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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1022/2013 

av 22. oktober 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet) med hensyn til tildeling av særskilte oppgaver til Den 

europeiske sentralbank i henhold til rådsforordning (EU) nr. 1024/2013(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Stats- og regjeringssjefene i euroområdet oppfordret  

29. juni 2012 Kommisjonen til å framlegge forslag om 

innføring av en felles tilsynsordning som omfatter Den 

europeiske sentralbank (ESB). I sine konklusjoner av 

29. juni 2012 anmodet Det europeiske råd sin formann 

om å utarbeide, i tett samarbeid med Kommisjonens 

president, lederen for eurogruppen og ESBs leder, en 

særskilt kjøreplan med bestemte tidsrammer for 

gjennomføringen av en virkelig økonomisk og monetær 

union, med konkrete forslag til hvordan enheten og 

integriteten i det indre marked for finansielle tjenester 

kan bevares. 

2)  Innføringen av en felles tilsynsordning er det første 

skrittet mot opprettelsen av en europeisk bankunion som 

bygger på et felles regelverk for finansielle tjenester og 

nye rammeregler for innskuddsgaranti og omstruk-

turering. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 29.10.2013, 

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2016 av  

30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 13 av 23.2.2017, s. 5. 

(1) EUT C 30 av 1.2.2013, s. 6. 

(2) EUT C 11 av 15.1.2013, s. 34. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. september 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. oktober 2013. 

3)  Med henblikk på innføringen av en felles tilsynsordning 

tildeles ESB ved rådsforordning (EU) nr. 1024/2013(4) 

særskilte oppgaver knyttet til politikken for tilsyn med 

kredittinstitusjoner i de medlemsstatene som har euro 

som valuta, og andre medlemsstater gis mulighet til å 

innlede et nært samarbeid med ESB. 

4)  Tildelingen av tilsynsoppgaver til ESB med hensyn til 

kredittinstitusjoner i visse medlemsstater bør ikke på 

noen måte hindre at det indre marked for finansielle 

tjenester virker slik det skal. Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet) (heretter kalt «EBA»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(5), bør derfor beholde sin rolle og den 

myndigheten og de oppgavene den har i dag: Den bør 

fortsette å utvikle og bidra til en ensartet anvendelse av 

det felles regelverk som får anvendelse på alle 

medlemsstatene, og øke tilnærmingen av tilsynspraksis i 

hele Unionen. 

5)  Det er avgjørende at bankunionen inneholder ordninger 

som sikrer demokratisk ansvarlighet. 

6)  Ved utførelsen av de oppgavene den tildeles, bør EBA, 

samtidig som det tas behørig hensyn til målet om å 

ivareta kredittinstitusjonenes sikkerhet og soliditet, ta 

fullt hensyn til mangfoldet av kredittinstitusjoner og 

deres størrelse og forretningsmodeller samt til 

systemfordelene ved mangfold i den europeiske 

banksektoren. 

7)  For å fremme beste tilsynspraksis i det indre marked er 

det av avgjørende betydning at det felles regelverk 

ledsages av en europeisk tilsynshåndbok om tilsyn med 

finansinstitusjoner, utarbeidet av EBA i samråd med 

vedkommende myndigheter. I tilsynshåndboken bør 

beste praksis i Unionen med hensyn til tilsynsmetoder 

og -prosesser fastsettes for å oppnå at sentrale prinsipper 

på internasjonalt plan og på unionsplan etterleves. 

Håndboken bør ikke utformes som bindende rettsakter 

eller begrense skjønnsbasert tilsyn. Den bør omfatte alle 

forhold som hører inn under EBAs ansvarsområde, 

herunder, i den utstrekning det er relevant, forbru-

kervern og bekjempelse av hvitvasking av penger. Den 

bør angi målenheter og metoder for risikovurdering, 

tidlig varsling og kriterier for tilsynstiltak. 

Vedkommende myndigheter bør bruke håndboken. Bruk 

  

(4) Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om 

tildeling av særskilte oppgaver til Den europeiske sentralbank i 

forbindelse med politikken for tilsyn med kredittinstitusjoner (EUT 

L 287 av 29.10.2013, s. 63). 

(5) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 
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av håndboken bør betraktes som et vesentlig ledd i 

vurderingen av tilnærmingen av tilsynspraksis og i 

fagfellevurderingen i henhold til forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

8)  EBA bør kunne anmode om opplysninger fra 

finansinstitusjoner i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1093/2010 med hensyn til enhver form for 

opplysninger disse finansinstitusjonene har lovlig 

tilgang til, herunder opplysninger som innehas av 

personer som utfører relevante oppgaver for disse 

finansinstitusjonene mot vederlag, revisjoner som 

utføres for disse finansinstitusjonene av eksterne 

revisorer, og kopier av relevante dokumenter, bøker og 

registre. 

9)  EBAs anmodninger om opplysninger bør være 

berettigede og behørig begrunnet. Innsigelser mot en 

bestemt anmodning om opplysninger med henvisning til 

at den ikke oppfyller kravene i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, bør gjøres i samsvar med relevante 

framgangsmåter. Selv om en mottaker av en anmodning 

om opplysninger gjør en slik innsigelse, bør ikke 

vedkommende være fritatt for å framlegge de 

opplysningene det anmodes om. Den europeiske unions 

domstol bør ha myndighet til å avgjøre, i samsvar med 

framgangsmåtene i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, om en bestemt anmodning fra EBA om 

opplysninger oppfyller kravene i nevnte forordning. 

10)  Det indre marked og utjevningen i Unionen bør sikres, 

og i denne sammenhengen bør spørsmål om EBAs 

styring og avstemningsordninger vurderes nøye, og det 

bør sikres likebehandling av medlemsstatene som deltar 

i den felles tilsynsordningen som er opprettet ved 

forordning (EU) nr. 1024/2013, og andre medlemsstater. 

11)  I betraktning av at EBA, der alle medlemsstater deltar 

med samme rettigheter, ble opprettet for det formål å 

utvikle og bidra til en ensartet anvendelse av det felles 

regelverk og styrke sammenhengen i tilsynspraksisen i 

Unionen, og i betraktning av den ledende rollen som 

ESB har i den felles tilsynsordningen, bør EBA få 

egnede virkemidler som setter den i stand til effektivt å 

utføre de oppgavene den er tildelt når det gjelder det 

indre markeds integritet. 

12)  I betraktning av de tilsynsoppgavene ESB er tildelt ved 

forordning (EU) nr. 1024/2013, bør EBA også kunne 

utføre sine oppgaver i forhold til ESB på samme måte 

som i forhold til andre vedkommende myndigheter. 

Særlig bør eksisterende ordninger for tvisteløsning og 

tiltak i krisesituasjoner justeres tilsvarende for fortsatt å 

være effektive. 

13)  For å kunne ivareta sin tilretteleggings- og 

samordningsrolle i krisesituasjoner bør EBA holdes fullt 

underrettet om enhver relevant utvikling og inviteres til 

å delta som observatør på alle relevante møter de berørte 

vedkommende tilsynsmyndighetene holder, med talerett 

og rett til å bidra på annen måte. 

14)  Avstemningsordningene i EBAs tilsynsstyre bør 

tilpasses for å sikre at alle medlemsstaters interesser blir 

behørig ivaretatt, og for å gjøre det mulig for EBA å 

virke på en tilfredsstillende måte, med henblikk på å 

bevare og utvide det indre marked for finansielle 

tjenester. 

15)  Beslutninger som gjelder brudd på unionsretten eller 

tvisteløsning, bør behandles av en uavhengig 

ekspertgruppe sammensatt av stemmeberettigede 

medlemmer av tilsynsstyret som ikke har noen 

interessekonflikter, og som er utnevnt av tilsynsstyret. 

Beslutningene som ekspertgruppen foreslår for 

tilsynsstyret, bør vedtas med simpelt flertall av de 

stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret, som 

bør omfatte et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene som 

deltar i den felles tilsynsordningen (heretter kalt 

«deltakende medlemsstater»), og et simpelt flertall av 

dets medlemmer fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene som ikke deltar i den felles 

tilsynsordningen (heretter kalt «ikke-deltakende 

medlemsstater»). 

16)  Beslutninger om tiltak i krisesituasjoner bør vedtas med 

simpelt flertall av tilsynsstyrets medlemmer, som bør 

omfatte et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i deltakende medlemsstater 

og et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i ikke-deltakende 

medlemsstater. 

17)  Beslutninger om rettsaktene angitt i artikkel 10–16 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010 og tiltak og beslutninger 

vedtatt i samsvar med artikkel 9 nr. 5 tredje ledd og 

kapittel VI i nevnte forordning bør vedtas med 

kvalifisert flertall av tilsynsstyrets medlemmer, som bør 

omfatte minst et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i deltakende medlemsstater, 

og et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i ikke-deltakende 

medlemsstater. 

18)  EBA bør vedta en forretningsorden for ekspertgruppen, 

som sikrer at den er uavhengig og objektiv. 

19)  Styret bør ha en balansert sammensetning, og det bør 

sikres at ikke-deltakende medlemsstater er tilstrekkelig 

representert.  
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20)  Ved utnevnelse av medlemmene i EBAs interne organer 

og komiteer bør det sikres geografisk fordeling av 

medlemsstatene. 

21)  For å sikre at EBA fungerer på en tilfredsstillende måte 

og at alle medlemsstater er tilstrekkelig representert, bør 

avstemningsordningene, styrets sammensetning og den 

uavhengige ekspertgruppens sammensetning overvåkes. 

Etter et passende tidsrom bør dette gjennomgås på nytt, 

idet det tas hensyn til erfaringene som er gjort, og 

utviklingen. 

22)  Ingen medlemsstat eller gruppe av medlemsstater bør 

diskrimineres, direkte eller indirekte, som sted for 

finansielle tjenester. 

23)  EBA bør gis tilstrekkelige finansielle og menneskelige 

ressurser til å kunne utføre de tilleggsoppgavene den 

blir tildelt ved denne forordning på en tilfredsstillende 

måte. Framgangsmåten for fastsettelse og gjennom-

føring av og kontroll med EBAs budsjett, som fastsatt i 

artikkel 63 og 64 i forordning (EU) nr. 1093/2010, bør 

ta behørig hensyn til disse tilleggsoppgavene. EBA bør 

sikre at de høyeste effektivitetsstandardene overholdes. 

24)  Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre et 

høyt nivå for formålstjenlig og ensartet regulering og 

tilsyn i alle medlemsstater, verne det indre markeds 

integritet, effektivitet og ordnede virkemåte og 

opprettholde finanssystemets stabilitet, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men på grunn av 

tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

25)  Forordning (EF) nr. 1093/2010 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1093/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Myndigheten skal handle innenfor den 

myndighet denne forordning gir, og innenfor virkeom-

rådet for direktiv 94/19/EF, direktiv 2002/87/EF, 

forordning (EF) nr. 1781/2006, europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om 

tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapir-

foretak(*), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve 

virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(**) og, i den 

grad disse rettsaktene får anvendelse på kreditt- og 

finansinstitusjoner og de vedkommende myndigheter 

som fører tilsyn med dem, innenfor rammen av de 

relevante delene av direktiv 2002/65/EF, direktiv 

2005/60/EF, direktiv 2007/64/EF og direktiv 

2009/110/EF, herunder alle direktiver, forordninger, 

beslutninger og vedtak som er basert på disse 

rettsaktene, og eventuelle andre juridisk bindende 

unionsrettsakter som pålegger Myndigheten oppgaver. 

Myndigheten skal også handle i samsvar med 

rådsforordning (EU) nr. 1024/2013(***). 

___________ 

(*) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(**) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(***) Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av  

15. oktober 2013 om tildeling av særskilte 

oppgaver til Den europeiske sentralbank i 

forbindelse med politikken for tilsyn med 

kredittinstitusjoner (EUT L 287 av 29.10.2013, 

s. 63).» 

b)  I nr. 5 skal annet ledd lyde: 

 «For dette formål skal Myndigheten bidra til en 

ensartet, effektiv og formålstjenlig anvendelse av 

rettsaktene nevnt i nr. 2, fremme tilnærming av tilsyn, 

avgi uttalelser til Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen og foreta økonomiske analyser av 

markedene, slik at Myndighetens mål kan nås.» 

c)  I nr. 5 skal fjerde ledd lyde: 

 «Ved utførelsen av disse oppgavene skal Myndigheten 

opptre uavhengig, objektivt og på en ikke-

diskriminerende måte i hele Unionens interesse.» 

2) Artikkel 2 nr. 2 bokstav f) skal lyde: 

«f) vedkommende myndigheter eller tilsynsmyndigheter 

som angitt i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i 

denne forordning, herunder Den europeiske 

sentralbank med hensyn til de oppgavene den har fått 

tildelt ved forordning (EU) nr. 1024/2013, i forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.»  
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3) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Myndighetenes ansvar 

 Myndighetene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a)–d) skal 

være ansvarlige overfor Europaparlamentet og Rådet. Den 

europeiske sentralbank skal være ansvarlig overfor 

Europaparlamentet og Rådet når det gjelder utførelsen av 

de tilsynsoppgavene den har fått tildelt ved forordning 

(EU) nr. 1024/2013, i samsvar med nevnte forordning.» 

4) Artikkel 4 nr. 2 i) skal lyde: 

«i)  vedkommende myndigheter som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

herunder Den europeiske sentralbank med hensyn til 

spørsmål som gjelder de oppgavene den har fått tildelt 

ved forordning (EU) nr. 1024/2013, i direktiv 

2007/64/EF og som nevnt i direktiv 2009/110/EF,». 

5) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a)  bidra til å opprette felles standarder og praksis 

av høy kvalitet for regulering og tilsyn, særlig 

ved å avgi uttalelser til Unionens institusjoner 

og utarbeide retningslinjer, anbefalinger og 

utkast til tekniske regulerings- og gjennom-

føringsstandarder og andre tiltak på grunnlag 

av rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, 

aa)  utvikle og ajourføre, idet det blant annet tas 

hensyn til utviklingen i finansinstitusjonenes 

forretningspraksis og forretningsmodeller, en 

europeisk tilsynshåndbok om tilsyn med 

finansinstitusjoner i hele Unionen, der beste 

praksis med hensyn til tilsynsmetoder  

og -prosesser beskrives,». 

ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c)  lette delegering av oppgaver og ansvar til 

vedkommende myndigheter,». 

iii) Bokstav i) skal lyde: 

«i)  fremme tilsynskollegienes ensartede og 

sammenhengende virkemåte, overvåking, 

vurdering og måling av systemrisiko og 

utvikling og samordning av gjenopprettings- 

og omstruktureringsplaner, sørge for et høyt 

nivå for vern av innskytere og investorer i 

hele Unionen, utvikle metoder for omstruk-

turering av kriserammede finansinstitusjoner 

og vurdere behovet for hensiktsmessige 

finansieringsvirkemidler, med sikte på å 

fremme samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter som deltar i krisehåndteringen i 

forbindelse med institusjoner som driver 

grensekryssende virksomhet, og som kan 

utgjøre en systemrisiko, i samsvar med 

artikkel 21–26,». 

iv) Bokstav l) oppheves. 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«1a. Ved utførelsen av sine oppgaver i henhold til 

denne forordning skal Myndigheten 

a)  gjøre bruk av all myndighet den er gitt, og 

b)  idet den tar behørig hensyn til målet om å sikre 

kredittinstitusjoners sikkerhet og soliditet, ta fullt 

hensyn til de forskjellige typene av 

kredittinstitusjoner og deres størrelse og 

forretningsmodeller.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Ved utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 1 og 

utøvelsen av myndigheten nevnt i nr. 2 skal 

Myndigheten ta behørig hensyn til prinsippene for 

bedre regelverksutforming, herunder resultatene av 

nytte- og kostnadsanalyser utarbeidet i samsvar med 

denne forordning.» 

6) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Myndigheten skal nedsette en komité for 

finansiell nyskaping som skal utgjøre en vesentlig del 

av Myndigheten, og som skal samle alle berørte 

vedkommende tilsynsmyndigheter med sikte på å 

samordne reguleringen av og tilsynet med ny eller 

nyskapende finansvirksomhet og gi råd som 

Myndigheten skal framlegge for Europaparlamentet, 

Rådet og Kommisjonen.»  
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b)  I nr. 5 skal fjerde ledd lyde: 

 «Myndigheten kan også vurdere behovet for å forby 

eller begrense visse typer finansvirksomhet og ved et 

slikt behov underrette Kommisjonen og vedkommende 

myndigheter for å lette vedtakelsen av slike forbud 

eller begrensninger.» 

7) I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  I tilfeller der en ugunstig utvikling kan utgjøre 

en alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele eller 

deler av finanssystemet i Unionen, skal Myndigheten 

aktivt legge til rette for og om nødvendig samordne 

eventuelle tiltak som treffes av berørte vedkommende 

tilsynsmyndigheter. 

 For å kunne ivareta en slik tilretteleggings- og 

samordningsrolle skal Myndigheten holdes fullt 

underrettet om enhver relevant utvikling og inviteres til 

å delta som observatør på alle relevante møter som 

holdes av de berørte vedkommende til-

synsmyndighetene.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dersom Rådet har truffet en beslutning i 

henhold til nr. 2, og det foreligger ekstraordinære 

omstendigheter der det er nødvendig med samordnede 

tiltak fra vedkommende myndigheters side for å 

reagere på en ugunstig utvikling som kan utgjøre en 

alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele eller 

deler av finanssystemet i Unionen, kan Myndigheten 

treffe enkeltbeslutninger som pålegger vedkommende 

myndigheter å treffe nødvendige tiltak i samsvar med 

regelverket nevnt i artikkel 1 nr. 2, for å motvirke en 

slik utvikling ved å sikre at finansinstitusjoner og 

vedkommende myndigheter oppfyller kravene i nevnte 

regelverk.» 

8) I artikkel 19 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Dersom en vedkommende myndighet har 

innvendinger mot framgangsmåten eller innholdet i en 

annen vedkommende myndighets tiltak, eller kritiserer 

mangelen på tiltak i tilfellene angitt i unionsrettsaktene 

nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det 

berører myndigheten fastsatt i artikkel 17, på 

anmodning fra en eller flere av de berørte vedkommende 

myndighetene bistå vedkommende myndigheter med å 

komme til enighet etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2–4.» 

9) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 20a 

Tilnærming av tilsynsprosessen 

Myndigheten skal, innenfor rammen av sin myndighet, 

fremme tilnærming av tilsyns- og vurderingsprosessen i 

samsvar med direktiv 2013/36/EU for å sikre strenge 

tilsynsstandarder i Unionen.» 

10) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Myndigheten skal, innenfor rammen av sin 

myndighet, bidra til at tilsynskollegiene nevnt i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU 

fungerer på en effektiv, formålstjenlig og ensartet 

måte, og fremme ensartet anvendelse av unionsretten 

blant tilsynskollegiene. Med sikte på tilnærming av 

beste tilsynspraksis skal Myndigheten fremme felles 

tilsynsplaner og felles undersøkelser, og Myndighetens 

personale kan delta i tilsynskollegienes virksomhet, 

herunder stedlig tilsyn, som foretas i fellesskap av to 

eller flere vedkommende myndigheter.» 

b)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «2.  Myndigheten skal innta en ledende rolle når det 

gjelder å sikre at tilsynskollegier for institusjoner som 

driver grensekryssende virksomhet, fungerer på en 

ensartet måte i hele Unionen, idet det tas hensyn til den 

systemrisikoen finansinstitusjonene nevnt i artikkel 23 

utgjør, og skal eventuelt innkalle til et møte i et 

kollegium.» 

11) I artikkel 22 skal nytt nummer lyde: 

«1a.  Myndigheten skal minst en gang i året vurdere om 

det er hensiktsmessig å foreta vurderinger på unionsplan av 

finansinstitusjoners motstandsdyktighet i samsvar med 

artikkel 32, og skal underrette Europaparlamentet, Rådet 

og Kommisjonen om sine overveielser. Når slike 

vurderinger gjennomføres på unionsplan, og Myndigheten 

finner det hensiktsmessig, skal resultatene for hver 

deltakende finansinstitusjon offentliggjøres.»  
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12) Artikkel 25 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Myndigheten skal bidra til og aktivt delta i 

utviklingen og samordningen av effektive, ensartede og 

ajourførte gjenopprettings- og omstruktureringsplaner for 

finansinstitusjoner. Myndigheten skal også, når dette er 

fastsatt i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, bistå i 

utviklingen av framgangsmåter i krisesituasjoner og 

forebyggende tiltak for å redusere virkningene på systemet 

av en eventuell svikt.» 

13) I artikkel 27 nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «2.  Myndigheten skal gi en vurdering av behovet for et 

system av sammenhengende, solide og troverdige 

finansieringsordninger med hensiktsmessige finansierings-

virkemidler knyttet til et sett av samordnede ordninger for 

krisehåndtering.» 

14) I artikkel 29 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Med henblikk på å bygge opp en felles tilsynskultur skal 

Myndigheten utvikle og ajourføre en europeisk 

tilsynshåndbok om tilsyn med finansinstitusjoner i hele 

Unionen, idet det blant annet tas hensyn til utviklingen i 

finansinstitusjonenes forretningspraksis og forretnings-

modeller. I den europeiske tilsynshåndboken skal beste 

praksis med hensyn til tilsynsmetoder og -prosesser angis.» 

15) Artikkel 30 nr. 3 skal lyde: 

 «3.  På grunnlag av en fagfellevurdering kan 

Myndigheten utstede retningslinjer og anbefalinger i 

samsvar med artikkel 16. I samsvar med artikkel 16 nr. 3 

skal vedkommende myndigheter etterstrebe å følge disse 

retningslinjene og anbefalingene. Når Myndigheten 

utarbeider utkast til tekniske regulerings- eller 

gjennomføringsstandarder i samsvar med artikkel 10–15, 

skal den ta hensyn til resultatet av fagfellevurderingen og 

eventuelle andre opplysninger den har innhentet i 

forbindelse med utførelsen av sine oppgaver, for å sikre 

tilnærming av standarder og praksis av høyeste kvalitet. 

 3a.  Myndigheten skal framlegge en uttalelse for 

Kommisjonen når fagfellevurderingen eller eventuelle 

andre opplysninger den har innhentet i forbindelse med 

utførelsen av sine oppgaver, viser at et regelverksinitiativ 

er nødvendig for å sikre ytterligere harmonisering av 

tilsynsreglene.» 

16) I artikkel 31 annet ledd gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  fastsette omfanget av og kontrollere, når det er 

hensiktsmessig, at de opplysningene som bør 

gjøres tilgjengelige for berørte vedkommende 

myndigheter, er pålitelige,». 

b)  Bokstav d), e) og f) skal lyde: 

«d)  underrette ESRB, Rådet og Kommisjonen 

omgående om eventuelle krisesituasjoner, 

e)  treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse med 

en utvikling som kan true finansmarkedenes 

virkemåte, med sikte på å samordne tiltak som 

treffes av berørte vedkommende myndigheter, 

f)  sentralisere opplysninger mottatt fra 

vedkommende myndigheter i samsvar med 

artikkel 21 og 35 som følge av den lovfestede 

rapporteringsplikten for institusjoner. 

Myndigheten skal videreformidle disse 

opplysningene til andre berørte vedkommende 

myndigheter.» 

17) I artikkel 32 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Myndigheten skal i samarbeid med ESRB 

iverksette og samordne vurderinger på unionsplan av 

finansinstitusjonenes motstandsdyktighet mot en 

ugunstig markedsutvikling. For dette formål skal den 

utvikle 

a)  felles metoder for å vurdere hvilken virkning 

økonomiske scenarioer vil ha på en institusjons 

finansielle stilling, 

b)  felles strategier for å formidle resultatene av disse 

vurderingene av finansinstitusjonenes motstands-

dyktighet, 

c)  felles metoder for å vurdere hvilken virkning visse 

produkter eller distribusjonsprosesser har på en 

institusjon, og 

d)  felles metoder for å verdsette eiendeler, når det er 

nødvendig, med henblikk på stresstesting.»  
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b)  Nye numre skal lyde: 

 «3a.  Med henblikk på å gjennomføre vurderingene på 

unionsplan av finansinstitusjoners motstandsdyktighet i 

henhold til denne artikkel, kan Myndigheten, i samsvar 

med artikkel 35 og med forbehold for vilkårene fastsatt 

der, anmode om å få opplysninger utlevert direkte fra 

disse finansinstitusjonene. Myndigheten kan også 

kreve at vedkommende myndigheter foretar særskilte 

vurderinger. Den kan anmode vedkommende 

myndigheter om å foreta stedlig tilsyn og kan delta i 

slikt stedlig tilsyn i samsvar med artikkel 21 og med 

forbehold for vilkårene fastsatt der, for å sikre at 

metoder, praksis og resultater er sammenlignbare og 

pålitelige. 

 3b.  Myndigheten kan anmode vedkommende 

myndigheter om å kreve at finansinstitusjonene gjør 

opplysninger som de skal inngi i henhold til nr. 3a, til 

gjenstand for uavhengig revisjon.» 

18) I artikkel 35 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

 «1.  På anmodning fra Myndigheten skal 

vedkommende myndigheter gi Myndigheten alle de 

opplysningene, i bestemte formater, som den trenger 

for å utføre de oppgavene den er pålagt i henhold til 

denne forordning, forutsatt at de har lovlig tilgang til 

de relevante opplysningene. Opplysningene skal være 

nøyaktige, sammenhengende, fullstendige og gis til rett 

tid. 

2.  Myndigheten kan også anmode om at 

opplysninger framlegges med regelmessige 

mellomrom og i bestemte formater, eller ved bruk av 

sammenlignbare maler som er godkjent av 

Myndigheten. Slike anmodninger skal om mulig 

framsettes ved bruk av felles rapporteringsformater. 

3.  Etter en behørig begrunnet anmodning fra en 

vedkommende myndighet skal Myndigheten framlegge 

enhver opplysning som er nødvendig for at 

vedkommende myndighet skal kunne utføre sine 

oppgaver i samsvar med kravene om taushetsplikt 

fastsatt i sektorregelverket og i artikkel 70.» 

b)  I nr. 6 skal første ledd lyde: 

 «6.  Dersom fullstendige og nøyaktige opplysninger 

ikke er tilgjengelige eller ikke framlegges til rett tid i 

henhold til nr. 1 eller 5, kan Myndigheten rette en 

behørig begrunnet anmodning om opplysninger  

direkte til 

a)  de berørte finansinstitusjonene, 

b)  holdingselskaper eller filialer av en berørt 

finansinstitusjon, 

c)  ikke-regulerte operative enheter i et finanskonsern 

eller et finansielt konglomerat som er av vesentlig 

betydning for de berørte finansinstitusjonenes 

finansielle virksomhet. 

 Mottakerne av en slik anmodning skal raskt og uten 

unødig opphold gi Myndigheten klare, nøyaktige og 

fullstendige opplysninger.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

 «7a.  Dersom mottakerne av en anmodning i henhold 

til nr. 6 ikke raskt framlegger klare, nøyaktige og 

fullstendige opplysninger, skal Myndigheten underrette 

Den europeiske sentralbank, når det er relevant, og de 

relevante myndighetene i de berørte medlemsstatene, 

som i samsvar med nasjonal lovgivning skal 

samarbeide med Myndigheten for å sikre full tilgang til 

opplysningene og til eventuelle opprinnelige 

dokumenter, bøker eller registre som mottakerne har 

lovlig tilgang til, for å kontrollere opplysningene.» 

19) I artikkel 36 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom Myndigheten ikke følger opp en anbefaling, 

skal den gi Rådet og ESRB en begrunnelse for dette. 

ESRB skal underrette Europaparlamentet om dette i 

samsvar med artikkel 19 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 1092/2010.» 

b)  I nr. 5 skal tredje ledd lyde: 

 «Når vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1092/2010 underretter 

Rådet og ESRB om tiltakene den har truffet som 

reaksjon på en anbefaling fra ESRB, skal den ta 

behørig hensyn til tilsynsstyrets synspunkter og også 

underrette Kommisjonen.»  



18.1.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/55 

 

20) I artikkel 37 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «Interessentgruppen for bankvirksomhet skal møtes på 

eget initiativ når det er nødvendig, og under alle 

omstendigheter minst fire ganger i året.» 

b)  I nr. 4 skal første ledd lyde: 

 «4.  Myndigheten skal, med forbehold for 

taushetsplikten fastsatt i artikkel 70, framlegge alle 

nødvendige opplysninger og stille nødvendige 

sekretariatsfunksjoner til rådighet for interes-

sentgruppen for bankvirksomhet. Medlemmer av 

interessentgruppen for bankvirksomhet som 

representerer ideelle organisasjoner, med unntak av 

representanter for næringen, skal gis tilfredsstillende 

godtgjøring. Denne godtgjøringen skal minst tilsvare 

refusjonssatsene for tjenestemenn i henhold til 

avdeling V kapittel 1 avsnitt 2 i vedtektene for Den 

europeiske unions tjenestemenn og tjenestevilkårene 

for andre ansatte i Den europeiske union fastsatt i 

rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(*) 

(tjenestemannsvedtektene). Interessentgruppen for 

bankvirksomhet kan opprette arbeidsgrupper for 

tekniske spørsmål. Medlemmene av interessentgruppen 

for bankvirksomhet skal ha en mandatperiode på to og 

et halvt år, og deretter skal det innledes en ny 

framgangsmåte for utvelging. 

  

(*) EFT L 56 av 4.3. 1968, s. 1.» 

21) I artikkel 40 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d)  en representant (uten stemmerett) utnevnt av Den 

europeiske sentralbanks tilsynsstyre,». 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «4a.  I forbindelse med drøftinger som ikke gjelder 

enkelte finansinstitusjoner, som fastsatt i artikkel 44  

nr. 4, kan representanten utnevnt av Den europeiske 

sentralbanks tilsynsstyre være ledsaget av en 

representant for Den europeiske sentralbank med 

sakkunnskap om sentralbankoppgaver.» 

22) I artikkel 41 skal nr. 2, 3 og 4 lyde: 

 «1a.  Med hensyn til artikkel 17 skal tilsynsstyret 

sammenkalle en uavhengig ekspertgruppe som skal bestå 

av tilsynsstyrets leder og seks andre medlemmer som ikke 

er representanter for den vedkommende myndighet som 

påstås å ha overtrådt unionsregelverket, og som verken har 

noen interesse i saken eller har direkte forbindelser til den 

berørte vedkommende myndighet. 

 Hvert medlem av ekspertgruppen skal ha én stemme. 

 Ekspertgruppen skal treffe sine beslutninger ved at minst 

fire medlemmer stemmer for. 

 2.  Med hensyn til artikkel 19 skal tilsynsstyret 

sammenkalle en uavhengig ekspertgruppe som skal bestå 

av tilsynsstyret leder og seks andre medlemmer som ikke 

er representanter for vedkommende myndigheter som er 

parter i tvisten, og som verken har noen interesse i 

konflikten eller har direkte forbindelser til de berørte 

vedkommende myndigheter. 

 Hvert medlem av ekspertgruppen skal ha én stemme. 

 Ekspertgruppen skal treffe sine beslutninger ved at minst 

fire medlemmer stemmer for. 

 3.  Ekspertgruppene nevnt i denne artikkel skal foreslå 

beslutninger i henhold til artikkel 17 eller artikkel 19 for 

endelig vedtakelse i tilsynsstyret. 

 4.  Tilsynsstyret skal vedta forretningsordenen for 

ekspertgruppene nevnt i denne artikkel.» 

23) I artikkel 42 skal nytt ledd lyde: 

 «Nr. 1 og 2 berører ikke de oppgavene Den europeiske 

sentralbank er tildelt ved forordning (EU) nr. 1024/2013.» 

24) I artikkel 44 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Tilsynsstyret skal treffe sine beslutninger med 

simpelt flertall av sine medlemmer. Hvert medlem skal 

ha én stemme.  
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 Når det gjelder rettsaktene omhandlet i artikkel 10–16 

og tiltak og beslutninger som vedtas i henhold til 

artikkel 9 nr. 5 tredje ledd og kapittel VI, og som 

unntak fra første ledd i dette nummer, skal tilsynsstyret 

treffe beslutninger på grunnlag av et kvalifisert flertall 

av sine medlemmer i henhold til artikkel 16 nr. 4 i 

traktaten om Den europeiske union og artikkel 3 i 

protokoll nr. 36 om overgangsbestemmelser, som skal 

omfatte minst et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i medlemsstater som er 

deltakende medlemsstater i henhold til artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 1024/2013 (heretter kalt 

«deltakende medlemsstater»), og et simpelt flertall av 

dets medlemmer fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstater som ikke er deltakende medlemsstater i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 1024/2013 (heretter kalt «ikke-deltakende 

medlemsstater»). 

 Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 17 

og 19, skal beslutningen som foreslås av 

ekspertgruppen, vedtas med simpelt flertall av de 

stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret, som 

skal omfatte et simpelt flertall av dets medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i deltakende 

medlemsstater, og et simpelt flertall av dets 

medlemmer fra vedkommende myndigheter i ikke-

deltakende medlemsstater. 

 Som et unntak fra tredje ledd skal beslutningen som 

foreslås av ekspertgruppen, fra datoen da fire eller 

færre av de stemmeberettigede medlemmene er fra 

vedkommende myndigheter i ikke-deltakende 

medlemsstater, vedtas med simpelt flertall av de 

stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret, som 

skal omfatte minst én stemme avgitt av medlemmer fra 

vedkommende myndigheter i ikke-deltakende 

medlemsstater. 

 Hvert stemmeberettiget medlem skal ha én stemme. 

 Når det gjelder sammensetningen av ekspertgruppen i 

henhold til artikkel 41 nr. 2, skal tilsynsstyret bestrebe 

seg på å oppnå enighet. Dersom det ikke oppnås 

enighet, skal tilsynsstyret treffe sine beslutninger med 

tre firedels flertall av dets stemmeberettigede 

medlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem skal ha 

én stemme. 

 Når det gjelder beslutninger som vedtas i henhold til 

artikkel 18 nr. 3 og 4, og som et unntak fra første ledd i 

dette nummer, skal tilsynsstyret treffe beslutninger på 

grunnlag av et simpelt flertall av sine stemmeberet-

tigede medlemmer, som skal omfatte et simpelt flertall 

av dets medlemmer fra vedkommende myndigheter i 

deltakende medlemsstater og et simpelt flertall av dets 

medlemmer fra vedkommende myndigheter i ikke-

deltakende medlemsstater.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Medlemmene uten stemmerett og observatørene, 

med unntak av leder, daglig leder og representanten for 

Den europeiske sentralbank som er utnevnt av dens 

tilsynsstyre, skal ikke delta i drøftinger i EBAs 

tilsynsstyre som gjelder enkelte finansinstitusjoner, 

med mindre noe annet er fastsatt i artikkel 75 nr. 3 eller 

i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

 «4a.  Myndighetens leder skal ha rett til når som helst å 

anmode om en avstemning. Myndighetens tilsynsstyre 

skal bestrebe seg på å oppnå enighet når den treffer 

sine beslutninger, uten at dette berører lederens 

myndighet til å anmode om avstemning eller 

effektiviteten i Myndighetens framgangsmåter for 

beslutningstaking.» 

25) I artikkel 45 nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Mandatperioden for medlemmene som velges av 

tilsynsstyret, skal være to og et halvt år. Mandatet kan 

fornyes én gang. Sammensetningen av styret skal være 

balansert og forholdsmessig, og skal gjenspeile Unionen 

som helhet. Styret skal omfatte minst to representanter for 

ikke-deltakende medlemsstater. Mandatene skal være 

overlappende, og det skal anvendes en egnet 

rotasjonsordning.» 

26) Artikkel 47 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Styret skal vedta Myndighetens plan for 

personalpolitikken og i henhold til artikkel 68 nr. 2 

nødvendige gjennomføringstiltak for tjeneste-

mannsvedtektene.» 

27) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 49a 

Utgifter 

 Lederen skal offentliggjøre opplysninger om møter som er 

holdt og representasjonsgodtgjøring som er mottatt. 

Utgiftene skal registreres offentlig i samsvar med 

tjenestemannsvedtektene.»  
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28) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 52a 

Utgifter 

 Daglig leder skal offentliggjøre opplysninger om møter 

som er holdt og representasjonsgodtgjøring som er mottatt. 

Utgiftene skal registreres offentlig i samsvar med 

tjenestemannsvedtektene.» 

29) Artikkel 63 nr. 7 oppheves. 

30) Artikkel 81 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Når det gjelder spørsmålet om direkte tilsyn med 

felleseuropeiske institusjoner eller infrastrukturer, skal 

Kommisjonen, idet den tar hensyn til markedsutviklingen, 

det indre markeds stabilitet og utjevningen i Unionen som 

helhet, utarbeide en årsrapport om hvorvidt det er 

hensiktsmessig å overlate ytterligere tilsynsoppgaver på 

dette området til Myndigheten.» 

31) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 81a 

Gjennomgåelse av avstemningsordningene 

 Fra den datoen da antallet ikke-deltakende medlemsstater 

blir fire, skal Kommisjonen gjennomgå og avlegge rapport 

til Europaparlamentet, Det europeiske råd og Rådet om 

hvordan avstemningsordningene beskrevet i artikkel 41 og 

44 fungerer, idet den tar hensyn til erfaringene som er gjort 

ved anvendelsen av denne forordning.» 

Artikkel 2 

Med forbehold for artikkel 81 i forordning (EU) nr. 1093/2010 

skal Kommisjonen senest 31. desember 2015 offentliggjøre en 

rapport om anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning 

med hensyn til 

a)  styrets sammensetning, og 

b)  sammensetningen av den uavhengige ekspertgruppen nevnt 

i artikkel 41 i forordning (EU) nr. 1093/2010, som 

forbereder beslutninger med henblikk på artikkel 17 og 19 i 

nevnte forordning. 

I rapporten skal det særlig tas hensyn til utviklingen i antallet 

deltakende medlemsstater, og det skal undersøkes om det i lys 

av denne utviklingen er nødvendig å foreta ytterligere 

justeringer av disse bestemmelsene for å sikre at EBAs 

beslutninger blir truffet med sikte på å opprettholde og styrke 

det indre marked for finansielle tjenester. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 22. oktober 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 
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