpersonen(e) 

som har informasjonskildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst/Numerisk Telefonnummer og e-postadresse. 

OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transjer (bare for denne serien) 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et 

tall) på en transje av obligasjoner som har 

samme rettigheter, prioriteringer og 

egenskaper som defineres i prospektet, for 

eksempel serie 2012, klasse A1a osv. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den eller de internasjonale identifikasjons-

koden(e) for verdipapirer eller, dersom ISIN 

ikke er tildelt, en annen entydig verdipapir-

kode, for eksempel en CUSIP-kode, som er 

tildelt denne transjen av en børs eller annen 

enhet. Dersom det er flere koder, skilles de 

med komma. 

Rentebetalingsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte 

sluttdatoen for poolen, da det er planlagt at 

rentebetalinger skal distribueres til obliga-

sjonsinnehavere i denne transjen. 

Dato for betaling av hovedstol Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte 

sluttdatoen for poolen, da det er planlagt at 

avdrag på hovedstol skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 

Obligasjonsvaluta Statisk Liste Den valutaen som denne transjen uttrykkes i. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i 

henhold til prospektet eller de endelige 

vilkårene som gjelder for denne særlige 

transjen. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Offisiell forfallsdato Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da denne bestemte transjen må være 

fullt tilbakebetalt for å unngå mislighold. 

Dato for obligasjonsutstedelsen Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da denne obligasjonen ble utstedt. 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene for denne 

bestemte transjen forfaller med. 

Serienavn Statisk Tekst/Numerisk Navnet på serien dersom den er en del av et 

masterfond. Dersom serien er frittstående, 

benyttes poolidentifikator. 
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VEDLEGG VII 

Data på lånnivå – rapporteringsmal for strukturerte finansielle instrumenter med sikkerhet i leieavtaler med 

privatpersoner eller foretak 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transaksjonen 

Poolens sluttdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Poolens eller porteføljens sluttdato. Dette er den 

datoen som opplysningene om den under-

liggende eiendelen i rapporten viser til. 

Poolidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Pool- eller porteføljeidentifikator / transaksjo-

nens navn. 

Forvalters navn Dynamisk Tekst/Numerisk Forvalterens navn. 

Reserveforvalters navn Dynamisk Tekst Navnet på reserveforvalteren. 

Opplysninger om leieavtale 

Leieidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver leieavtale, som bør 

krypteres for å sikre anonymitet. Leieidentifi-

katoren bør ikke endres i transaksjonens løpetid. 

Initiativtaker Statisk Tekst Långiveren som inngikk den opprinnelige 

leieavtalen. Dersom den opprinnelige 

initiativtakeren ikke er kjent, for eksempel ved 

fusjoner, angis navnet på selger. 

Leietakeridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for hver leietaker som bør 

krypteres (og ikke vise det riktige navnet) for å 

sikre anonymitet – skal gjøre det mulig å 

identifisere leietakere som har flere leieavtaler i 

poolen. 

Konsernforetaksidentifikator Dynamisk Tekst/Numerisk Entydig identifikator for konsernforetak. 

Leieavtalens valuta Statisk Liste Den valutaen som leien uttrykkes i. 

Land Statisk Liste Landet der leietakers faste forretningssted er 

etablert. 

Geografisk område Statisk Liste Det området der debitoren har sitt hjemsted ved 

tegningen. 

Leietakers juridiske form / 

foretakstype 

Statisk Liste Leietakers juridiske form. 

Låntakers Basel III-segment Statisk Liste Foretak (1). 

Tilknytning til initiativtaker Statisk Ja/Nei Er låntakeren tilknyttet initiativtakeren? 

Syndikert? Statisk Ja/Nei Er leieavtalen syndikert? 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Bankintern kredittvurdering Dynamisk 99(3).99 Bankens interne sannsynlighet for mislighold i 

år 1. 

Seneste interne kredittvurdering av 

debitor 

Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Dato for den seneste interne vurderingen av 

debitor som det vises til i «Bankintern 

kredittvurdering». 

Bankintern tapsgrad ved mislighold Dynamisk 9(3).99 Tapsgrad ved mislighold under normale 

økonomiske forhold. Prosenttegn utelates. 

NACE-næringskode Statisk Tekst/Numerisk NACE-koden for låntakers næring. 

Subsidiert Dynamisk Ja/Nei Er leieavtalen subsidiert (så vidt du vet)? 

Dato for fjerning fra pool Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da leieavtalen ble fjernet fra poolen, for 

eksempel i forbindelse med tilbakekjøp, utløp av 

leieperiode, førtidig tilbakebetaling eller 

avsluttet inndrivelsesprosess. 

Opplysninger om leieavtalen 

Dato for inngåelse av leieavtalen Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da leieavtalen ble inngått. 

Utløpsdato for leieavtalen Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den forventede datoen for leieavtalens utløp. 

Dato for overføring til pool Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da leieavtalen ble overført til 

spesialforetaket for verdipapirisering. For alle 

leieavtaler i poolen på poolens sluttdato. 

Leieperiode Statisk 99(4).99 Den opprinnelig avtalte løpetiden (antall 

måneder). 

Opprinnelig saldo for hovedstolen Statisk 9(11).99 Opprinnelig hovedstol (eller diskontert saldo) for 

leieavtalen (medregnet kapitaliserte gebyrer) da 

avtalen ble inngått. 

Nåværende utestående hovedstol Dynamisk 9(11).99 Utestående hovedstol (eller diskontert saldo) for 

leieavtalen på poolens sluttdato, medregnet alle 

beløp som er lagt til leiesaldoen og utgjør en del 

av hovedstolen i transaksjonen. 

Verdipapirisert restverdi Statisk 9(11).99 Bare det restbeløpet som er verdipapirisert. 

Tilbakebetalingsmetode Statisk Liste Metode for tilbakebetaling av hovedstol. 

Hyppighet av betaling av hovedstol Statisk Liste Den hyppigheten som avdragene på hovedstolen 

forfaller med, det vil si antall måneder mellom 

betalingene. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene forfaller med, det 

vil si antall måneder mellom betalingene. 

Betaling til forfall Dynamisk 9(11).99 Det neste avtalte beløpet som skal betales i hver 

periode (den forfalte betalingen dersom ingen 

andre betalingsbestemmelser gjelder). 

Pris ved kjøpsopsjon Statisk 9(11).99 Det beløpet som leietaker må betale ved 

leieavtalens utløp for å få eiendomsretten til 

eiendelen, i tillegg til betalingen nevnt i feltet 

«Verdipapirisert restverdi». 

Innskuddsbeløp Statisk 9(11).99 Beløp betalt i depositum/innskudd da leieavtalen 

ble inngått (beløpet bør omfatte verdien av 

innbyttede kjøretøyer osv.). 

Amortiseringstype Dynamisk Liste Amortiseringstypen. 

Betalingsmetode Dynamisk Liste Vanlig betalingsmåte (kan baseres på seneste 

mottatte betaling). 

Produkttype Statisk Liste Klassifiseringen av leieavtalen i henhold til 

utleiers definisjoner. 

Oppdatert restverdi av eiendel Dynamisk 9(11).99 Seneste prognose for eiendelens restverdi ved 

leieperiodens utløp. Beløpet kan avrundes. 

Dato for oppdatert restverdi av eiendel Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Dato for beregningen av det seneste oppdaterte 

anslaget for eiendelens restverdi. 

Rentesats 

Rentejusteringsintervall Statisk 9(2).99 Antall måneder mellom hver dato for justering 

av rentesatsen. 

Nåværende rente eller 

diskonteringsrente 

Dynamisk 9(4).9(5) Den samlede nåværende rentesatsen (%) eller 

diskonteringsrenten som gjelder for leieavtalen. 

Nåværende rentegrunnlag Dynamisk Liste Det nåværende grunnlaget for renten. 

Nåværende rentemargin Dynamisk 9(4).9(5) Den nåværende rentemarginen for leieavtalen. 

Diskonteringsrente Statisk 9(4).9(5) Den diskonteringsrenten som gjaldt for 

fordringen ved salget til spesialforetaket for 

verdipapirisering. 

Sats for rentetak Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en øvre grense for renten som 

kan kreves på denne kontoen, angis den her. 

Sats for rentegulv Dynamisk 9(4).9(8) Dersom det finnes en nedre grense for renten 

som kan kreves på denne kontoen, angis den her. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Resultatopplysninger 

Restansesaldo Dynamisk 9(11).99 Nåværende restansesaldo. Restanse defineres 

som: Samlede forfalte betalinger til dato MINUS 

samlede mottatte betalinger til dato MINUS alle 

kapitaliserte beløp. Dette bør ikke omfatte 

eventuelle gebyrer som er belastet kontoen. 

Antall måneder i restanse Dynamisk 9(5).99 Antall måneder leieavtalen er i restanse (på 

poolens sluttdato) i henhold til utstederens 

definisjon. 

Mislighold eller tvangsinndrivelse i 

forbindelse med leieavtalen 

Dynamisk Ja/Nei Hvorvidt det i forbindelse med leieavtalen har 

forekommet mislighold eller tvangsinndrivelse i 

henhold til transaksjonens definisjon eller 

utleiers vanlige definisjon. 

Mislighold eller tvangsinndrivelse i 

forbindelse med leieavtalen i henhold 

til Basel III-definisjonen 

Dynamisk Ja/Nei Hvorvidt det i forbindelse med leieavtalen har 

forekommet mislighold eller tvangsinndrivelse i 

henhold til Basel III-definisjonen. 

Misligholdsgrunn (Basel III-

definisjon) 

Dynamisk Liste Grunnen til misligholdet i henhold til Basel III-

definisjonen. 

Dato for mislighold Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da leieavtalen ble misligholdt i henhold 

til transaksjonens definisjon av mislighold eller 

utleiers vanlige definisjon. 

Misligholdt beløp Dynamisk 9(11).99 Samlet misligholdt beløp (i henhold til 

transaksjonens definisjon eller utleiers vanlige 

definisjon) unntatt salgsproveny og inndrevne 

beløp. 

Akkumulert inndrevet beløp Dynamisk 9(11).99 Akkumulert inndrevet beløp på denne kontoen, 

minus kostnader. 

Fordelte tap Dynamisk 9(11).99 De fordelte tapene til dato. 

Innløsningsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da kontoen ble innløst eller inndrivelses-

prosessen ble avsluttet for de misligholdte 

leieavtalene. 

Dato for fordeling av tap Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da tapet ble fordelt. 

Kontostatus Dynamisk Liste Nåværende kontostatus. 

Restanse for én måned siden Dynamisk 9(11).99 Restansesaldo (i henhold til definisjonen av 

«restansesaldo») for foregående måned. 

Restanse for to måneder siden Dynamisk 9(11).99 Restansesaldo (i henhold til definisjonen av 

«restansesaldo») for to måneder siden. 
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Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Rettssaker Dynamisk Ja/Nei Angi om rettssaker pågår (dersom beløpet er 

inndrevet og kontoen ikke lenger er gjenstand 

for en rettssak, endres svaret til «Nei»). 

Salgspris Dynamisk 9(11).99 Pris oppnådd ved salg av eiendelen ved 

tvangsinndrivelse, angitt i samme valuta som 

leien. 

Tap på salg Dynamisk 9(11).99 Samlet tap minus gebyrer, påløpte renter osv., 

men medregnet salgsproveny (unntatt gebyr for 

førtidig tilbakebetaling dersom dette er 

underordnet inndrivelse av hovedstolen). 

Restverditap Dynamisk 9(11).99 Tap av restverdi ved innlevering av eiendelen. 

Sikkerheter 

Eiendelens land Statisk Liste Landet der eiendelen befinner seg. 

Eiendelens produsent Statisk Tekst Produsentens navn. 

Navn på eiendel / modell Statisk Tekst Navnet på eiendelen / modellen. 

Ny eller brukt eiendel Statisk Liste Eiendelens tilstand da leieavtalen ble inngått. 

Opprinnelig restverdi av eiendel Statisk 9(11).99 Den anslåtte restverdien av eiendelen på datoen 

da leieavtalen ble inngått. 

Eiendelstype Statisk Liste Eiendelstypen. 

Opprinnelig vurderingsbeløp Statisk 9(11).99 Eiendelens vurderingsbeløp da leieavtalen ble 

inngått. 

Opprinnelig vurderingstype Statisk Liste Vurderingstypen da leieavtalen ble inngått. 

Dato for opprinnelig vurdering Statisk ÅÅÅÅ-MM Dato for vurdering av eiendelen da leieavtalen 

ble inngått. 

Oppdatert vurderingsbeløp Dynamisk 9(11).99 Det seneste vurderingsbeløpet for eiendelen. 

Oppdatert vurderingstype Dynamisk Liste Vurderingstypen på datoen for den seneste 

vurderingen av eiendelen. 

Oppdatert vurderingsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Dato for seneste vurdering av eiendelen Dersom 

det ikke har vært foretatt en ny vurdering etter at 

leieavtalen ble inngått, angis datoen for den 

opprinnelige vurderingen. 
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OBLIGASJONSOPPLYSNINGER: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om sikkerheter eller obligasjoner 

Rapportdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da transaksjonsrapporten ble utstedt, det 

vil si datoen da den utfylte rapporteringsmalen 

med data på lånnivå ble oversendt til det sentrale 

datalageret. 

Utsteder Statisk Tekst Navn på utsteder og emisjonsserie, dersom det er 

relevant. 

Måltall for alle reservekontoer 

oppnådd 

Dynamisk Ja/Nei Er de fastsatte måltallene for alle reservekontoer 

(kassereserve, blandede reserver, 

erstatningsreserve osv.) oppnådd? 

Trekk på likviditetsfasilitet Dynamisk Ja/Nei Har likviditetsfasiliteten vært benyttet til å dekke 

underskudd i den perioden som utløper på siste 

rentebetalingsdato? 

Mål/forholdstall ved utløsende 

hendelse 

Dynamisk Ja/Nei Har en utløsende hendelse inntruffet? 

Årlig konstant forskuddsbetalingssats Dynamisk 9(3).99 Årlig konstant forskuddsbetalingssats for de 

underliggende fordringene på grunnlag av den 

seneste periodiske konstante forskuddsbetalings-

satsen. Den periodiske konstante forskudds-

betalingssatsen er lik summen av ikke-planlagte 

avdrag som er mottatt i den seneste perioden, 

dividert med hovedstolen ved periodens 

begynnelse. 

Samlede fordringer solgt til 

spesialforetaket for verdipapirisering 

Dynamisk 9(11).99 Summen av hovedstolene for fordringer som er 

solgt til spesialforetaket for verdipapirisering til 

dato (det vil si ved avslutning og i gjenanskaffel-

sesperioden, dersom det er relevant). 

Akkumulert misligholdt bruttobeløp – 

pool 

Dynamisk 9(11).99 Summen av misligholdte bruttobeløp siden 

avslutning, i valutabeløp. 

Akkumulert inndrevet beløp – pool Dynamisk 9(11).99 Summen av inndrevne beløp siden avslutning, i 

valutabeløp. 

Sluttdato for løpende periode Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen da den løpende perioden forventes å 

utløpe eller faktisk utløp. 

Kontaktopplysninger i forbindelse med transaksjonsrapporten  

Kontaktpunkt Statisk Tekst/Numerisk Navnet på avdelingen og kontaktpersonen(e) 

som har informasjonskildene. 

Kontaktopplysninger Statisk Tekst/Numerisk Telefonnummer og e-postadresse. 
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OBLIGASJONSOPPLYSNINGER ETTER TRANSJE: 

Feltnavn Statisk/Dynamisk Datatype Feltdefinisjon og -kriterier 

Opplysninger om transjer 

Obligasjonsklassens navn Statisk Tekst/Numerisk Betegnelsen (vanligvis en bokstav og/eller et 

tall) på denne transjen av obligasjoner som har 

samme rettigheter, prioriteringer og egenskaper 

som definert i prospektet, det vil si serie  

1, klasse A1a osv. 

ISIN Statisk Tekst/Numerisk Den eller de internasjonale identifikasjons-

koden(e) for verdipapirer eller, dersom ISIN 

ikke er tildelt, en annen entydig verdipapirkode, 

for eksempel en CUSIP-kode, som er tildelt 

denne transjen av en børs eller annen enhet. 

Rentebetalingsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte 

sluttdatoen for poolen, da det er planlagt at 

rentebetalinger skal distribueres til obligasjons-

innehavere i denne transjen. 

Dato for betaling av hovedstol Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Den første dagen etter den rapporterte 

sluttdatoen for poolen, da det er planlagt at 

avdrag på hovedstol skal distribueres til 

obligasjonsinnehavere i denne transjen. 

Obligasjonsvaluta Statisk Liste Den valutaen som denne transjen uttrykkes i. 

Referanserente Statisk Liste Den grunnleggende referanserenteindeksen i 

henhold til tilbudsdokumentet som gjelder for 

denne bestemte transjen av obligasjoner. 

Offisiell forfallsdato Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da denne bestemte transjen må være 

tilbakebetalt for å unngå mislighold. 

Dato for obligasjonsutstedelsen Statisk ÅÅÅÅ-MM-DD Datoen da obligasjonene ble utstedt. 

Rentebetalingshyppighet Statisk Liste Den hyppigheten som rentene for denne transjen 

forfaller med. 
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VEDLEGG VIII 

Investorrapporter 

Investorrapportene skal inneholde opplysninger om 

a) eiendelers resultater, 

b) en detaljert fordeling av kontantstrømmer, 

c) en liste over alle utløsende hendelser for transaksjonen og status for disse, 

d) en liste over alle motparter som deltar i en transaksjon, deres rolle og deres kredittvurderinger, 

e) nærmere opplysninger om likvide midler som er tilført transaksjonen av initiativtaker/organisator, eller enhver annen støtte 

til transaksjonen, herunder trekk på eller utnyttelse av likviditets- eller kredittstøtte og støtte fra tredjepart, 

f) beløp som står som kreditt for investeringsgarantier og andre bankkontoer, 

g)  nærmere opplysninger om bytteavtaler (for eksempel satser, betalinger og nominelle beløp) og andre sikringsordninger 

knyttet til transaksjonen, herunder annen sikkerhetsstillelse, 

h)  definisjoner av viktige termer (for eksempel manglende betaling, mislighold og forskuddsbetalinger), 

i)  identifikatorer for juridiske enheter, ISIN-koder og andre identifikasjonskoder for verdipapirer eller enheter som tilhører 

utsteder og det strukturerte finansielle instrumentet, 

j)  kontaktopplysninger for den enheten som utarbeider investorrapporten. 

 __________  
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RETTELSER 
Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF  

av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av arbeidstida 

EØS-tillegget nr. 58 av 23.11.2006, s. 78 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32003L0088.pdf  

Artikkel 22 nr. 1 bokstav a) skal lyde: ”ingen arbeidsgjevar krev at ein arbeidstakar arbeider meir enn 48 timar i ein 

sjudagarsperiode, rekna ut som eit gjennomsnitt for den referanseperioden som er nemnd i artikkel 16 bokstav b), med mindre 

arbeidstakaren har gjeve samtykke til å utføre eit slikt arbeid, ” 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger 

EØS-tillegget nr. 76 av 17.12.2015, s. 40 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32004R0883.pdf  

I ellevte innledende betraktning skal ordene ”at en annen medlemsstat blir ansvarlig” erstattes  med ordene ”at en annen 

medlemsstat blir kompetent medlemsstat”. 

I 36. innledende betraktning skal tredje setning, ”Samordningsreglene bør på denne bakgrunn ikke få anvendelse på slike 

underholdsbidrag.”, erstattes med setningen ”Koordineringsreglene bør på denne bakgrunn ikke få anvendelse på slike 

underholdsbidrag.”. 

I artikkel 1 bokstav e) skal ordene ”og som omfatter alle eller bestemte kategorier av tjenestemenn,” erstattes med ordene “og 

som alle eller bestemte kategorier av tjenestemenn er direkte underlagt,”. 

I artikkel 7 skal ordene ”Med mindre det er fastsatt noe annet i denne lovgivning,” erstattes med ordene ”Med mindre det er 

fastsatt noe annet i denne forordning,”. 

I artikkel 8 nr. 1 andre punktum skal ordene ”Visse bestemmelser i trygdeavtaler som medlemsstatene har inngått før 

tidspunktet for gjennomføring av denne forordning,” erstattes med ordene ”Visse bestemmelser i trygdeavtaler som 

medlemsstatene har inngått før datoen for anvendelse av denne forordning,”. 

I artikkel 16 nr. 1 skal ordene ”gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 11–15 for visse personer eller persongrupper.” 

erstattes med ordene ”gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 11–15 til fordel for visse personer eller persongrupper.”. 

I artikkel 30 nr. 2 skal ordene ”Når det i tilfellene nevnt i artikkel 25, etter lovgivningen i den berørte pensjonistens 

bostedsstat,” erstattes med ordene ”Når det, i tilfellene nevnt i artikkel 25, etter lovgivningen i medlemsstaten der den berørte 

pensjonisten bor,”. 

I artikkel 43 nr. 1 skal ordene ”, skal denne institusjon gi og dekke gravferdshjelp etter den lovgivning institusjonen anvender, 

som om pensjonisten da dødsfallet inntraff,” erstattes med ordene ”, skal gravferdshjelp etter lovgivningen som denne 

institusjonen anvender, utbetales av nevnte institusjon for egen regning som om pensjonisten da dødsfallet inntraff,”. 

I artikkel 46 skal overskriften ”Personer som enten bare er undergitt lovgivning av type B eller av både type A og B” erstatt es 

med overskriften ”Personer som er undergitt enten bare lovgivning av type B eller lovgivning av både type A og B”.  
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I artikkel 58 nr. 1 skal ordene ”En ytelsesmottaker som dette kapittel får anvendelse på, kan ikke, i bostedsstaten og etter hvis 

lovgivning en ytelse skal utbetales til ham eller henne, gis en ytelse som er lavere enn den minsteytelse som er fastsatt i den 

lovgivningen for en trygdetid eller botid som tilsvarer all den tid som er medregnet for utbetaling etter dette kapittel.” erstattes 

med ordene ”En ytelsesmottaker som dette kapittel får anvendelse på, kan ikke, i medlemsstaten der vedkommende bor og etter 

hvis lovgivning en ytelse skal utbetales til ham eller henne, gis en ytelse som er lavere enn minsteytelsen fastsatt i den 

lovgivningen for en trygdetid eller botid som tilsvarer all tid medregnet for utbetaling etter dette kapittel.”. 

I artikkel 64 nr. 1 bokstav b) tredje punktum skal ordene ”den kompetente arbeidsmidling” erstattes med ordene ”den 

kompetente arbeidsformidling”. 

I artikkel 64 nr. 3 andre punktum skal ordene ”forlenge dette perioden” erstattes med ordene ”forlenge denne perioden”. 

I artikkel 76 nr. 4 tredje ledd skal ordene ”institusjonene i den kompetente medlemsstat og bostedsstaten” erstattes med ordene 

”institusjonene i den kompetente medlemsstat og medlemsstaten der de bor”. 

I artikkel 76 nr. 5 skal ordene ”Manglende oppfyllelse av opplysningsplikten nevnt i nr. 4 tredje ledd kan føre til anvendelse av 

tiltak” erstattes med ordene ”Manglende oppfyllelse av opplysningsplikten nevnt i nr. 4 tredje ledd kan føre til at det treffes 

tiltak”. 

I artikkel 85 nr. 1 bokstav a) skal ordene ”når institusjonen som har ansvar for å gi ytelser, inntrer, i samsvar med lovgivningen 

den anvender, i ytelsesmottakerens krav” erstattes med ordene ”når institusjonen som har ansvar for å gi ytelser, i samsvar med 

lovgivningen den anvender, inntrer i ytelsesmottakerens krav”. 

I artikkel 87 skal teksten i nr. 1–7 lyde: 

”1. Denne forordning skal ikke gi rett til ytelser for tidsrommet før datoen for dens anvendelse. 

2. Enhver trygdetid og, der det er relevant, enhver tid med lønnet arbeid, tid med selvstendig virksomhet eller botid som 

er tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning før datoen for anvendelse av denne forordning i den berørte medlemsstat, skal 

medregnes ved fastsettelse av rett til ytelser etter denne forordning. 

3. Med forbehold for nr. 1 kan en rettighet oppnås etter denne forordning selv om den gjelder et trygdetilfelle som er 

inntruffet før datoen for dens anvendelse i den berørte medlemsstat. 

4. Enhver ytelse som ikke er tilstått, eller som er midlertidig stanset, på grunn av den berørte personens statsborgerskap 

eller bosted, skal på anmodning fra den berørte personen gis eller gjenopptas med virkning fra datoen for anvendelse av denne 

forordning i den berørte medlemsstat, forutsatt at tidligere fastsatte rettigheter ikke har ført til en engangsutbetaling. 

5. Rettighetene til en person som har fått tilstått pensjon før datoen for anvendelse av denne forordning i en 

medlemsstat, kan på anmodning fra den berørte personen vurderes på nytt, idet det tas hensyn til denne forordning. 

6. Dersom anmodningen nevnt i nr. 4 eller 5 framsettes innen to år fra datoen for anvendelse av denne forordning i en 

medlemsstat, skal rettigheter oppnådd i samsvar med denne forordning få virkning fra den datoen, og en medlemsstats 

lovgivning om tap eller begrensning av rettigheter kan ikke gjøres gjeldende overfor de berørte personer. 

7. Dersom anmodningen nevnt i nr. 4 eller 5 framsettes mer enn to år etter datoen for anvendelse av denne forordning i 

den berørte medlemsstat, skal rettigheter som ikke er tapt eller foreldet, få virkning fra den dato anmodningen ble framsatt, med 

forbehold for eventuelle gunstigere bestemmelser i en medlemsstats lovgivning.” 

I artikkel 87 skal teksten i nr. 9–11 lyde: 

”9. Artikkel 55 i denne forordning får bare anvendelse på pensjoner som ikke er undergitt artikkel 46c i forordning (EØF) 

nr. 1408/71 på datoen for anvendelse av denne forordning. 

10. Bestemmelsene i andre punktum i artikkel 65 nr. 2 og 3 får anvendelse på Luxembourg innen to år etter datoen for 

anvendelse av denne forordning. 

11.  Medlemsstatene skal sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger om de endringer i rettigheter og plikter som innføres 

ved denne forordning og gjennomføringsforordningen.”  
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I artikkel 90 nr. 1 første punktum skal ordene ”Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 oppheves fra tidspunktet for gjennomføring 

av denne forordning” erstattes med ordene ”Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 oppheves fra datoen for anvendelse av denne 

forordning”. 

I vedlegg III skal overskriften ”BEGRENSNINGER PÅ RETT TIL NATURALYTELSER FOR EN GRENSEARBEIDERS 

FAMILIEMEDLEMMER” erstattes med overskriften ”BEGRENSNING AV RETT TIL NATURALYTELSER FOR EN 

GRENSEARBEIDERS FAMILIEMEDLEMMER”. 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av  

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og  

animalsk opprinnelse og endring av rådsdirektiv 91/414/EØF 

EØS-tillegget nr. 38 av 9.8.2007, s. 96 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32005R0396.pdf  

Tittelen på rettsakten skal erstattes med: ”EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 396/2005 av  

23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse og endring av rådsdirektiv 91/414/EØF” 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for  

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger 

EØS-tillegget nr. 76 av 17.12.2015, s. 89 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32009R0987.pdf  

I artikkel 11 nr. 1 første punktum skal ordene ”hvor den berørte personen har hovedtyngden av sin virksomhet,” erstattes med 

ordene ”hvor den berørte personen har sentrum for livsinteressene,”. 

I artikkel 70 andre ledd skal ordene ”Det er ikke noe krav om å ta hensyn til anmodninger som fremmes etter fristen nevnt i nr. 

1.” erstattes med ordene ”Det er ikke noe krav om å ta hensyn til anmodninger som fremmes etter fristen nevnt i første ledd.”. 

I artikkel 96 nr. 2 skal ordene ”Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 i rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni 1998 om 

trygging av rettane til supplerande pensjon for arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande som flyttar innanfor 

Fellesskapet(1) skal forstås som henvisninger til denne forordning” erstattes med ordene ”Henvisninger til forordning (EØF)  

nr. 574/72 i rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni 1998 om trygging av rettane til supplerande pensjon for arbeidstakarar og 

sjølvstendig næringsdrivande som flyttar innanfor Fellesskapet(1), og mer generelt i alle andre fellesskapsrettsakter, skal forstås 

som henvisninger til gjennomføringsforordningen.”. 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 988/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004  

om koordinering av trygdeordninger, og om fastlegging av innholdet i dens vedlegg 

EØS-tillegget nr. 76 av 17.12.2015, s. 131 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32009R0988.pdf  

I artikkel 1 nr. 3, i definisjonen av ”naturalytelser” i punkt va) i), skal ordene ”naturalytelser i henhold til en annen 

medlemsstats lovgivning” erstattes med ordene ”naturalytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning”. 
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I vedlegget, i avsnittet under bokstav J som erstatter vedlegg XI til forordning (EF) nr. 883/2004, under overskriften 

NEDERLAND, i nr. 2 etter bokstav c) og før bokstav e), skal teksten ”b) Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i AOW” 

erstattes med ”d) Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i AOW” slik at den blir bokstav d) i stedet for bokstav b). 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med  

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt  

om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

EØS-tillegget nr. 46 av 19.7.2018, s. 23 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32016R0679.pdf  

I artikkel 82 nr. 4 skal ordet “databehandles” erstattes med ordet “databehandler”. 

Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig  

virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel - og  

fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og  

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009,  

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031,  

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv  

98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og  

om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og  

(EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF,  

91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF  

(forordningen om offentlig kontroll) 

EØS-tillegget nr. 78 av 26.11.2020, s. 48 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32017R0625.pdf 

I hele teksten skal ordene ”offentlig laboratorium” i alle deklinasjoner erstattes med ordene “offisielt laboratorium”.  

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning  

(EU) 2018/1565 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av  

endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) som  

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte  

fjørfearter, unntatt eggleggende fjørfe, oppfôringskalkuner, avlskalkuner,  

avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (innehaver  

av godkjenningen: Elanco GmbH) 

EØS-tillegget nr. 33 av 20.5.2020, s. 1 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32018R1565.pdf  

I tabellen i vedlegget skal ordene ”Mindre utbredte arter av oppfôringssvin” erstattes med ordene ”Mindre utbredte arter av svin 

til oppfôring”. 
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	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak for varehandlere(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transak...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige  institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige insti...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av  kravet om en motsyklisk kapitalbuffer i samsvar med artikkel 44...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for behandling i overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i henhold  til den interne kredittvurderingsmetoden(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for anvendelse av unntak for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. september 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder for standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer  for utveksling av vurderinger(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhet som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på inst...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte  indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar  med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/201...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 13. februar 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens kriterier for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert,  i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 av 15. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/818 av 17. mai 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av 13. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar  med artikkel 136 nr. 1 og artikkel 136 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordni...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i  samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europa...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (2014/908/EU)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 17. februar 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforo...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 av 20. desember 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforo...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og vertsstaters  vedkommende myndigheter skal gi hverandre(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/822 av 21. april 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 153/2013 med hensyn til de tidshorisontene for avviklingsperioden som skal anvendes for de forskjellige klassene av finansielle instrumenter(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale  motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for  risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om retting av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre  med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for risikoreduksjonstekn...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/610 av 20. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til  forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater,  sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over enheter som er unntatt(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de ytterligere objektive kriteriene for anvendelse av en  gunstigere sats for inn- eller utgående pengestrømmer på gre...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 620/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments-  og rådsdirektiv 2013/36/EU(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor  sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 av 11. desember 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 7. juni 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til felles framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av kvalifiserende eierandeler i kredittinstitusjoner, so...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/954 av 6. juni 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer  mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og  (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1443 av 29. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske  gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 av 10. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer og rapporteringsinstrukser(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene  som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og risikoklassene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (E...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet mellom rammereglene i De forente stater for sentrale motparter som har  tillatelse fra og er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i India i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i New Zealand i henhold til  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2275 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Japan i henhold til  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2276 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Brasil i henhold til  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2277 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i Dubai internasjonale  finanssenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2278 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale motparter i De forente arabiske  emirater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas  til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2020 av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater omfattet av clearingplikten bør omfattes av handels...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2021 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for  finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for  tilgang til referanseverdier(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2022 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for tredjestatsforetak og formatet på  opplysninger som skal framlegges for kundene(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske  krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for  nevnte direktivs formål(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/566 av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forholdet mellom ikke-utførte  ordrer og transaksjoner for å forebygge uordnede markedsforhold(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til  definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til produktintervensjon og posisjoner(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/568 av 24. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder for opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte markeder(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/569 av 24. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/570 av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av om et marked er  vesentlig med hensyn til likviditet i forbindelse med melding om...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av  transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som framlegges før og etter handel,  og for detaljnivået i opplysningene(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/573 av 6. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav som skal sikre rettferdige  og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstruktu...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 av 8. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal  offentliggjøres av utførelsesplasser om kvaliteten på utførelsen av transak...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/576 av 8. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av opplysninger om  utførelsesplassers identitet og om kvaliteten på ordreutførelsen(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og framlegging av opplysninger for å sikre gjennomsiktighet sam...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/578 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir kravene til  avtaler om og ordninger for prisstilling(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for derivatkontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning i Unionen og for å hindre ...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/580 av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registrering av relevante opplysninger om ordrer som gjelder  finansielle instrumenter(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/581 av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til clearing med hensyn til handelsplasser og sentrale motparter(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/582 av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av clearingplikt for derivater som handles på regulerte  markeder, og frister for godkjenning av clearing(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner,...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/584 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til handelsplasser(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og tekniske tiltak med hensyn til ordninger som skal iver...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/586 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter  når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depot...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/588 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for ordningen med minste tillatte kursendringer for aksjer,  depotbevis og børshandlede fond(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som  utfører algoritmehandel(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/592 av 1. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske  reguleringsstandarder for kriteriene for å fastsette når en virksomhet skal anses for å  være en virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle  instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger  som skal framlegges av verdipapirforetak, markedsoperatører og kreditti...
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