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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/392 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i 

Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) 

nr. 236/2012(1), særlig artikkel 12 nr. 3, artikkel 17 nr. 9, artikkel 22 nr. 10, artikkel 25 nr. 12, artikkel 55 nr. 7, artikkel 18 nr. 4, 

artikkel 26 nr. 8, artikkel 29 nr. 3, artikkel 37 nr. 4, artikkel 45 nr. 7, artikkel 46 nr. 6, artikkel 33 nr. 5, artikkel 48 nr. 10, artikkel 

49 nr. 5, artikkel 52 nr. 3 og artikkel 53 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om tilsynskrav som får 

anvendelse på verdipapirsentraler. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, 

og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og tilgang til dem, er det 

ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder som gjelder tilsynskravene i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, 

samles i en enkelt forordning. 

2) Ettersom finansmarkedene er verdensomspennende, og på bakgrunn av de forpliktelsene Unionen har påtatt seg på dette 

området, bør det tas behørig hensyn til prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur utstedt i april 2012 av Komiteen 

for oppgjørs- og betalingssystemer og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet 

(«CPSS-IOSCO-prinsippene»). 

3) For å sikre ensartet anvendelse av reglene for forbedring av verdipapiroppgjør i Unionen bør visse tekniske vilkår være 

klart definert. 

4) Det er viktig å sikre egnet godkjenning av og tilsyn med verdipapirsentraler. Det bør derfor utarbeides en liste over de 

berørte myndigheter som utsteder de mest relevante unionsvalutaene for gjennomføringen av oppgjør, og som bør delta i 

prosessen for godkjenning av og tilsyn med en verdipapirsentral. Dette bør baseres på hvor stor andel de valutaene som 

disse myndighetene utsteder, utgjør av den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling som årlig gjøres opp av en 

verdipapirsentral, og på hvor stor andel av oppgjørsordrer mot betaling som en verdipapirsentral gjør opp i en unionsvaluta, 

i forhold til den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling som gjøres opp i denne valutaen i alle verdipapirsentraler i 

Unionen. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta en grundig vurdering, bør en verdipapirsentral som søker om 

tillatelse, gi opplysninger om internkontrollenes struktur og styringsorganenes uavhengighet, slik at vedkommende 

myndighet kan vurdere om foretaksstyringsstrukturen sikrer verdipapirsentralens uavhengighet, og om denne strukturen 

og rapporteringslinjene samt de ordningene som er vedtatt for å håndtere eventuelle interessekonflikter, er 

tilfredsstillende. 

6) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om verdipapirsentralens øverste ledelse og medlemmene 

av ledelsesorganet har godt omdømme og tilfredsstillende erfaring og ferdigheter, bør en verdipapirsentral som inngir 

søknad, gi alle opplysninger som er relevante for en slik vurdering. 

7) Opplysninger om en verdipapirsentrals filialer og datterforetak er nødvendige for at vedkommende myndighet skal få en 

klar forståelse av verdipapirsentralens organisasjonsstruktur og kunne vurdere eventuelle potensielle risikoer for 

verdipapirsentralen som følge av disse filialenes og datterforetakenes virksomhet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 48 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 

2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 
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8) En verdipapirsentral som søker om tillatelse, bør framlegge for vedkommende myndighet relevante opplysninger som viser 

at den har til rådighet de økonomiske midlene og egnede ordninger for kontinuerlig virksomhet som er nødvendige for at 

den fortløpende skal kunne utføre sine oppgaver. 

9) Det er viktig at vedkommende myndighet i tillegg til opplysninger om kjernevirksomheten får opplysninger om de 

tilleggstjenestene som verdipapirsentralen som søker om tillatelse, har til hensikt å tilby, slik at vedkommende myndighet 

får en full oversikt over tjenestene til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

10) For at vedkommende myndighet skal kunne vurdere om en verdipapirsentral som inngir søknad, har teknologiske systemer 

som sikrer kontinuerlig virksomhet og forskriftsmessig drift, skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet 

beskrivelser av de relevante teknologiske systemene og hvordan de håndteres, herunder dersom de utkontrakteres. 

11) Opplysninger om avgifter for hovedtjenestene som ytes av verdipapirsentraler, er viktige og bør inngå i verdipapirsentralens 

søknad om tillatelse for å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere om disse avgiftene er rimelige og 

ikke-diskriminerende og ikke er slått sammen med kostnadene for andre tjenester. 

12) For å sikre at investorenes rettigheter vernes, og at lovkonflikter håndteres på en tilfredsstillende måte, bør en 

verdipapirsentral som vurderer hvilke tiltak den skal treffe for at dens brukere skal kunne overholde nasjonal rett som 

nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, ta hensyn til både utstedere og deltakere, alt etter hva som er 

relevant, i samsvar med den respektive nasjonale retten. 

13) For å sikre en rettferdig og ikke-diskriminerende tilgang til notarialtjenester, sentrale kontoføringstjenester og 

verdipapiroppgjør på finansmarkedet har utstedere, andre verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer fått 

tilgang til en verdipapirsentral i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. En verdipapirsentral som inngir søknad, 

bør derfor gi vedkommende myndighet opplysninger om sine retningslinjer og framgangsmåter for tilgang. 

14) For at vedkommende myndighet skal kunne utføre sine godkjenningsoppgaver på en effektiv måte, bør den få 

fullstendige opplysninger fra verdipapirsentraler som søker om tillatelse, og fra tilknyttede tredjeparter, herunder 

tredjeparter som slike verdipapirsentraler har utkontraktert driftsfunksjoner og virksomhet til. 

15) For å sikre generell gjennomsiktighet i reglene for foretaksstyring i en verdipapirsentral som søker om tillatelse, bør 

vedkommende myndighet få dokumenter som bekrefter at verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført 

nødvendige ordninger for en ikke-diskriminerende opprettelse av en uavhengig brukerkomité for hvert verdipapir-

oppgjørssystem den driver. 

16) For å sikre velfungerende hovedinfrastrukturtjenester på finansmarkedet bør en verdipapirsentral som søker om tillatelse, 

framlegge for vedkommende myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at den har hensikts-

messige retningslinjer og framgangsmåter som sikrer pålitelige registreringssystemer og effektive ordninger for 

verdipapirsentraltjenester, herunder særlig tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør, og reglene for 

utstedelsens integritet, beskyttelse av deltakeres og deres kunders verdipapirer, endelig oppgjør, deltakeres mislighold og 

overføring av deltakeres og kunders eiendeler dersom tillatelsen tilbakekalles. 

17) Risikostyringsmodellene for de tjenestene som ytes av en verdipapirsentral som inngir søknad, skal inngå i dens søknad 

om tillatelse, slik at vedkommende myndighet kan vurdere de vedtatte framgangsmåtenes pålitelighet og integritet og 

markedsdeltakerne kan foreta et velbegrunnet valg. 

18) For å kontrollere sikkerheten ved avtalene om forbindelser hos verdipapirsentralen som søker om tillatelse, vurdere reglene 

som anvendes i de forbundne systemene, og vurdere risikoene som følger av disse forbindelsene, bør en verdipapirsentral 

som inngir søknad, gi vedkommende myndighet alle opplysninger som er relevante for analysen, sammen med verdipapir-

sentralens vurdering av avtalene om forbindelser. 

19) I forbindelse med godkjenningen av en verdipapirsentrals deltakerinteresse i en annen enhet bør vedkommende myndighet 

for verdipapirsentralen ta hensyn til de kriteriene som sikrer at deltakerinteressen ikke gir verdipapirsentralen en betydelig 

høyere risikoprofil. For å sikre tjenestenes sikkerhet og kontinuitet bør en verdipapirsentral ikke påta seg ubegrensede 

finansielle forpliktelser som følge av sin deltakerinteresse i andre juridiske personer enn de som yter tjenestene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 909/2014. En verdipapirsentral bør ha full kapitaldekning for de risikoene som følger av en 

deltakerinteresse i en annen enhet.  
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20) For at en verdipapirsentral ikke skal være avhengig av andre aksjeeiere i de enhetene som den har en deltakerinteresse i, 

herunder med hensyn til retningslinjene for risikostyring, bør den ha full kontroll over disse enhetene. Dette kravet bør 

også lette vedkommende myndigheters og berørte myndigheters utøvelse av tilsyns- og overvåkingsfunksjoner ved at de 

lett får tilgang til relevante opplysninger. 

21) En verdipapirsentral bør ha en klar strategisk begrunnelse for deltakerinteressene som ikke bare handler om fortjeneste, 

og som tar hensyn til interessene til verdipapirsentralens utstedere, deltakere og kunder. 

22) For å gjøre det mulig å kvantifisere og beskrive de risikoene som følger av dens deltakerinteresse i en annen juridisk 

person, bør en verdipapirsentral framlegge uavhengige risikoanalyser som en intern eller ekstern revisor har godkjent, 

av verdipapirsentralens finansielle risikoer og forpliktelser som følge av denne deltakerinteressen. 

23) På bakgrunn av erfaringene fra finanskrisen bør myndighetene konsentrere seg om løpende tilsyn i stedet for tilsyn i 

ettertid. Det er derfor nødvendig å sikre at vedkommende myndighet ved hver enkelt gjennomgåelse og vurdering i 

henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 har tilstrekkelig og løpende tilgang til opplysninger. Når det gjelder 

fastsettelsen av hvilke opplysninger som skal gis ved hver enkelt gjennomgåelse og vurdering, bør bestemmelsene i 

denne forordning følge de kravene for tillatelse som en verdipapirsentral må oppfylle i henhold til forordning (EU) 

nr. 909/2014. Dette omfatter vesentlige endringer av opplysninger som allerede er gitt i løpet av prosessen for 

godkjenning, opplysninger om periodiske hendelser og statistiske opplysninger. 

24) For å fremme en effektiv bilateral og multilateral utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter bør 

resultatene av én myndighets gjennomgåelse og vurdering av en verdipapirsentrals virksomhet deles med andre 

vedkommende myndigheter dersom disse opplysningene kan lette arbeidet, uten at det berører fortrolighetskrav og krav 

til vern av personopplysninger, og i tillegg til eventuelle samarbeidsordninger fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Det bør organiseres en ytterligere utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og berørte 

myndigheter eller myndigheter med ansvar for markeder for finansielle instrumenter, slik at vedkommende myndighets 

resultater kan deles i forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen. 

25) Idet det tas hensyn til den mulige byrden som innsamling og behandling av store mengder opplysninger om driften av en 

verdipapirsentral kan utgjøre, og for å unngå dobbeltarbeid, bør bare relevante endrede dokumenter framlegges i 

forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen. Disse dokumentene bør leveres på en måte som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å identifisere alle relevante endringer av de avtalene, strategiene, prosessene og ordningene 

som verdipapirsentralen har innført etter at den fikk tillatelse, eller etter siste gjennomgåelse og vurdering. 

26) En annen kategori av opplysninger som er nyttige for vedkommende myndighet i forbindelse med gjennomgåelsen og 

vurderingen, gjelder hendelser som inntreffer regelmessig og er knyttet til verdipapirsentralens virksomhet og 

tjenesteyting. 

27) For å kunne foreta en omfattende risikovurdering av en verdipapirsentral vil vedkommende myndighet ha behov for å 

anmode om statistiske opplysninger om omfanget av verdipapirsentralens virksomhet, slik at den kan vurdere risikoene 

knyttet til verdipapirsentralers drift og til verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. Statistiske opplysninger gjør det 

dessuten mulig for vedkommende myndighet å overvåke størrelsen på og betydningen av verdipapirtransaksjoner 

og -oppgjør på finansmarkedene og å vurdere en gitt verdipapirsentrals løpende og potensielle innvirkning på 

verdipapirmarkedet som helhet. 

28) For at vedkommende myndighet skal kunne overvåke og vurdere de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli 

eksponert for, og som kan oppstå for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte, bør den kunne anmode om tilleggs-

opplysninger om en verdipapirsentrals risikoer og virksomhet. Vedkommende myndighet bør derfor, på eget initiativ 

eller på anmodning fra en annen myndighet, kunne definere og anmode om eventuelle tilleggsopplysninger som den 

anser som nødvendige for hver gjennomgåelse og vurdering av en verdipapirsentrals virksomhet. 

29) Det er viktig å sikre at tredjestatsverdipapirsentraler som har til hensikt å yte tjenester i henhold til forordning (EU) 

nr. 909/2014, ikke forårsaker forstyrrelser i velfungerende markeder i Unionen. 

30) Ansvaret for den løpende vurderingen av om en tredjestatsverdipapirsentral fullt ut oppfyller tilsynskravene i en 

tredjestat, ligger hos tredjestatens vedkommende myndighet. Opplysningene som skal framlegges for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) av en verdipapirsentral som inngir søknad, skal ikke ha som formål å 

gjenta vurderingen som er foretatt av tredjestatens vedkommende myndighet, men å sikre at verdipapirsentralen er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i vedkommende tredjestat, og dermed sikre en høy grad av 

investorvern.  
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31) For at ESMA skal kunne foreta en fullstendig vurdering av søknaden om anerkjennelse, bør de opplysningene som 

framlegges av søkeren, utfylles med de opplysningene som er nødvendige for å vurdere effektiviteten i den berørte 

tredjestatsmyndighetens løpende tilsyn, håndhevingsmyndighet og vedtatte tiltak. Disse opplysningene bør gis i henhold til 

en samarbeidsordning som er opprettet i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. Samarbeidsordningen bør sikre at 

ESMA underrettes i rett tid om eventuelle tilsyns- eller håndhevingstiltak som er iverksatt overfor tredjestats-

verdipapirsentralen som søker om anerkjennelse, om eventuelle endringer i vilkårene for godkjenning av den berørte 

verdipapirsentralen, og om eventuelle relevante ajourføringer av de opplysningene som verdipapirsentralen opprinnelig ga i 

løpet av anerkjennelsesprosessen. 

32) For å sikre at investorenes rettigheter vernes, og at lovkonflikter håndteres på en tilfredsstillende måte, bør en 

tredjestatsverdipapirsentral som vurderer hvilke tiltak den skal treffe for at dens brukere skal kunne overholde nasjonal 

rett som nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, ta hensyn til både utstedere og deltakere, alt etter hva 

som er relevant, i samsvar med den respektive nasjonale retten nevnt i artikkel 49 nr. 1 i nevnte forordning. 

33) For å opprette et solid risikostyringssystem bør en verdipapirsentral ha en integrert og omfattende oversikt over alle 

relevante risikoer. Dette bør omfatte de risikoene som verdipapirsentralen eksponeres for fra andre enheter, og de risikoene 

den utgjør for tredjeparter, herunder dens brukere, og, så langt det er praktisk mulig, deres kunder samt forbundne 

verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, betalingssystemer, oppgjørsbanker, likviditetstilbydere og 

investorer. 

34) For å sikre at verdipapirsentraler driver sin virksomhet med nok menneskelige ressurser til å kunne oppfylle sine 

forpliktelser, og at vedkommende myndigheter har relevante kontaktpunkter hos de verdipapirsentralene som de fører tilsyn 

med, bør verdipapirsentraler ha særskilte nøkkelpersoner som er ansvarlige for verdipapirsentralens og egne resultater, 

særlig på nivået for den øverste ledelsen og ledelsesorganet. 

35) For å sikre tilstrekkelig kontroll av virksomheten som utøves av verdipapirsentraler, bør det innføres uavhengig revisjon 

som omfatter verdipapirsentralens virksomhet, risikostyringsprosesser og etterlevelses- og internkontrollordninger, og 

som foretas regelmessig. En revisjon kan anses som uavhengig selv om den ikke er foretatt av en ekstern revisor, 

forutsatt at verdipapirsentralen dokumenterer overfor vedkommende myndighet at den interne revisorens uavhengighet 

er sikret på egnet måte. For å sikre internrevisjonsfunksjonens uavhengighet bør verdipapirsentralen også nedsette en 

revisjonskomité. 

36) En verdipapirsentral bør nedsette en risikokomité for å sikre at verdipapirsentralens ledelsesorgan får rådgivning på 

høyeste tekniske nivå om dens overordnede nåværende og framtidige risikotoleranse og risikostrategi. For å sikre at 

risikokomiteen er uavhengig av verdipapirsentralens øverste ledelse og har et høyt kompetansenivå, bør risikokomiteen 

bestå av et flertall av medlemmer uten ledelsesansvar og ledes av en person med egnet erfaring fra risikostyring. 

37) Når en verdipapirsentral vurderer potensielle interessekonflikter, bør den ikke bare undersøke medlemmer av 

verdipapirsentralens ledelsesorgan, øverste ledelse eller personale, men også enhver person som er direkte eller indirekte 

knyttet til disse personene eller til verdipapirsentralen, uansett om det er en fysisk eller juridisk person. 

38) En verdipapirsentral bør ha en risikostyringsleder, en etterlevelsesleder og en teknologileder samt en risikostyringsfunksjon, 

en teknologifunksjon, en etterlevelses- og internkontrollfunksjon og en internrevisjonsfunksjon. En verdipapirsentral bør 

under alle omstendigheter kunne organisere disse funksjonenes interne struktur etter behov. Ulike personer bør fungere som 

risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder ettersom disse funksjonene vanligvis utøves av personer med ulike 

akademiske og yrkesmessige profiler. I denne forbindelse følger bestemmelsene i denne forordning nøye det systemet som 

er innført ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1) for andre markedsinfrastrukturer. 

39) Registrene som føres av en verdipapirsentral, bør være strukturerte og gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 

som deltar i tilsynet med verdipapirsentraler, å få lett tilgang til lagrede data. En verdipapirsentral skal sikre at de 

dataregistrene den fører, herunder fullstendig regnskap over de verdipapirene den forvalter, er nøyaktige og ajourført 

slik at de utgjør en pålitelig datakilde for tilsynsformål.  

  

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

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/565 

 

40) For å lette rapportering og registrering av et ensartet sett av opplysninger i henhold til ulike krav, bør registre som føres 

av verdipapirsentraler, omfatte hver enkelt tjeneste som ytes av verdipapirsentralen i samsvar med forordning (EU) 

nr. 909/2014, og de bør inneholde minst alle de opplysningene som skal rapporteres i henhold til reglene for 

oppgjørsdisiplin, som er fastsatt i nevnte forordning. 

41) Beskyttelsen av utstedernes og investorenes rettigheter er avgjørende for et velfungerende verdipapirmarked. En 

verdipapirsentral bør derfor anvende hensiktsmessige regler, framgangsmåter og kontroller for å hindre enhver 

uberettiget utferdigelse eller sletting av verdipapirer. Den bør også minst daglig foreta avstemming av de 

verdipapirkontoene den forvalter. 

42) En verdipapirsentral bør ha solide regnskapspraksiser og foreta revisjoner for å kontrollere at dens registre over 

verdipapirer er nøyaktige, og at dens tiltak for å sikre verdipapirutstedelsenes integritet, er tilstrekkelige. 

43) For å sikre utstedelsens integritet på en effektiv måte bør avstemmingstiltakene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014 

få anvendelse på alle verdipapirsentraler, uavhengig av om de yter notarialtjenesten eller den sentrale kontoførings-

tjenesten som er omhandlet i nevnte forordning, i forbindelse med en verdipapirutstedelse. 

44) Når det gjelder andre enheter som deltar i avstemmingsprosessen, bør det skilles mellom flere scenarioer på grunnlag av 

disse enhetenes rolle. Avstemmingstiltakene bør gjenspeile de særlige rollene til disse enhetene. Modellen med regist-

reringskontor innebærer at registreringskontoret fører registre over verdipapirer som også er registrert i en verdipapirsentral. 

Modellen med overføringsagent innebærer at fondsforvalteren eller overføringsagenten er ansvarlig for en konto som 

forvalter en del av en verdipapirutstedelse som er registrert i en verdipapirsentral. Modellen med felles depositar innebærer 

at en felles depositar benyttes av verdipapirsentraler som oppretter en samvirkende forbindelse, og den felles depositaren 

bør være ansvarlig for den generelle integriteten til de verdipapirutstedelsene som ble registrert for første gang, eller 

forvaltes sentralt av verdipapirsentraler som har opprettet en samvirkende forbindelse. 

45) For å begrense operasjonelle risikoer, som omfatter risikoene som forårsakes av mangler i informasjonssystemer, interne 

prosesser og personalets ytelse eller forstyrrelser som følge av eksterne hendelser som fører til reduksjon eller 

forringelse av eller avbrudd i tjenester som ytes av en verdipapirsentral, bør verdipapirsentraler identifisere alle risikoer 

og overvåke deres utvikling, uansett opprinnelse, som for eksempel kan omfatte brukere, ytere av tjenester til 

verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer, herunder andre verdipapirsentraler. Operasjonelle risikoer bør 

styres i samsvar med en veldokumentert og solid ramme med klart fastsatte roller og ansvarsområder. Denne rammen 

bør omfatte operasjonelle mål, sporingsfunksjoner og vurderingsordninger, og den bør integreres i verdipapirsentralens 

risikostyringssystem. I denne sammenheng bør verdipapirsentralens risikostyringsleder være ansvarlig for rammen for 

styring av operasjonell risiko. Verdipapirsentraler bør styre sin risiko internt. Dersom internkontroller er utilstrekkelige 

eller det ikke er rimelig å forvente at visse risikoer kan fjernes, bør en verdipapirsentral kunne tegne en forsikring som 

gir finansiell dekning av slike risikoer. 

46) Verdipapirsentraler bør ikke foreta investeringer som kan påvirke deres risikoprofil. Verdipapirsentraler bør inngå 

derivatkontrakter bare dersom de er nødvendige for å sikre en risiko som ikke kan reduseres på annen måte. Sikringen 

bør være underlagt visse strenge vilkår som sikrer at derivatene ikke brukes for andre formål enn dekning av risikoer, og 

ikke til å realisere gevinst. 

47) Verdipapirsentralers eiendeler bør oppbevares på en sikker måte, være lett tilgjengelige og kunne realiseres umiddelbart. 

En verdipapirsentral bør derfor sikre at dens retningslinjer og framgangsmåter for rask tilgang til egne eiendeler som et 

minstekrav baseres på eiendelenes art, størrelse, kvalitet, løpetid og plassering. En verdipapirsentral bør også sikre at 

rask tilgang til egne eiendeler ikke påvirkes negativt av at oppbevarings- eller investeringsfunksjoner utkontrakteres til 

en tredjepart. 

48) For å håndtere sine likviditetsbehov bør en verdipapirsentral kunne få tilgang til sine eiendeler i kontanter umiddelbart, 

og også kunne få tilgang til alle verdipapirer som den oppbevarer i eget navn, samme bankdag som det treffes beslutning 

om å realisere eiendelene. 

49) For å sikre at en verdipapirsentrals eiendeler får sterkere beskyttelse mot mislighold hos formidleren, bør en verdipapir-

sentral som har tilgang til en annen verdipapirsentral gjennom en forbindelse mellom verdipapirsentraler, ha disse 

eiendelene på en atskilt konto hos den forbundne verdipapirsentralen. Dette atskillelsesnivået bør sikre at eiendelene som 

tilhører en verdipapirsentral, er atskilt fra andre enheters eiendeler og beskyttes på egnet måte. Det er imidlertid nødvendig 
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å tillate at det opprettes forbindelser med tredjestatsverdipapirsentraler selv om individuelt atskilte kontoer ikke er 

tilgjengelige i tredjestatsverdipapirsentralen, forutsatt at den anmodende verdipapirsentralens eiendeler er tilstrekkelig 

beskyttet, og at vedkommende myndigheter underrettes om de risikoene som følger av mangelen på individuelt atskilte 

kontoer, og om egnede tiltak for å begrense disse risikoene. 

50) For å sikre at en verdipapirsentral investerer sine økonomiske midler i svært likvide instrumenter med ubetydelig 

markeds- og kredittrisiko, og at disse investeringene kan realiseres umiddelbart og med ubetydelig innvirkning på 

prisen, bør verdipapirsentralen diversifisere sin portefølje og fastsette egnede konsentrasjonsgrenser for utstederne av de 

instrumentene som den investerer sine midler i. 

51) For å sikre at avtalen om forbindelse mellom to verdipapirsentraler er sikker og effektiv, bør verdipapirsentralen 

identifisere, overvåke og styre alle potensielle kilder til risiko som oppstår som følge av avtalen om forbindelse. En 

forbindelse mellom verdipapirsentraler bør i alle relevante jurisdiksjoner ha et solid rettslig grunnlag som ligger til 

grunn for dens utforming og gir tilstrekkelig beskyttelse for de verdipapirsentralene som deltar i forbindelsen. 

Forbundne verdipapirsentraler bør måle, overvåke og styre de kreditt- og likviditetsrisikoene som oppstår mellom dem. 

52) En anmodende verdipapirsentral som anvender en indirekte forbindelse mellom verdipapirsentraler eller en formidler 

for å drive en forbindelse med en mottakende verdipapirsentral, bør måle, overvåke og styre de ytterligere risikoene som 

oppstår som følge av bruk av formidlere, herunder oppbevaringsrisiko, kredittrisiko, juridisk risiko og operasjonell 

risiko, for å sikre at avtalen om forbindelse er sikker og effektiv. 

53) For å sikre utstedelsens integritet i tilfeller der verdipapirer forvaltes av flere verdipapirsentraler gjennom forbindelser 

mellom verdipapirsentraler, bør verdipapirsentralene anvende særlige avstemmingstiltak og samordne sine tiltak. 

54) Verdipapirsentraler bør sikre en rettferdig og åpen tilgang til sine tjenester samtidig som de tar behørig hensyn til de 

risikoene som markedenes finansielle stabilitet og orden utsettes for. De bør kontrollere risikoer som oppstår på grunn 

av deres deltakere og andre brukere, ved å fastsette risikorelaterte kriterier for ytingen av sine tjenester. Verdipapir-

sentraler bør sikre at deres brukere, for eksempel deltakere, andre verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser 

eller utstedere som får tilgang til deres tjenester, oppfyller de kriteriene og har den operasjonelle kapasiteten, de 

økonomiske midlene, den rettslige myndigheten og den sakkunnskapen om risikostyring som kreves for å hindre at det 

oppstår risikoer for verdipapirsentraler og andre brukere. 

55) For å sikre at en verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem er sikkert og effektivt bør den fortløpende overvåke at 

dens tilgangskrav er oppfylt, og ha klart definerte og offentliggjorte framgangsmåter som gjør det lettere å suspendere 

en anmodende part som overtrer eller ikke lenger oppfyller tilgangskravene, og sørge for at den avslutter deltakelsen i 

ordnede former. 

56) Når det gjelder tillatelsen til å yte tilknyttede banktjenester, bør en verdipapirsentral inngi en søknad til vedkommende 

myndighet med alle nødvendige opplysninger for å sikre at ytingen av de tilknyttede banktjenestene ikke forstyrrer 

ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester. Enheter som allerede er godkjent som verdipapirsentraler, bør ikke være 

forpliktet til å inngi på nytt opplysninger som allerede er inngitt i forbindelse med søknaden om å bli godkjent som 

verdipapirsentral i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014. 

57) For å ivareta rettssikkerheten og sikre en ensartet anvendelse av regelverket bør visse krav i denne forordning som 

gjelder oppgjørsdisiplintiltak, få anvendelse samme dag som disse tiltakene trer i kraft. 

58) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

59) Ved utarbeidingen av de tekniske standardene som inngår i denne forordning, har ESMA samarbeidet nært med 

medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske banktilsynsmyndighet. 

60) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1).  

  

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

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

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «gjennomgåelsesperiode» det tidsrommet som er gjennomgått, regnet fra dagen etter at den foregående gjennomgåelses- og 

vurderingsperioden er avsluttet, 

b) «oppgjørsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1), 

c) «oppgjørsrestriksjon» sperring, reservering eller øremerking av verdipapirer slik at de ikke blir tilgjengelige for oppgjør, 

eller sperring eller reservering av kontanter slik at de ikke blir tilgjengelige for oppgjør, 

d) «børshandlet fond» et fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), 

e) «utstedende verdipapirsentral» en verdipapirsentral som yter hovedtjenesten oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 i forbindelse med en verdipapirutstedelse, 

f) «investerende verdipapirsentral» en verdipapirsentral som enten er deltaker i det verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

en annen verdipapirsentral, eller som benytter en tredjepart eller en formidler som er deltaker i det verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av en annen verdipapirsentral, i forbindelse med en verdipapirutstedelse, 

g) «varig medium» ethvert medium som gjør det mulig å lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige 

for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse 

av de lagrede opplysningene. 

KAPITTEL II 

FASTSETTELSE AV DE MEST RELEVANTE VALUTAENE OG PRAKTISKE ORDNINGER FOR SAMRÅDET MED DE 

BERØRTE VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

(Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 2 

Fastsettelse av de mest relevante valutaene 

1. De mest relevante valutaene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal identifiseres i samsvar 

med en av følgende beregninger: 

a) Hver unionsvalutas relative andel av den samlede verdien av en verdipapirsentrals oppgjør av oppgjørsordrer mot betaling, 

beregnet over en periode på ett år, forutsatt at hver enkelt andel overstiger 1 %. 

b) Den relative andelen som oppgjørsordrer mot betaling som er oppgjort av en verdipapirsentral i en unionsvaluta, utgjør av 

den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling i denne valutaen som er oppgjort av alle verdipapirsentraler i Unionen, 

beregnet over en periode på ett år, forutsatt at hver enkelt andel overstiger 10 %.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 

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

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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2. Beregningene nevnt i nr. 1 skal foretas årlig av vedkommende myndighet for hver verdipapirsentral. 

Artikkel 3 

Praktiske ordninger for samrådet med berørte myndigheter nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

1. Dersom en av de mest relevante valutaene som er fastsatt i samsvar med artikkel 2 i denne forordning, utstedes av mer enn 

én sentralbank, skal disse sentralbankene utpeke én representant som berørt myndighet for denne valutaen i henhold til artikkel 

12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom kontantdelen av verdipapirtransaksjoner er gjort opp i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 gjennom kontoer åpnet i flere sentralbanker som utsteder samme valuta, skal disse sentralbankene utpeke én 

representant som berørt myndighet i henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning. 

KAPITTEL III 

TILLATELSE TIL VERDIPAPIRSENTRALER 

(Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

AVSNITT 1 

Generelle opplysninger om verdipapirsentraler som inngir søknad 

Artikkel 4 

Identifisering av og rettslig status for verdipapirsentraler som inngir søknad 

1. En søknad om tillatelse skal tydelig identifisere verdipapirsentralen som inngir søknad, og hvilken virksomhet og hvilke 

tjenester den har til hensikt å utføre. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden. 

b) Kontaktopplysninger for den eller de personene som har ansvar for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen i 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

c) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens identifikator for juridisk person (LEI) og dens registrerte 

adresse i Unionen. 

d) Stiftelsesdokument og vedtekter eller annen stiftelsesdokumentasjon og lovfestet dokumentasjon fra verdipapirsentralen 

som inngir søknad. 

e) Et utdrag av det aktuelle handels- eller domstolsregisteret eller annen bekreftet dokumentasjon på den registrerte adressen 

og forretningsvirksomheten til verdipapirsentralen som inngir søknad, som er gyldig på søknadsdatoen. 

f) Identifisering av verdipapiroppgjørssystemer som verdipapirsentralen som inngir søknad, driver eller har til hensikt å 

drive. 

g) En kopi av ledelsesorganets beslutning om søknaden og av protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den. 

h) En oversikt som viser eierforholdene mellom morforetaket, datterforetak og eventuelle andre tilknyttede enheter eller 

filialer, der enhetene i oversikten identifiseres med fullt foretaksnavn, rettslig status, registrert adresse, registrerings-

nummer for avgift eller organisasjonsnummer. 

i) En beskrivelse av forretningsvirksomheten til datterforetak av verdipapirsentralen som inngir søknad, og til andre juridiske 

personer som verdipapirsentralen har en deltakerinteresse i, herunder opplysninger om deltakerinteressens størrelse.  
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j) En liste som omfatter følgende: 

i) Navn på alle personer eller enheter som direkte eller indirekte innehar minst 5 % av kapitalen eller stemmerettene i 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

ii) Navn på alle personer eller enheter som kan øve betydelig innflytelse på ledelsen av verdipapirsentralen som inngir 

søknad, på grunn av deres andel i verdipapirsentralens kapital. 

k) En liste som omfatter følgende: 

i) Navn på alle enheter der verdipapirsentralen som inngir søknad, innehar minst 5 % av enhetens kapital og 

stemmeretter. 

ii) Navn på alle enheter der verdipapirsentralen som inngir søknad, øver betydelig innflytelse på ledelsen. 

l) En liste over hovedtjenester som er oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som verdipapir-

sentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

m) En liste over tilleggstjenester som er uttrykkelig angitt i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som 

verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

n) En liste over eventuelle andre tilleggstjenester som tillates i henhold til, men ikke er uttrykkelig oppført i avsnitt B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

o) En liste over investeringstjenestene som omfattes av direktiv 2014/65/EU i henhold til bokstav n). 

p) En liste over hvilke tjenester og hvilken virksomhet verdipapirsentralen som inngir søknad, utkontrakterer eller har til 

hensikt å utkontraktere til en tredjepart i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

q) Den eller de valutaene som verdipapirsentralen som inngir søknad, behandler eller har til hensikt å behandle i forbindelse 

med tjenester som verdipapirsentralen yter, uavhengig av om kontanter gjøres opp gjennom en sentralbankkonto, en 

verdipapirsentralkonto eller en konto hos en utpekt kredittinstitusjon. 

r) Opplysninger om eventuelle pågående og avsluttede retts, forvaltnings- og voldgiftssaker eller enhver annen rettslig 

prosess som verdipapirsentralen som inngir søknad, er part i, og som kan medføre økonomiske eller andre kostnader for 

den. 

3. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å yte hovedtjenester eller opprette en filial i samsvar med 

artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden om tillatelse også inneholde følgende opplysninger: 

a) I hvilken eller hvilke medlemsstater verdipapirsentralen har til hensikt å utøve virksomhet. 

b) En virksomhetsplan der det særlig angis hvilke tjenester verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å 

yte i vertsstaten. 

c) Hvilken eller hvilke valutaer verdipapirsentralen som inngir søknad, behandler eller har til hensikt å behandle i vertsstaten. 

d) Dersom tjenestene ytes eller skal ytes gjennom en filial: filialens organisasjonsstruktur og navn på de personene som har 

ansvar for ledelsen av den. 

e) Dersom det er relevant, en vurdering av de tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å treffe for at 

dens brukere skal overholde nasjonal rett nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 5 

Generelle opplysninger om retningslinjer og framgangsmåter 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene til den verdipapir-

sentralen som inngir søknad, som er nevnt i dette kapittel: 

a) Stillingsbetegnelser for personene som har ansvar for å godkjenne og gjennomføre retningslinjene og framgangsmåtene. 

b) En beskrivelse av tiltakene for å gjennomføre og overvåke overholdelsen av retningslinjer og framgangsmåter.  
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2. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av de framgangsmåtene som er innført av verdipapirsentralen som 

inngir søknad, i henhold til artikkel 65 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 6 

Opplysninger om verdipapirsentralens tjenester og virksomhet 

Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi følgende opplysninger i søknaden om tillatelse: 

a) En nærmere beskrivelse av tjenestene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav l)–p). 

b) Framgangsmåtene som skal anvendes ved yting av tjenestene nevnt i bokstav a). 

Artikkel 7 

Opplysninger om konsern 

1. Når verdipapirsentralen som inngir søknad, utgjør en del av et konsern som omfatter andre verdipapirsentraler eller 

kredittinstitusjoner nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden om tillatelse inneholde 

følgende: 

a) Retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 26 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Opplysninger om sammensetningen av den øverste ledelsen, ledelsesorganet og aksjeeierstrukturen i morforetaket og i de 

andre foretakene i konsernet. 

c) De tjenestene og andre nøkkelpersoner enn personer i den øverste ledelsen som verdipapirsentralen som inngir søknad, 

deler med andre foretak i konsernet. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har et morforetak, skal søknaden om tillatelse inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Den registrerte adressen til morforetaket til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Når morforetaket er en enhet som er godkjent eller registrert og underlagt tilsyn i henhold til unionsregelverket eller 

tredjestaters lovgivning: ethvert relevant tillatelsesnummer eller registreringsnummer og navn på den eller de myndighetene 

som har ansvar for tilsynet med morforetaket. 

3. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har utkontraktert tjenester eller virksomhet til et foretak i konsernet i samsvar 

med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden inneholde et sammendrag og en kopi av utkontrakteringsavtalen. 

AVSNITT 2 

Økonomiske midler for tjenestene som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad 

Artikkel 8 

Årsberetninger, virksomhetsplan og gjenopprettingsplan 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende finansielle informasjon og forretningsopplysninger som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å vurdere om verdipapirsentralen som inngir søknad, overholder artikkel 44, 46 og 47 i forordning 

(EU) nr. 909/2014: 

a) Årsberetninger med et fullstendig sett av finansregnskap for de tre foregående årene og den lovfestede revisjonsberetningen 

for årsregnskaper og konsernregnskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(1) for de tre foregående 

årene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 
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b) Dersom regnskapet til verdipapirsentralen som inngir søknad, revideres av en ekstern revisor: den eksterne revisorens navn 

og nasjonale registreringsnummer. 

c) En virksomhetsplan, herunder en finansieringsplan og et foreløpig budsjett som omfatter ulike forretningsscenarioer for 

tjenestene som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad, over en referanseperiode på minst tre år. 

d) En eventuell plan for etablering av datterforetak og filialer og hvor disse skal ligge. 

e) En beskrivelse av den forretningsvirksomheten som verdipapirsentralen som inngir søknad, planlegger å utøve, herunder 

forretningsvirksomheten til eventuelle datterforetak eller filialer av verdipapirsentralen. 

2. Dersom historisk finansiell informasjon som omhandlet i nr. 1 bokstav a) ikke er tilgjengelig, skal en søknad om tillatelse 

inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Dokumentasjon på at det finnes tilstrekkelige økonomiske midler i seks måneder etter at tillatelsen gis. 

b) En delårsrapport. 

c) Erklæringer om den finansielle stillingen til verdipapirsentralen som inngir søknad, herunder balansen, resultatregnskapet, 

endringer i egenkapitalen og i kontantstrømmene samt et sammendrag av regnskapsprinsippene og andre relevante 

forklarende noter. 

d) Revidert årsregnskap for eventuelle morforetak for de tre foregående regnskapsårene før søknadsdatoen. 

3. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av en gjenopprettingsplan som er egnet til å sikre opprettholdelse av verdipapir-

sentralens kritiske funksjoner nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder følgende: 

a) Et sammendrag som gir en oversikt over planen og gjennomføringen av den. 

b) Identifisering av kritiske funksjoner for verdipapirsentralen som inngir søknad, stresscenarioer og hendelser som utløser 

gjenoppretting, og en beskrivelse av gjenopprettingsverktøyer som verdipapirsentralen skal bruke. 

c) En vurdering av eventuelle virkninger av gjenopprettingsplanen på berørte parter som kan bli berørt av gjennomføringen av 

den. 

d) En vurdering av gjenopprettingsplanens rettskraft, der det tas hensyn til alle juridiske begrensninger som følger av 

unionsregelverk, nasjonal lovgivning eller tredjestaters lovgivning. 

AVSNITT 3 

Organisatoriske krav 

Artikkel 9 

Organisasjonsplan 

En søknad om tillatelse skal inneholde en organisasjonsplan som beskriver organisasjonsstrukturen til verdipapirsentralen som 

inngir søknad. Planen skal inneholde følgende: 

a) Identiteten og oppgavene til personer som er ansvarlige for følgende stillinger: 

i) Den øverste ledelsen. 

ii) Ledere med ansvar for driftsfunksjonene nevnt i artikkel 47 nr. 3. 

iii) Ledere med ansvar for virksomheten til eventuelle filialer av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

iv) Andre funksjoner som er viktige for virksomheten til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Antall ansatte i hver avdeling og driftsenhet.  
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Artikkel 10 

Retningslinjer og framgangsmåter som får anvendelse på personalet 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralens retningslinjer og framgangsmåter for 

personalet: 

a) En beskrivelse av godtgjøringspolitikken, herunder opplysninger om de faste og variable delene av godtgjøringen til den 

øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet og personalet som er ansatt i funksjonene for risikostyring, etterlevelse og 

internkontroll, internrevisjon og teknologi i verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) De tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for å begrense risikoen forbundet med å være for avhengig 

av det ansvaret som påhviler enkeltpersoner. 

Artikkel 11 

Risikoovervåkingsverktøyer og styringsordninger 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om styringsordningene og risikoovervåkingsverktøyene til 

verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) En beskrivelse av de styringsordningene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført i samsvar med artikkel 47 

nr. 2. 

b) De retningslinjene, framgangsmåtene og systemene som er innført i samsvar med artikkel 47 nr. 1. 

c) En beskrivelse av sammensetningen av og rollene og ansvarsområdene til medlemmene av ledelsesorganet og den øverste 

ledelsen og komiteene nedsatt i samsvar med artikkel 48. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal inneholde en beskrivelse av prosessene for utvelging, utpeking, resultatvurdering og 

avsetting av personer i den øverste ledelsen og medlemmer av ledelsesorganet. 

3. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal beskrive sin framgangsmåte for offentliggjøring av sine styringsordninger og 

regler for virksomheten. 

4. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, følger anerkjente atferdsregler for foretaksstyringen, skal søknaden angi 

hvilke regler som følges, og inneholde en kopi av disse reglene og en begrunnelse for eventuelle situasjoner der verdipapir-

sentralen fraviker disse reglene. 

Artikkel 12 

Etterlevelses-, internkontroll- og internrevisjonsfunksjoner 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene for intern rapportering av overtredelser til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene for internrevisjon til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 51, herunder følgende: 

a) En beskrivelse av verktøyene for overvåking og evaluering av om internrevisjonssystemene til verdipapirsentralen som 

inngir søknad, er egnede og effektive. 

b) En beskrivelse av kontroll- og sikkerhetsverktøyene for informasjonsbehandlingssystemene til verdipapirsentralen som 

inngir søknad. 

c) En beskrivelse av utviklingen og anvendelsen av internrevisjonsmetodene til verdipapirsentralen som inngir søknad.  
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d) En arbeidsplan for internrevisjonsfunksjonen for et tidsrom på tre år fra søknadsdatoen. 

e) En beskrivelse av oppgaver og kvalifikasjoner for hver enkelt person som har ansvar for internrevisjon i henhold til artikkel 

47 nr. 3 bokstav d) under tilsyn av revisjonskomiteen nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav b). 

3. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om etterlevelses- og internkontrollfunksjonen til verdipapir-

sentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 47 nr. 3 bokstav c): 

a) En beskrivelse av oppgaver og kvalifikasjoner for personer som har ansvar for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen, 

og annet personale som deltar i vurderinger av etterlevelse, herunder en beskrivelse av hvordan det sikres at etterlevelses- 

og internkontrollfunksjonen er uavhengig av de øvrige forretningsenhetene. 

b) Retningslinjene og framgangsmåtene for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen, herunder en beskrivelse av ledelses-

organets og den øverste ledelsens rolle i forbindelse med etterlevelsesfunksjonen. 

c) Dersom en slik er tilgjengelig, den seneste internrapporten som er utarbeidet av personer som har ansvar for etterlevelses- 

og internkontrollfunksjonen, eller av annet personale som deltar i vurderinger av etterlevelse i verdipapirsentralen som 

inngir søknad. 

Artikkel 13 

Øverste ledelse, ledelsesorgan og aksjeeiere 

1. En søknad om tillatelse skal, for hvert medlem av den øverste ledelsen og ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir 

søknad, inneholde følgende opplysninger slik at vedkommende myndighet kan vurdere om verdipapirsentralen som inngir 

søknad, overholder artikkel 27 nr. 1 og 4 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En kopi av et curriculum vitae som beskriver hvert medlems erfaring og kunnskap. 

b) Nærmere opplysninger om eventuelle strafferettslige og administrative sanksjoner som er ilagt et medlem i forbindelse med 

yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller urettmessig tilegnelse av midler, i 

form av en egnet offisiell attest dersom en slik anvendes i den berørte medlemsstaten. 

c) En egenerklæring om god vandel i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester, der alle medlemmer av 

den øverste ledelsen og ledelsesorganet skal erklære hvorvidt noe av følgende gjelder for dem: 

i) De er dømt for straffbare handlinger eller administrative overtredelser i forbindelse med yting av finansielle tjenester 

eller datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller urettmessig tilegnelse av midler. 

ii) De er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller byrå, eller 

de er gjenstand for en slik sak som ikke er avsluttet. 

iii) De er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller 

datatjenester eller er dømt for bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak. 

iv) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak hvis registrering eller tillatelse er 

blitt tilbakekalt av et reguleringsorgan, og de var knyttet til foretaket i minst ett år før datoen for tilbakekalling av 

tillatelsen eller registreringen. 

v) De har vært nektet retten til å drive noen form for virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra et 

reguleringsorgan. 

vi) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak som er gjenstand for insolvens-

behandling, i minst ett år før behandlingen ble innledet.  
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vii) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak som er blitt ilagt en sanksjon av et 

reguleringsorgan, og de var knyttet til foretaket i minst ett år før sanksjonen ble ilagt. 

viii) De er på annen måte ilagt bøter, suspendert eller diskvalifisert eller er ilagt andre sanksjoner i tilknytning til yting av 

finansielle tjenester eller datatjenester av et offentlig organ, reguleringsorgan eller bransjeorgan. 

ix) De har blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve andre ledelsesfunksjoner, eller er blitt avsatt fra sine 

stillinger eller fra verv i et foretak på grunn av forsømmelse eller tjenestefeil. 

Ved anvendelsen av bokstav c) i) i dette nummer skal en egenerklæring ikke kreves dersom et offisielt sertifikat er framlagt i 

henhold til bokstav b) i dette nummer. 

2. Søknaden om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Dokumentasjon som viser at artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 overholdes. 

b) En beskrivelse av rollene og ansvarsområdene til ledelsesorganets medlemmer. 

c) Målet for representasjon av det underrepresenterte kjønnet i ledelsesorganet, den relevante strategien for å nå målet, og 

metoden som verdipapirsentralen som inngir søknad, anvender for å offentliggjøre målet, strategien og gjennomføringen av 

denne. 

3. Søknaden om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om eierstrukturen og aksjeeierne i verdipapirsentralen som 

inngir søknad: 

a) En beskrivelse av eierstrukturen til verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav i), herunder 

en beskrivelse av identiteten til og omfanget av interessene til eventuelle foretak som har mulighet til å utøve kontroll over 

driften av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) En liste over de aksjeeierne og personene som har mulighet til å utøve direkte eller indirekte kontroll over ledelsen av 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

Artikkel 14 

Håndtering av interessekonflikter 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om de retningslinjene og framgangsmåtene som verdipapir-

sentralen som inngir søknad, har innført for å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter i samsvar med artikkel 50: 

a) En beskrivelse av retningslinjene og framgangsmåtene for identifisering av, håndtering av og opplysning til vedkommende 

myndighet om potensielle interessekonflikter, og en beskrivelse av prosessen som anvendes for å sikre at personalet hos 

verdipapirsentralen som inngir søknad, blir informert om disse retningslinjene og framgangsmåtene. 

b) En beskrivelse av de kontrollene og tiltakene som er innført for å sikre at kravene i bokstav a) om håndtering av 

interessekonflikter, er oppfylt. 

c) En beskrivelse av følgende: 

i) Oppgaver og ansvarsområder for nøkkelpersoner, særlig dersom de også har ansvar i andre enheter. 

ii) Ordninger som sikrer at personer som har en permanent interessekonflikt, er utelukket fra beslutningsprosessen og fra 

å motta relevante opplysninger om de forholdene som påvirkes av den permanente interessekonflikten. 

iii) Et ajourført register over eksisterende interessekonflikter på tidspunktet da søknaden ble inngitt, og en beskrivelse av 

hvordan disse interessekonfliktene håndteres. 

2. Når verdipapirsentralen som inngir søknad, er en del av et konsern, skal registeret nevnt i nr. 1 bokstav c) iii) omfatte en 

beskrivelse av de interessekonfliktene som oppstår på grunn av andre foretak i konsernet i forbindelse med en tjeneste som ytes 

av verdipapirsentralen, og de ordningene som er innført for å håndtere slike interessekonflikter.  
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Artikkel 15 

Fortrolighet 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde de retningslinjene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført for å hindre uberettiget bruk eller offentliggjøring av fortrolige opplysninger. Fortrolige opplysninger skal 

omfatte følgende: 

a) Opplysninger om deltakere, kunder, utstedere eller andre brukere av tjenestene til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Andre opplysninger som verdipapirsentralen som inngir søknad, innehar som følge av sin forretningsvirksomhet, og som 

ikke kan brukes for kommersielle formål. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om personalets tilgang til opplysninger som innehas av 

verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) De interne framgangsmåtene for å gi tillatelser som gir tilgang til opplysninger og sikrer sikker tilgang til data. 

b) En beskrivelse av eventuelle restriksjoner på bruken av dataene av fortrolighetshensyn. 

Artikkel 16 

Brukerkomité 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om hver brukerkomité: 

a) Brukerkomiteens mandat. 

b) Brukerkomiteens styringsordninger. 

c) Brukerkomiteens arbeidsmåter. 

d) Adgangskriterier for brukerkomiteens medlemmer og hvordan de skal velges. 

e) En liste over foreslåtte medlemmer av brukerkomiteen og angivelse av interessene de representerer. 

Artikkel 17 

Oppbevaring av dokumentasjon 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av de registreringssystemene, retningslinjene og framgangsmåtene 

som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført og opprettholder i samsvar med kapittel VIII i denne forordning. 

2. Dersom en verdipapirsentral som inngir søknad, søker om tillatelse før datoen da artikkel 54 får anvendelse, skal 

søknaden om tillatelse inneholde følgende opplysninger: 

a) En analyse av i hvilket omfang de eksisterende registreringssystemene, retningslinjene og framgangsmåtene til verdipapir-

sentralen som inngir søknad, oppfyller kravene i artikkel 54. 

b) En gjennomføringsplan som beskriver hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, vil oppfylle kravene nevnt i 

artikkel 54 innen datoen da den får anvendelse. 

AVSNITT 4 

Atferdsregler 

Artikkel 18 

Mål 

En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av målene til verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 

32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 19 

Behandling av klager 

En søknad om tillatelse skal omfatte de framgangsmåtene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for behandling av 

klager. 

Artikkel 20 

Krav til deltakelse 

En søknad om tillatelse skal inneholde alle nødvendige opplysninger om deltakelsen i verdipapiroppgjørssystemer som drives 

av verdipapirsentralen som inngir søknad, i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikkel 88–90 i denne 

forordning. Opplysningene skal omfatte følgende: 

a) Kriterier for deltakelse som gir rettferdig og åpen tilgang for alle juridiske personer som har til hensikt å bli deltakere i de 

verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Framgangsmåtene for ilegging av disiplinære sanksjoner overfor eksisterende deltakere som ikke oppfyller kriteriene for 

deltakelse. 

Artikkel 21 

Gjennomsiktighet 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde dokumenter og opplysninger om prispolitikken til verdipapirsentralen som inngir 

søknad, når det gjelder tjenester nevnt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 909/2014. Disse opplysningene skal særlig omfatte 

priser og avgifter for hver enkelt hovedtjeneste som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad, og gjeldende prisavslag og 

rabatter samt vilkårene for nedsettelsene. 

2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en beskrivelse av metodene som anvendes for å 

offentliggjøre relevante opplysninger i samsvar med artikkel 34 nr. 1, 2, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger som gjør det mulig for vedkommende myndighet å vurdere hvordan 

verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å oppfylle kravene om å regnskapsføre kostnader og inntekter separat i 

samsvar med artikkel 34 nr. 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 22 

Kommunikasjon med deltakere og andre markedsinfrastrukturer 

En søknad om tillatelse skal inneholde relevante opplysninger om hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, anvender 

internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon med hensyn til meldingshåndtering og referanseopplys-

ninger i sin kommunikasjon med deltakere og andre markedsinfrastrukturer. 

AVSNITT 5 

Krav til tjenester som ytes av verdipapirsentraler 

Artikkel 23 

Kontobasert form 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de prosessene som gjelder registreringer som sikrer at verdipapir-

sentralen som inngir søknad, overholder artikkel 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 24 

Planlagte oppgjørsdatoer og tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Framgangsmåtene og tiltakene som skal forebygge manglende oppgjør i samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

b) Tiltakene som skal håndtere manglende oppgjør i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom en verdipapirsentral søker om tillatelse før artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 får anvendelse i 

samsvar med artikkel 76 nr. 4 og 5 i nevnte forordning, skal søknaden om tillatelse inneholde en gjennomføringsplan som 

beskriver hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, vil oppfylle kravene i artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Institusjonene nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal i gjennomføringsplanen nevnt i første ledd analysere 

i hvilket omfang deres eksisterende regler, framgangsmåter, ordninger og tiltak oppfyller kravene i artikkel 6 og 7 i forordning 

(EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 25 

Utstedelsens integritet 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de reglene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført for å sikre integriteten ved verdipapirutstedelser nevnt i artikkel 37 i forordning (EU) nr. 909/2014 og 

kapittel IX til denne forordning. 

Artikkel 26 

Beskyttelse av deltakernes og deres kunders verdipapirer 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om de tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har 

innført for å beskytte deltakernes og deres kunders verdipapirer i samsvar med artikkel 38 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) Reglene og framgangsmåtene for å redusere og styre risikoene som er knyttet til oppbevaring av verdipapirer. 

b) En detaljert beskrivelse av de forskjellige atskillelsesnivåene som tilbys av verdipapirsentralen som inngir søknad, en 

beskrivelse av kostnadene som er forbundet med hvert nivå, forretningsvilkårene som tilbys, deres viktigste rettslige følger 

og gjeldende insolvenslovgivning. 

c) Reglene og framgangsmåtene for å innhente samtykke som nevnt i artikkel 38 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 27 

Endelig oppgjør 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de reglene for endelig oppgjør som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført i samsvar med artikkel 39 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 28 

Kontantoppgjør 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde framgangsmåtene for oppgjør av kontantbetalinger for hvert verdipapiroppgjørssystem 

verdipapirsentralen som inngir søknad, driver i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi opplysninger om hvorvidt oppgjør av kontantbetalinger gjennomføres i 

samsvar med artikkel 40 nr. 1 eller 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Dersom oppgjøret av kontantbetalinger skal gjennomføres i samsvar med artikkel 40 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal 

verdipapirsentralen som inngir søknad, forklare hvorfor oppgjør i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 

ikke er praktisk mulig. 

Artikkel 29 

Regler og framgangsmåter ved deltakeres mislighold 

En søknad om tillatelse skal inneholde de reglene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført 

for å håndtere en deltakers mislighold. 

Artikkel 30 

Overføring av deltakeres og kunders eiendeler dersom tillatelsen tilbakekalles 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har 

innført for å sikre rettidig og ordnet oppgjør og overføring av kundenes og deltakernes eiendeler til en annen verdipapirsentral 

dersom tillatelsen tilbakekalles. 

AVSNITT 6 

Tilsynskrav 

Artikkel 31 

Juridisk risiko 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne 

vurdere om reglene, framgangsmåtene og avtalene til verdipapirsentralen som inngir søknad, er tydelige og forståelige og kan 

håndheves i alle relevante jurisdiksjoner i samsvar med artikkel 43 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å utøve virksomhet i forskjellige jurisdiksjoner, skal 

verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet opplysninger om de tiltakene som er truffet for å identifisere og begrense 

risikoene som oppstår som følge av potensielle lovkonflikter mellom jurisdiksjoner, i samsvar med artikkel 43 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 909/2014. Disse opplysningene skal omfatte eventuelle juridiske vurderinger som ligger til grunn for disse tiltakene. 

Artikkel 32 

Generell virksomhetsrisiko 

1. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en beskrivelse av de risikostyrings- og 

kontrollsystemene samt IT-verktøyene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for å styre virksomhetsrisiko i 

samsvar med artikkel 44 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har fått en risikoklassifisering fra en tredjepart, skal den framlegge den for 

vedkommende myndighet, herunder alle relevante opplysninger som ligger til grunn for risikoklassifiseringen.  
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Artikkel 33 

Operasjonell risiko 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger som viser at verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller 

kravene til styring av operasjonell risiko i samsvar med artikkel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel X i denne 

forordning. 

2. En søknad om tillatelse skal også inneholde følgende opplysninger om listen over tjenester nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav p) i denne forordning: 

a) En kopi av utkontrakteringsavtalene. 

b) Metodene som anvendes for å overvåke tjenestenivået for utkontrakterte tjenester og virksomhet. 

Artikkel 34 

Retningslinjer for investeringer 

En søknad om tillatelse skal inneholde dokumentasjon som viser følgende: 

a) Verdipapirsentralen som inngir søknad, oppbevarer sine finansielle eiendeler i samsvar med artikkel 46 nr. 1, 2 og 5 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XI i denne forordning. 

b) Investeringene til verdipapirsentralen som inngir søknad, er i samsvar med artikkel 46 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 

og kapittel XI i denne forordning. 

Artikkel 35 

Kapitalkrav 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om kapitalkravene: 

a) Opplysninger som viser at kapitalen til verdipapirsentralen som inngir søknad, herunder verdipapirsentralens opptjente 

egenkapital og reserver, oppfyller kravene i artikkel 47 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Planen nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og eventuelle ajourføringer av denne planen, og 

dokumentasjon på at den er godkjent av ledelsesorganet eller en egnet komité under ledelsesorganet til verdipapirsentralen 

som inngir søknad. 

AVSNITT 7 

Artikkel 36 

Forbindelser mellom verdipapirsentraler 

Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har opprettet eller har til hensikt å opprette forbindelser mellom verdipapir-

sentraler, skal søknaden om tillatelse inneholde følgende opplysninger: 

a) En beskrivelse av forbindelsene mellom verdipapirsentraler, med vurderinger fra verdipapirsentralen som inngir søknad, av 

potensielle kilder til risiko som oppstår som følge av disse avtalene om forbindelser. 

b) Det forventede eller faktiske oppgjørsvolumet og verdien av oppgjør som skjer gjennom forbindelser mellom verdipapir-

sentraler.  
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c) Framgangsmåtene for å identifisere, vurdere, overvåke og styre alle potensielle kilder til risiko for verdipapirsentralen som 

inngir søknad, og for dens deltakere som oppstår som følge av avtalen om forbindelser, og de egnede tiltakene som er 

truffet for å begrense risikokildene. 

d) En vurdering av anvendelsen av insolvenslovgivningen som gjelder for driften av en forbindelse mellom verdipapir-

sentraler, og dens følger for verdipapirsentralen som inngir søknad. 

e) Andre relevante opplysninger som kreves av vedkommende myndighet for å vurdere om forbindelsene mellom verdipapir-

sentraler oppfyller kravene i artikkel 48 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XII i denne forordning. 

AVSNITT 8 

Tilgang til verdipapirsentraler 

Artikkel 37 

Tilgangsregler 

En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene for å håndtere følgende anmodninger om tilgang: 

a) Fra juridiske personer som har til hensikt å bli deltakere i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014 og 

kapittel XIII i denne forordning. 

b) Fra utstedere i samsvar med artikkel 49 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne forordning. 

c) Fra andre verdipapirsentraler i samsvar med artikkel 52 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne forordning. 

d) Fra andre markedsinfrastrukturer i samsvar med artikkel 53 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne 

forordning. 

AVSNITT 9 

Tilleggsopplysninger 

Artikkel 38 

Anmodning om tilleggsopplysninger 

Vedkommende myndighet kan anmode verdipapirsentralen som inngir søknad, om eventuelle tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 på det 

tidspunktet tillatelsen gis. 

KAPITTEL IV 

VERDIPAPIRSENTRALERS DELTAKERINTERESSE I VISSE ENHETER 

(Artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 39 

Kriterier for en verdipapirsentrals deltakerinteresse 

I forbindelse med godkjenning av en verdipapirsentrals deltakerinteresse i en juridisk person som ikke yter tjenestene angitt i 

avsnitt A og B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Omfanget av de finansielle forpliktelsene som verdipapirsentralen påtar seg som følge av denne deltakerinteressen.  
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b) Hvorvidt verdipapirsentralen har tilstrekkelige økonomiske midler som oppfyller kriteriene i artikkel 46 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, for å dekke risikoer som oppstår gjennom følgende: 

i) Garantiene som verdipapirsentralen gir denne juridiske personen. 

ii) Eventuelle betingede forpliktelser som verdipapirsentralen har påtatt seg til fordel for denne juridiske personen. 

iii) Eventuelle tapsdelingsavtaler eller gjenopprettingsordninger for den juridiske personen. 

c) Hvorvidt den juridiske personen som verdipapirsentralen har en deltakerinteresse i, yter tjenester som utfyller de 

hovedtjenestene verdipapirsentralen tilbyr, som nevnt i artikkel 18 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014, for eksempel 

i) en sentral motpart som er godkjent eller anerkjent i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, eller 

ii) en handelsplass som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 42 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

d) Hvorvidt en verdipapirsentrals deltakerinteresse fører til at den kontrollerer den juridiske personen som definert i artikkel 2 

nr. 1 punkt 21 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

e) Verdipapirsentralens analyse av risikoene som oppstår gjennom denne deltakerinteressen, herunder eventuelle analyser som 

er godkjent av en intern eller ekstern revisor, og som viser at alle risikoer som følger av deltakerinteressen, styres på en 

tilfredsstillende måte. Vedkommende myndigheter skal særlig ta hensyn til følgende aspekter ved verdipapirsentralens 

analyse: 

i) Den strategiske begrunnelsen for deltakerinteressen, som tar hensyn til interessene til brukerne av verdipapirsentralen, 

herunder utstedere, deltakere og deres kunder. 

ii) De finansielle risikoene og forpliktelsene som følger av verdipapirsentralens deltakerinteresse. 

KAPITTEL V 

GJENNOMGÅELSE OG VURDERING 

(Artikkel 22 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 40 

Opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndighet 

1. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en «gjennomgåelsesperiode» som definert i artikkel 1 bokstav a) omfatte 

tidsrommet fra den første tillatelsen tildeles en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, 

til den første gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 nr. 1 i nevnte forordning 

2. Med henblikk på gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal 

verdipapirsentralen framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 41 og 42. 

b) En rapport om verdipapirsentralens virksomhet og vesentlige endringer i henhold til artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 som er gjort i gjennomgåelsesperioden, og alle tilknyttede dokumenter. 

c) Eventuelle tilleggsopplysninger som vedkommende myndighet anmoder om, og som er nødvendige for å vurdere om 

verdipapirsentralen og dens virksomhet oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 i gjennomgåelsesperioden. 

3. Rapporten nevnt i nr. 2 bokstav b) skal inneholde en erklæring fra verdipapirsentralen om generell overholdelse av 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 909/2014 i gjennomgåelsesperioden. 

Artikkel 41 

Periodiske opplysninger som er relevante for gjennomgåelsene 

For hver gjennomgåelsesperiode skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Et fullstendig sett av det siste reviderte finansregnskapet til verdipapirsentralen, herunder konsolidert på konsernnivå.   
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b) En sammenfatning av det seneste delårsregnskapet til verdipapirsentralen. 

c) Enhver beslutning som ledelsesorganet har truffet etter råd fra brukerkomiteen, og enhver beslutning der ledelsesorganet 

har besluttet ikke å følge brukerkomiteens råd. 

d) Opplysninger om eventuelle pågående sivile saker, forvaltningssaker eller andre rettslige eller utenrettslige prosedyrer som 

verdipapirsentralen er part i, særlig når det gjelder spørsmål om skatt og insolvens, eller spørsmål som kan medføre 

økonomiske kostnader eller omdømmetap for verdipapirsentralen. 

e) Opplysninger om eventuelle pågående sivile saker, forvaltningssaker eller andre rettslige eller utenrettslige prosedyrer som 

et medlem av ledelsesorganet eller et medlem av den øverste ledelsen er part i, og som kan ha en negativ innvirkning på 

verdipapirsentralen. 

f) Enhver endelig beslutning som følge av prosedyrene omhandlet i bokstav d) og e). 

g) En kopi av resultatene av stresstesting som er knyttet til kontinuerlig virksomhet eller lignende testing utført i gjennom-

gåelsesperioden. 

h) En rapport om de operasjonelle hendelsene som inntraff i gjennomgåelsesperioden og forstyrret ytingen av hovedtjenester, 

tiltakene som ble truffet for å håndtere dem, og resultatene av disse. 

i) En rapport om ytelsen til verdipapiroppgjørssystemet, herunder en vurdering av systemets tilgjengelighet i gjennomgåelses-

perioden, målt daglig som en prosentdel av den tiden systemet er i drift og fungerer i samsvar med de avtalte parametrene. 

j) Et sammendrag av typer av manuelle inngrep som verdipapirsentralen har foretatt. 

k) Opplysninger om identifiseringen av verdipapirsentralens kritiske funksjoner, vesentlige endringer av dens gjenoppret-

tingsplan, resultatene av stresscenarioer, hendelsene som utløser gjenoppretting, og verdipapirsentralens gjenopprettings-

verktøyer. 

l) Opplysninger om eventuelle formelle klager som verdipapirsentralen har mottatt i gjennomgåelsesperioden, herunder 

opplysninger om følgende: 

i) Klagens art. 

ii) Hvordan klagen ble behandlet, herunder resultatet av klagen. 

iii) Datoen da behandlingen av klagen ble avsluttet. 

m) Opplysninger om tilfeller der verdipapirsentralen har nektet eksisterende eller potensielle deltakere, utstedere, en annen 

verdipapirsentral eller en annen markedsinfrastruktur tilgang til sine tjenester i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 

nr. 3, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

n) En rapport om endringer som påvirker forbindelser som verdipapirsentraler har opprettet med andre verdipapirsentraler, 

herunder endringer av ordninger og framgangsmåter som anvendes ved oppgjør mellom disse forbindelsene. 

o) Opplysninger om alle påviste tilfeller av interessekonflikter som har oppstått i gjennomgåelsesperioden, herunder en 

beskrivelse av hvordan de ble håndtert. 

p) Opplysninger om internkontroller og revisjoner som verdipapirsentralen har foretatt i gjennomgåelsesperioden. 

q) Opplysninger om eventuelle påviste overtredelser av forordning (EU) nr. 909/2014, herunder slike som er påvist gjennom 

rapporteringskanalen nevnt i artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

r) Nærmere opplysninger om eventuelle disiplinære tiltak som er truffet av verdipapirsentralen, herunder tilfeller av 

suspensjon av deltakerne i samsvar med artikkel 7 nr. 9 i forordning (EU) nr. 909/2014 med en spesifikasjon av 

suspensjonsperioden og årsaken til suspensjonen. 

s) Verdipapirsentralens generelle forretningsstrategi som omfatter en periode på minst tre år etter den siste gjennomgåelsen 

og vurderingen, og en detaljert virksomhetsplan for de tjenestene som verdipapirsentralen yter, og som minst omfatter en 

periode på ett år etter siste gjennomgåelse og vurdering.  
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Artikkel 42 

Statistiske opplysninger som skal framlegges for hver gjennomgåelse og vurdering 

1. For hver gjennomgåelsesperiode skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet følgende statistiske opplysninger: 

a) En liste over deltakerne i hvert verdipapiroppgjørssystem som drives av verdipapirsentralen, med angivelse av 

stiftelsesstat. 

b) En liste over utstedere og en liste over verdipapirutstedelser registrert på verdipapirkontoer som forvaltes, sentralt eller 

ikke sentralt, i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver, med angivelse av utstedernes stiftelsesstat 

og identifisering av de utstederne som verdipapirsentralen yter tjenestene nevnt i avsnitt A nr. 1 og 2 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 til. 

c) Den samlede markedsverdien og den nominelle verdien av verdipapirene registrert på verdipapirkontoer som forvaltes, 

sentralt eller ikke sentralt, i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver. 

d) Den nominelle verdien og markedsverdien av verdipapirene nevnt i bokstav c), inndelt på følgende måte: 

i) Etter hver av følgende typer finansielle instrumenter: 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

— Statspapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, unntatt statspapirer 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU. 

— Børshandlede fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i direktiv 2014/65/EU. 

— Andeler i innretninger for kollektiv investering, unntatt børshandlede fond. 

— Pengemarkedsinstrumenter som ikke er statspapirer i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Utslippskvoter. 

— Andre finansielle instrumenter. 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat. 

e) Den nominelle verdien og markedsverdien av de verdipapirene som ble registrert for første gang i hvert verdipapiroppgjørs-

system som verdipapirsentralen driver. 

f) Den nominelle verdien og markedsverdien av verdipapirene nevnt i bokstav e), inndelt på følgende måte: 

i) Etter typer av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat. 

g) Det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene mot betaling og det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene 

uten betaling som er gjort opp i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver. 

h) Det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene, kategorisert på følgende måte: 

i) Etter typer av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat.  
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iv) Etter oppgjørsvaluta. 

v) Etter type oppgjørsordrer, på følgende måte: 

— Oppgjørsordrer uten betaling (FOP) som består av oppgjørsordrer som gjelder levering uten betaling (DFP) og 

mottak uten betaling (RFP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder levering mot betaling (DVP) og mottak mot betaling (RVP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder levering med betaling (DWP) og mottak med betaling (RWP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder betaling uten levering (PFOD). 

vi) Oppgjørsordrer mot betaling inndeles etter hvorvidt kontantdelen er gjort opp i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 eller i samsvar med artikkel 40 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

i) Antallet og verdien av dekningskjøp omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

j) Antallet av og beløpet for bøter omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 per deltaker. 

k) Den samlede verdien av innlåns- og utlånstransaksjoner med verdipapirer som behandles av verdipapirsentralen som 

opptrer som agent eller på egne vegne, for hver type av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

l) Den samlede verdien av oppgjørsordrer som er gjort opp gjennom hver forbindelse mellom verdipapirsentraler, med 

angivelse av om verdipapirsentralen er den anmodende verdipapirsentralen eller den mottakende verdipapirsentralen. 

m) Verdien av garantier og tilsagn som verdipapirsentralen har mottatt eller gitt i forbindelse med innlåns- og utlånstrans-

aksjoner med verdipapirer. 

n) Likviditetsaktiviteter som omfatter utenlandsk valuta og omsettelige verdipapirer i forbindelse med forvaltning av 

deltakernes kreditsaldoer, herunder kategorier av institusjoner hvis kreditsaldoer forvaltes av verdipapirsentralen. 

o) Antall avstemmingsprosesser som har avdekket urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer som nevnt i 

artikkel 65 nr. 2, når disse prosessene gjelder verdipapirutstedelser registrert på verdipapirkontoer som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

p) Gjennomsnitt, median og modus for den tiden det tar å rette feilen som er påvist i samsvar med artikkel 65 nr. 2. 

Verdiene nevnt i nr. 1 bokstav g), h) og l) skal beregnes på følgende måte: 

a) Når det gjelder oppgjørsordrer mot betaling: oppgjørsbeløpet for kontantdelen. 

b) Når det gjelder oppgjørsordrer uten betaling: de finansielle instrumentenes markedsverdi eller, dersom den ikke er 

tilgjengelig, de finansielle instrumentenes nominelle verdi. 

2. Markedsverdien nevnt i nr. 1 skal beregnes på den siste dagen i gjennomgåelsesperioden og på følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) som er 

opptatt til handel på en handelsplass i Unionen, skal markedsverdien være sluttkursen på det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn de som er nevnt i bokstav a), 

skal markedsverdien være sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har høyest omsetning. 

c) For andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i bokstav a) og b), skal markedsverdien fastsettes på grunnlag av en 

pris beregnet etter en forhåndsfastsatt metode som tar utgangspunkt i kriterier basert på markedsdata, for eksempel 

markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige handelsplasser og verdipapirforetak. 

3. Verdipapirsentralen skal angi verdiene nevnt i nr. 1 i den valutaen som verdipapirene er uttrykt i eller gjort opp i, eller som 

kreditten er gitt i. Vedkommende myndighet kan anmode verdipapirsentralen om å angi disse verdiene i valutaen til verdipapir-

sentralens hjemstat eller i euro.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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4. Med henblikk på en verdipapirsentrals rapportering av statistikk kan vedkommende myndighet fastsette algoritmer eller 

prinsipper for aggregering av data. 

Artikkel 43 

Andre opplysninger 

Dokumenter som verdipapirsentralen framlegger for vedkommende myndighet i henhold til artikkel 41, skal angi følgende: 

a) Hvorvidt et dokument stilles til rådighet for første gang eller allerede er framlagt og blitt ajourført i gjennomgåelses-

perioden. 

b) Dokumentets entydige referansenummer som er tildelt av verdipapirsentralen. 

c) Tittelen på dokumentet. 

d) Kapittelet, avsnittet eller siden i dokumentet der endringer er foretatt i gjennomgåelsesperioden, og eventuelle forklaringer i 

forbindelse med disse endringene. 

Artikkel 44 

Opplysninger som skal framlegges for myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 

For hver gjennomgåelsesperiode skal vedkommende myndighet framlegge følgende opplysninger for myndighetene nevnt i 

artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En rapport om vedkommende myndighets vurdering av de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli eksponert for, 

eller som den utgjør for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. 

b) Eventuelle planlagte eller endelige korrigerende tiltak eller sanksjoner overfor verdipapirsentralen som følge av gjennom-

gåelsen og vurderingen. 

Dersom det er relevant, skal rapporten nevnt i bokstav a) omfatte resultatene av vedkommende myndighets analyse av hvordan 

verdipapirsentralen oppfyller kravene nevnt i artikkel 24 nr. 2, og de relevante dokumentene og opplysningene nevnt i 

artikkel 24 nr. 2 som er framlagt av verdipapirsentralen. 

Artikkel 45 

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 

1. Under gjennomgåelsen og vurderingen skal vedkommende myndighet oversende til vedkommende myndigheter nevnt i 

artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 alle relevante opplysninger som verdipapirsentralen har gitt om personale, 

nøkkelpersoner, funksjoner, tjenester eller systemer som deles av verdipapirsentralen og andre verdipapirsentraler med hvilke 

den har den typen forbindelser som er nevnt i artikkel 17 nr. 6 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) nr. 909/2014, innen ti 

virkedager etter at disse opplysningene er mottatt. 

2. Når de har foretatt gjennomgåelsen og vurderingen, skal vedkommende myndighet sende følgende opplysninger til 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En rapport om vedkommende myndighets vurdering av de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli eksponert for, 

eller som den utgjør for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. 

b) Eventuelle planlagte eller endelige korrigerende tiltak eller sanksjoner overfor verdipapirsentralen som følge av gjennom-

gåelsen og vurderingen.  
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KAPITTEL VI 

ANERKJENNELSE AV EN VERDIPAPIRSENTRAL FRA EN TREDJESTAT 

(Artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 46 

Søknadens innhold 

1. En søknad om anerkjennelse skal inneholde de opplysningene som er fastsatt i vedlegg I. 

2. En søknad om anerkjennelse skal 

a) inngis på et varig medium, 

b) innsendes både på papir og i elektronisk form, og i det siste tilfellet skal det brukes formater med åpen kildekode som er 

lette å lese, 

c) inngis på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, herunder oversettelser dersom originaldokumentene ikke er 

utarbeidet på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 

d) inngis med et entydig referansenummer for hvert dokument som oversendes. 

3. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal framlegge dokumentasjon som bekrefter opplysningene som angis i 

vedlegg I. 

KAPITTEL VII 

RISIKOOVERVÅKINGSVERKTØYER 

(Artikkel 26 nr. 1–7 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 47 

Verdipapirsentralers risikoovervåkingsverktøyer 

1. En verdipapirsentral skal som en del av styringsordningen utarbeide dokumenterte retningslinjer, framgangsmåter og 

systemer som identifiserer, måler, overvåker, styrer og muliggjør rapportering av de risikoene som verdipapirsentralen kan bli 

eksponert for, og de risikoene som verdipapirsentralen utgjør for andre enheter, herunder dens deltakere og deres kunder samt 

forbundne verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, betalingssystemer, oppgjørsbanker, likviditetstilbydere og 

investorer. 

Verdipapirsentralen skal utforme retningslinjene, framgangsmåtene og systemene nevnt i første ledd på en måte som sikrer at 

brukerne og eventuelt deres kunder på en hensiktsmessig måte styrer og håndterer den risikoen de utgjør for verdipapir-

sentralen. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal verdipapirsentralens styringsordninger omfatte følgende: 

a) Ledelsesorganets og dets risikoovervåkingskomiteers sammensetning, roller, ansvarsområder, framgangsmåter for 

utnevning, resultatvurdering og ansvar. 

b) Den øverste ledelsens struktur, rolle, ansvarsområder, framgangsmåter for utnevning og resultatvurdering. 

c) Rapporteringslinjene mellom den øverste ledelsen og ledelsesorganet. 

Styringsordningene nevnt i første ledd skal være klart beskrevet og veldokumenterte. 

3. En verdipapirsentral skal opprette og fastsette oppgavene til følgende funksjoner: 

a) En risikostyringsfunksjon. 

b) En teknologifunksjon.  
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c) En etterlevelses- og internkontrollfunksjon. 

d) En internrevisjonsfunksjon 

Hver funksjon skal ha en veldokumentert beskrivelse av sine oppgaver og nødvendig myndighet, nødvendige ressurser, 

nødvendige sakkunnskaper og nødvendig tilgang til alle relevante opplysninger for å utføre disse oppgavene. 

Hver funksjon skal fungere uavhengig av verdipapirsentralens øvrige funksjoner. 

Artikkel 48 

Risikoovervåkingskomiteer 

1. En verdipapirsentral skal nedsette følgende komiteer: 

a) En risikokomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om verdipapirsentralens overordnede nåværende og framtidige 

risikotoleranse og risikostrategi. 

b) En revisjonskomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om utøvelsen av verdipapirsentralens internrevisjonsfunksjon, 

som den skal føre tilsyn med. 

c) En godtgjøringskomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om verdipapirsentralens godtgjøringspolitikk, som den skal 

føre tilsyn med. 

2. Hver komité skal ledes av en person som har relevant erfaring på komiteens kompetanseområde og er uavhengig av 

medlemmer av verdipapirsentralens ledelsesorgan som har ledelsesansvar. 

Flertallet av medlemmene i hver komité skal ikke være styremedlemmer som har ledelsesansvar. 

Verdipapirsentralen skal innføre et klart og offentlig tilgjengelig mandat og framgangsmåter for hver komité og sikre at de har 

tilgang til eksterne sakkyndige når det er nødvendig. 

Artikkel 49 

Nøkkelpersoners ansvarsområder i forbindelse med risikoer 

1. En verdipapirsentral skal ha tilstrekkelig med personale til å oppfylle sine forpliktelser. En verdipapirsentral skal ikke dele 

personale med andre enheter i konsernet, med mindre den gjør det i henhold til en skriftlig utkontrakteringsavtale i samsvar 

med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Ledelsesorganet skal minst ha ansvar for å 

a) innføre veldokumenterte retningslinjer, framgangsmåter og prosesser som ledelsesorganet, den øverste ledelsen og 

komiteene skal følge, 

b) fastsette klare mål og strategier for verdipapirsentralen, 

c) effektivt overvåke den øverste ledelsen, 

d) fastsette en hensiktsmessig godtgjøringspolitikk, 

e) sikre overvåking av risikostyringsfunksjonen og treffe beslutninger knyttet til risikostyring, 

f) sikre uavhengighet og tilstrekkelige ressurser for funksjonene nevnt i artikkel 47 nr. 3, 

g) overvåke utkontrakteringsordninger, 

h) overvåke og sikre oppfyllelse av alle relevante regulerings- og tilsynskrav,  
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i) være ansvarlig overfor aksjeeierne eller andre eiere, ansatte, brukere og andre berørte parter, 

j) godkjenne internrevisjonsplaner og gjennomgåelsen av dem, 

k) gjennomgå og ajourføre verdipapirsentralens styringsordninger regelmessig. 

Dersom ledelsesorganet eller dets medlemmer delegerer oppgaver, skal de beholde ansvaret for beslutninger som kan forstyrre 

verdipapirsentralens yting av tjenester. 

Verdipapirsentralens ledelsesorgan skal ha det endelige ansvaret for styringen av verdipapirsentralens risikoer. Ledelsesorganet 

skal definere, fastsette og dokumentere et hensiktsmessig nivå for risikotoleranse og risikokapasitet for verdipapirsentralen og 

for alle tjenester som verdipapirsentralen tilbyr. Ledelsesorganet og den øverste ledelsen skal sikre at verdipapirsentralens 

retningslinjer, framgangsmåter og kontroller er forenlige med verdipapirsentralens risikotoleranse og risikokapasitet, og at disse 

retningslinjene, framgangsmåtene og kontrollene angir hvordan verdipapirsentralen identifiserer, rapporterer, overvåker og 

styrer risiko. 

3. Den øverste ledelsen skal minst ha ansvar for å 

a) sikre at verdipapirsentralens virksomhet er forenlig med verdipapirsentralens mål og strategi som fastsatt av ledelses-

organet, 

b) utforme og opprette framgangsmåter for risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll som fremmer verdipapir-

sentralens mål, 

c) regelmessig gjennomgå og utprøve framgangsmåtene for risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll, 

d) sikre at tilstrekkelige ressurser avsettes til risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll og internrevisjon. 

4. En verdipapirsentral skal fastsette en ansvarsfordeling som er klar, konsekvent og veldokumentert. En verdipapirsentral 

skal ha klare og direkte rapporteringslinjer mellom medlemmene av ledelsesorganet og den øverste ledelsen for å sikre at den 

øverste ledelsen er ansvarlig for sine resultater. Rapporteringslinjene når det gjelder risikostyringsfunksjonen, etterlevelses- og 

internkontrollfunksjonen og internrevisjonsfunksjonen, skal være klare og atskilt fra rapporteringslinjene for verdipapir-

sentralens virksomhet. 

5. En verdipapirsentral skal ha en risikostyringsleder som skal gjennomføre rammen for risikostyring, herunder retningslinjer 

og framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

6. En verdipapirsentral skal ha en teknologileder som skal gjennomføre den teknologiske rammen, herunder retningslinjer og 

framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

7. En verdipapirsentral skal ha en etterlevelsesleder som skal gjennomføre rammen for etterlevelse og internkontroll, 

herunder retningslinjer og framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

8. En verdipapirsentral skal sikre at ulike personer fungerer som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder, og 

at disse er ansatte hos verdipapirsentralen eller en enhet i samme konsern som verdipapirsentralen. Én enkeltperson skal ha 

ansvaret for hver av disse funksjonene. 

9. Verdipapirsentralen skal fastsette framgangsmåter som sikrer at risikostyringslederen, teknologilederen og etter-

levelseslederen har direkte tilgang til ledelsesorganet. 

10. Personer som er utpekt som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder kan utføre andre oppgaver i 

verdipapirsentralen, forutsatt at det er innført særlige framgangsmåter i styringsordningene for å identifisere og håndtere 

eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av disse oppgavene. 

Artikkel 50 

Interessekonflikter 

1. En verdipapirsentral skal innføre en politikk med hensyn til interessekonflikter som oppstår eller påvirker verdipapir-

sentralen eller dens virksomhet, herunder utkontrakteringsordninger.  
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2. Dersom verdipapirsentralen er en del av et konsern, skal dens organisatoriske og administrative ordninger ta hensyn til 

alle omstendigheter som verdipapirsentralen har eller bør ha kjennskap til, og som kan skape interessekonflikter som følge av 

strukturen og forretningsvirksomheten i andre foretak i samme konsern. 

3. Dersom en verdipapirsentral deler funksjoner som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder eller internrevisjon 

med andre enheter i konsernet, skal styringsordningene sikre at tilknyttede interessekonflikter på konsernnivå håndteres på en 

hensiktsmessig måte. 

4. De organisatoriske og administrative ordningene nevnt i artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte en 

beskrivelse av de omstendighetene som kan skape en interessekonflikt som medfører en vesentlig risiko for interessene til en 

eller flere brukere av verdipapirsentralen, eller deres kunder, og en beskrivelse av de framgangsmåtene som skal følges, og de 

tiltakene som skal treffes, for å håndtere slike interessekonflikter. 

5. Beskrivelsen av omstendighetene nevnt i nr. 4 skal ta hensyn til om et medlem av verdipapirsentralens ledelsesorgan, 

øverste ledelse eller personale, eller en annen person som er direkte eller indirekte knyttet til disse personene eller til 

verdipapirsentralen, 

a) har en personlig interesse i å bruke verdipapirsentralens tjenester, materialer og utstyr i forbindelse med en annen 

kommersiell virksomhet, 

b) har en personlig eller økonomisk interesse i en annen enhet som inngår avtaler med verdipapirsentralen, 

c) har en deltakerinteresse eller en personlig interesse i en annen enhet som yter tjenester som brukes av verdipapirsentralen, 

herunder enhver enhet som verdipapirsentralen utkontrakterer tjenester eller virksomhet til, 

d) har en personlig interesse i en enhet som bruker verdipapirsentralens tjenester, 

e) er knyttet til en fysisk eller juridisk person som har innflytelse på virksomheten til en enhet som yter de tjenestene 

verdipapirsentralen bruker, eller bruker de tjenestene verdipapirsentralen yter, 

f) er medlem av ledelsesorganet eller andre organer eller komiteer i en enhet som yter de tjenestene verdipapirsentralen 

bruker, eller bruker de tjenestene verdipapirsentralen yter. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal en direkte eller indirekte tilknytning til en fysisk person omfatte ektefelle eller registrert 

partner, familiemedlemmer i rett opp- eller nedstigende linje opp til andre ledd og deres ektefeller eller registrerte partnere, 

søsken og deres ektefeller eller registrerte partnere, og enhver person som har samme bopel eller vanlige bosted som de ansatte, 

lederne eller medlemmene av ledelsesorganet. 

6. En verdipapirsentral skal treffe alle rimelige tiltak for å forebygge misbruk av de opplysningene den har i sine systemer, 

og skal hindre at disse opplysningene brukes til annen forretningsvirksomhet. En fysisk person som har tilgang til opplysninger 

som er registrert i en verdipapirsentral, eller en juridisk person som tilhører samme konsern som verdipapirsentralen, skal ikke 

bruke opplysninger som er registrert i denne verdipapirsentralen, for kommersielle formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

den personen opplysningene gjelder. 

Artikkel 51 

Revisjonsmetoder 

1. En verdipapirsentrals internrevisjonsfunksjon skal 

a) innføre, gjennomføre og opprettholde en altomfattende revisjonsplan for å undersøke og evaluere om verdipapirsentralens 

systemer, risikostyringsprosesser, internkontrollordninger, godtgjøringspolitikk, styringsordninger, virksomhet og drift, 

herunder utkontraktert virksomhet, er egnede og effektive, 

b) gjennomgå revisjonsplanen og framlegge en rapport om den for vedkommende myndighet minst en gang i året, 

c) innføre en omfattende risikobasert revisjon, 

d) gi anbefalinger på grunnlag av resultatene av arbeidet utført i samsvar med bokstav a), og kontrollere at disse anbefalingene 

følges,  
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e) rapportere internrevisjonssaker til ledelsesorganet, 

f) være uavhengig av den øverste ledelsen og rapportere direkte til ledelsesorganet, 

g) sikre at særskilte revisjoner kan foretas på kort varsel etter en bestemt hendelse. 

2. Dersom verdipapirsentralen tilhører et konsern, kan internrevisjonsfunksjonen gjennomføres på konsernnivå, forutsatt at 

følgende krav er oppfylt: 

a) Den er atskilt fra og uavhengig av konsernets øvrige funksjoner og virksomhet. 

b) Den har en direkte rapporteringslinje til verdipapirsentralens ledelsesorgan. 

c) Ordningen for utøvelsen av internkontrollfunksjonen hindrer ikke utøvelsen av tilsyns- og overvåkingsfunksjoner, herunder 

tilgang på stedet til alle relevante opplysninger som kreves for å utøve disse funksjonene. 

3. Verdipapirsentralen skal vurdere internrevisjonsfunksjonen. 

Internrevisjonsvurderinger skal omfatte en løpende overvåking av gjennomføringen av internrevisjonen og regelmessige 

gjennomgåelser i form av egenvurdering utført av revisjonskomiteen eller andre personer i verdipapirsentralen eller konsernet 

som har tilstrekkelig kunnskap om internrevisjonspraksis. 

En ekstern vurdering av internrevisjonsfunksjonen skal foretas av en kvalifisert og uavhengig sakkyndig utenfor 

verdipapirsentralen og dens konsernstruktur minst hvert femte år. 

4. En verdipapirsentrals virksomhet, risikostyringsprosesser, internkontrollordninger og registre skal være gjenstand for 

regelmessig intern eller ekstern revisjon. 

Revisjonenes hyppighet skal fastsettes på grunnlag av en dokumentert risikovurdering. Revisjonene nevnt i første ledd skal 

foretas minst annethvert år. 

5. En verdipapirsentrals finansregnskap skal utarbeides hvert år og revideres av revisorer som foretar lovfestet revisjon, eller 

av revisjonsselskaper som er godkjent i samsvar med direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 52 

Deling av revisjonsresultater med brukerkomiteen 

1. En verdipapirsentral skal dele revisjonsresultater med brukerkomiteen i følgende tilfeller: 

a) Dersom resultatene er knyttet til kriteriene for godkjenning av utstedere eller brukere i deres respektive verdipapir-

oppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler. 

b) Dersom resultatene er knyttet til andre aspekter ved brukerkomiteens mandat. 

c) Dersom resultatene kan påvirke nivået for en verdipapirsentrals tjenesteyting, herunder sikre kontinuerlig virksomhet. 

2. Medlemmer av brukerkomiteen skal ikke ha tilgang til opplysninger som kan gi dem et konkurransefortrinn. 

KAPITTEL VIII 

REGISTRERING 

(Artikkel 29 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 53 

Generelle krav 

1. En verdipapirsentral skal til enhver tid føre fullstendige og nøyaktige registre over all virksomhet som fastsatt i denne 

forordning, herunder i forbindelse med forstyrrelser når retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplaner 

aktiveres. Disse registrene skal være lett tilgjengelige.  
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2. De registrene som føres av en verdipapirsentral, skal separat dekke hver enkelt tjeneste som ytes av verdipapirsentralen i 

samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysninger på et varig medium slik at informasjon kan gis til myndighetene 

nevnt i artikkel 29 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. Registreringssystemet skal sikre at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hvert viktige trinn i verdipapirsentralens behandling av registeropplysninger kan rekonstrueres. 

b) Det opprinnelige innholdet i en registeropplysning, før eventuelle rettelser eller andre endringer, kan dokumenteres, spores 

og hentes. 

c) Det er truffet tiltak for å hindre uberettiget endring av registeropplysninger. 

d) Det er truffet tiltak for å garantere de registrerte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet. 

e) En funksjon for å identifisere og rette feil er innarbeidet i registreringssystemet. 

f) Opplysningene i registreringssystemet kan raskt gjenopprettes i tilfelle av systemfeil. 

Artikkel 54 

Registre over transaksjoner/oppgjørsordrer (flyt) 

1. En verdipapirsentral skal føre registre over alle transaksjoner, oppgjørsordrer og ordrer om oppgjørsrestriksjoner som den 

behandler, og den skal sikre at registrene inneholder alle opplysninger som er nødvendige for å identifisere dem nøyaktig. 

2. I forbindelse med hver oppgjørsordre og ordre om oppgjørsrestriksjoner som den mottar, skal en verdipapirsentral 

umiddelbart etter at den har mottatt de relevante opplysningene, utarbeide og ajourføre et register med følgende opplysninger, 

avhengig av om oppgjørsordren eller oppgjørsrestriksjonene omfatter bare verdipapirer eller bare kontanter, eller både verdipapirer 

og kontanter: 

a) Type oppgjørsordre som omhandlet i artikkel 42 nr. 1 bokstav h) v). 

b) Transaksjonstype, på følgende måte: 

i) Kjøp og salg av verdipapirer. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Utlån/innlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre. 

c) Deltakerens entydige ordrereferanse. 

d) Handelsdag. 

e) Planlagt oppgjørsdato. 

f) Tidsstempel for oppgjør. 

g) Tidsstempel for tidspunktet da oppgjørsordren ble registrert i verdipapiroppgjørssystemet. 

h) Tidsstempel for tidspunktet da oppgjørsordren ble ugjenkallelig. 

i) Tidsstempel for matching i tilfelle av matchede oppgjørsordrer. 

j) Identifikator for verdipapirkonto. 

k) Identifikator for kontantkonto.  
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l) Identifikator for oppgjørsbank. 

m) Identifikator for den ordregivende deltakeren. 

n) Identifikator for den ordregivende deltakerens motpart. 

o) Identifikator for den ordregivende deltakerens kunde, dersom den er kjent for verdipapirsentralen. 

p) Identifikator for kunden til den ordregivende deltakerens motpart, dersom den er kjent for verdipapirsentralen. 

q) Identifikator for verdipapir. 

r) Oppgjørsvaluta. 

s) Kontant oppgjørsbeløp. 

t) Mengde av eller nominelt beløp for verdipapirer. 

u) Status for oppgjørsordren, som omfatter 

i) utestående ordrer som fortsatt kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

ii) mislykkede oppgjørsordrer som ikke lenger kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

iii) oppgjørsordrer som er gjennomført, 

iv) delvis gjennomførte oppgjørsordrer, herunder den oppgjorte delen og den manglende delen av enten finansielle 

instrumenter eller kontanter, 

v) annullerte oppgjørsordrer, herunder opplysninger om hvorvidt de er annullert av systemet eller av deltakeren. 

For hver kategori av oppgjørsordrer nevnt i første ledd skal følgende opplysninger registreres: 

a) Hvorvidt en ordre er matchet eller ikke. 

b) Hvorvidt en ordre kan gjøres opp delvis. 

c) Hvorvidt en ordre holdes igjen. 

d) Dersom det er relevant, årsakene til at ordren er utestående eller mislykket. 

e) Handelsplass. 

f) Dersom det er relevant, clearingsted. 

Dersom det innledes en dekningskjøpsprosess i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014, nærmere 

opplysninger om 

i) de endelige resultatene av dekningskjøpsprosessen senest på den siste bankdagen i utsettelsesperioden, herunder antallet og 

verdien av de finansielle instrumentene dersom dekningskjøpet er helt eller delvis vellykket, 

ii) utbetaling av godtgjøring, herunder godtgjøringsbeløpet, dersom dekningskjøpet ikke kan gjennomføres, er mislykket eller 

er delvis vellykket, 

iii) annullering av den opprinnelige oppgjørsordren, 

 iv) for hvert manglende oppgjør, beløpet for bøtene nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 55 

Registre over posisjoner (beholdning) 

1. En verdipapirsentral skal føre registre over de posisjonene som tilsvarer alle verdipapirkontoene som den forvalter. Den 

skal føre atskilte registre for hver konto i samsvar med artikkel 38 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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2. En verdipapirsentral skal føre registre over følgende opplysninger: 

a) Identifikator for hver utsteder som verdipapirsentralen yter hovedtjenesten oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014, til. 

b) Identifikator for hver verdipapirutstedelse der verdipapirsentralen yter hovedtjenestene oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, den loven som de verdipapirene verdipapirsentralen har registrert, er utstedt i 

henhold til, og stiftelsesstaten til utstederne av hver verdipapirutstedelse. 

c) Identifikator for hver verdipapirutstedelse registrert på verdipapirkontoer som ikke forvaltes sentralt av verdipapir-

sentralen, den loven som de verdipapirene verdipapirsentralen har registrert, er utstedt i henhold til, og stiftelsesstaten til 

utstederne av hver verdipapirutstedelse. 

d) Identifikator for den utstedende verdipapirsentralen eller den berørte tredjestatsenheten som utøver tilsvarende funksjoner 

som en utstedende verdipapirsentral, for hver verdipapirutstedelse nevnt i bokstav c). 

e) Utstederes identifikatorer for verdipapirkontoer, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

f) Utstederes identifikatorer for kontantkontoer, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

g) Identifikatorer for oppgjørsbanker som brukes av hver utsteder, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

h) Identifikatorer for deltakere. 

i) Deltakeres stiftelsesstat. 

j) Deltakeres identifikatorer for verdipapirkontoer. 

k) Deltakeres identifikatorer for kontantkontoer. 

l) Identifikatorer for oppgjørsbanker som brukes av hver deltaker. 

m) Stiftelsesstat for oppgjørsbanker som brukes av hver deltaker. 

3. En verdipapirsentral skal ved slutten av hver bankdag registrere følgende opplysninger for hver posisjon, i det omfanget 

de er relevante for posisjonen: 

a) Identifikatorer for deltakere og andre kontohavere. 

b) Type verdipapirkonto, som avhenger av om en verdipapirkonto tilhører en deltaker («deltakers konto»), en av deltakerens 

kunder («atskillelse av individuelle kontoer») eller flere av deltakerens kunder («atskillelse av samlekontoer»). 

c) For hver identifikator for verdipapirutstedelse (ISIN): saldo ved dagens slutt for verdipapirkontoer, med angivelse av antall 

verdipapirer. 

d) For hver verdipapirkonto og ISIN-kode i henhold til bokstav c): antall verdipapirer som er omfattet av oppgjørs-

restriksjoner, type restriksjoner og identiteten til den som begunstiges av restriksjoner ved dagens slutt. 

4. En verdipapirsentral skal føre registre over manglende oppgjør og de tiltakene som verdipapirsentralen og dens deltakere 

vedtar for å forebygge og håndtere manglende oppgjør i samsvar med artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 56 

Registre over tilleggstjenester 

1. En verdipapirsentral skal føre de registrene som angis i vedlegg II til denne forordning, for hver tilleggstjeneste som ytes 

av en verdipapirsentral i samsvar med avsnitt B og C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, herunder saldoene ved 

dagens slutt på kontantkontoene som verdipapirsentralen eller den utpekte kredittinstitusjonen framlegger for hver valuta. 

2. Når en verdipapirsentral yter tilleggstjenester som ikke er uttrykkelig nevnt i avsnitt B eller C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014, skal den føre egnede registre over disse tjenestene.  
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Artikkel 57 

Foretaksopplysninger 

1. En verdipapirsentral skal opprettholde en egnet og ordnet dokumentasjon av aktiviteter knyttet til sin virksomhet og 

interne organisering. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gjenspeile alle vesentlige endringer i dokumentene som innehas av verdipapirsentralen, 

og skal omfatte følgende: 

a) Organisasjonsplaner for ledelsesorganet, den øverste ledelsen, relevante komiteer, driftsenheter og alle andre enheter eller 

avdelinger i verdipapirsentralen. 

b) Identiteten til aksjeeierne, enten de er fysiske eller juridiske personer, som utøver direkte eller indirekte kontroll over 

verdipapirsentralens ledelsesorgan, eller som har deltakerinteresser i verdipapirsentralen, og størrelsen på disse 

eierandelene. 

c) Verdipapirsentralens deltakerinteresser i andre juridiske personer. 

d) Dokumenter som bekrefter de retningslinjene, framgangsmåtene og prosessene som kreves i henhold til verdipapir-

sentralens organisatoriske krav og i forbindelse med tjenestene som ytes av verdipapirsentralen. 

e) Protokoll fra ledelsesorganets møter og fra møter i den øverste ledelsens komiteer og andre komiteer. 

f) Protokoll fra møter i brukerkomiteene. 

g) Protokoll fra eventuelle samråd med deltakere og kunder. 

h) Interne og eksterne revisjonsberetninger, risikostyringsrapporter og internkontroll- og etterlevelsesrapporter, herunder den 

øverste ledelsens reaksjoner på rapportene. 

i) Alle utkontrakteringsavtaler. 

j) Retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplan 

k) Opplysninger om alle eiendeler, forpliktelser og kapitalkontoer som verdipapirsentralen har. 

l) Opplysninger om alle kostnader og inntekter, herunder kostnader og inntekter som regnskapsføres separat i samsvar med 

artikkel 34 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

m) Mottatte formelle klager, herunder opplysninger om klagerens navn og adresse, datoen for mottak av klagen, navn på alle 

personer som identifiseres i klagen, beskrivelse av klagens art og innhold, og datoen da klagesaken ble løst. 

n) Opplysninger om eventuelle avbrudd i tjenester eller driftsforstyrrelser, herunder en detaljert rapport om tidspunkter, 

virkninger og utbedringstiltak knyttet til avbruddet eller driftsforstyrrelsen. 

o) Opplysninger om resultatene av etterkontroller og stresstester som er foretatt av verdipapirsentralen som yter tilknyttede 

banktjenester. 

p) Skriftlig kommunikasjon med vedkommende myndighet, ESMA og berørte myndigheter. 

q) Juridiske uttalelser mottatt i samsvar med relevante bestemmelser om organisatoriske krav i henhold til kapittel VII i denne 

forordning. 

r) Dokumentasjon som gjelder avtaler om forbindelser i samsvar med kapittel XII i denne forordning. 

s) Gjeldende takster og avgifter for de forskjellige tjenestene, herunder eventuelle rabatter eller prisavslag. 

Artikkel 58 

Ytterligere registre 

En verdipapirsentral skal føre de ytterligere registrene som vedkommende myndighet krever for å kunne kontrollere at 

verdipapirsentralen oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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KAPITTEL IX 

AVSTEMMINGSTILTAK 

(Artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 59 

Generelle avstemmingstiltak 

1. En verdipapirsentral skal gjennomføre avstemmingstiltakene nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 for hver 

verdipapirutstedelse som registreres på verdipapirkontoer som verdipapirsentralen forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

Verdipapirsentralen skal sammenligne den foregående saldoen ved dagens slutt med alle oppgjørene som er behandlet i løpet av 

dagen, og med den aktuelle saldoen ved dagens slutt, for hver verdipapirutstedelse og hver verdipapirkonto som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

En verdipapirsentral skal anvende dobbel bokføring, der det for hver kreditpostering på en verdipapirkonto som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt, skal være en tilsvarende debetpostering på en annen verdipapirkonto som forvaltes av den 

samme verdipapirsentralen. 

2. Revisjonene nevnt i artikkel 26 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal sikre at en verdipapirsentrals registre i 

forbindelse med verdipapirutstedelser er nøyaktige, og at dens avstemmingstiltak nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og de tiltakene for samarbeid og utveksling av opplysninger med tredjeparter om avstemming som er nevnt i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, er tilstrekkelige. 

3. Dersom avstemmingsprosessen gjelder verdipapirer som omfattes av immobilisering, skal en verdipapirsentral innføre 

hensiktsmessige tiltak for å beskytte de fysiske verdipapirene mot tyveri, bedrageri og ødeleggelse. Disse tiltakene skal minst 

omfatte bruk av hvelv som er utformet og plassert slik at de sikrer et høyt nivå for beskyttelse mot flom, jordskjelv, brann og 

andre katastrofer. 

4. Når det gjelder hvelv, skal revisjonene nevnt i artikkel 26 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder fysiske 

kontroller, foretas minst en gang i året. Verdipapirsentralen skal formidle resultatene av slike revisjoner til vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 60 

Avstemmingstiltak for foretakshendelser 

1. En verdipapirsentral skal ikke fastsette retten til inntektene fra en foretakshendelse som påvirker beholdningen og kan 

endre saldoen på verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentralen, før avstemmingstiltakene angitt i artikkel 59 og i 

artikkel 61, 62 og 63 er gjennomført. 

2. Når en foretakshendelse er behandlet, skal verdipapirsentralen sikre at alle verdipapirkontoer som den forvalter, sentralt 

eller ikke sentralt, ajourføres. 

Artikkel 61 

Avstemmingstiltak for modellen med registreringskontor 

Dersom et registreringskontor, en utstedelsesagent eller en annen lignende enhet deltar i avstemmingsprosessen for en bestemt 

verdipapirutstedelse i samsvar med artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og fører registre over verdipapirer som også 

er registrert i verdipapirsentralen, skal de tiltakene som verdipapirsentralen og denne enheten skal treffe for å sikre utstedelsens 

samlede integritet, omfatte en daglig avstemming av den samlede saldoen registrert på verdipapirkontoene som forvaltes av 

verdipapirsentralen, mot de tilsvarende registrene over verdipapirer som forvaltes av vedkommende enhet. Verdipapirsentralen 

og vedkommende enhet skal også 

a) når verdipapirene er blitt overført i løpet av en gitt bankdag, foreta en avstemming ved dagens slutt av saldoen på hver 

verdipapirkonto som forvaltes av verdipapirsentralen, mot saldoen i det tilsvarende registeret over verdipapirer som 

forvaltes av vedkommende enhet,  
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b) minst en gang annenhver uke foreta en fullstendig avstemming av alle saldoer i en verdipapirutstedelse, mot alle saldoer i 

det tilsvarende registeret over verdipapirer som forvaltes av vedkommende enhet. 

Artikkel 62 

Avstemmingstiltak for modellen med overføringsagent 

Dersom en fondsforvalter, en overføringsagent eller en annen lignende enhet som er ansvarlig for avstemmingsprosessen for en 

konto som har en del av en verdipapirutstedelse som er registrert i en verdipapirsentral, skal de tiltakene som verdipapir-

sentralen og denne enheten skal treffe for å sikre integriteten for denne delen av utstedelsen, omfatte en daglig avstemming av 

den samlede saldoen for verdipapirkontoene som forvaltes av verdipapirsentralen, mot vedkommende enhets registre over 

verdipapirer som forvaltes av verdipapirsentralen, herunder de aggregerte åpnings- og avslutningsbalansene. 

Dersom verdipapirsentralen forvalter sine kontoer i vedkommende enhets register gjennom en tredjepart som ikke er en 

verdipapirsentral, skal verdipapirsentralen kreve at tredjeparten opplyser enheten om at den opptrer på vegne av verdipapir-

sentralen, og at tredjeparten oppretter tilsvarende tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling med enheten for å sikre at kravene 

i denne artikkel oppfylles. 

Artikkel 63 

Avstemmingstiltak for modellen med felles depositar 

Dersom verdipapirsentraler som har opprettet en samvirkende forbindelse, benytter en felles depositar eller en lignende enhet, 

skal hver verdipapirsentral foreta en daglig avstemming av den samlede saldoen per verdipapirutstedelse som er registrert på de 

verdipapirkontoene den forvalter, bortsett fra for andre verdipapirsentraler i den samvirkende forbindelsen, mot de tilsvarende 

registrene over verdipapirer som den felles depositaren eller en lignende enhet forvalter for denne verdipapirsentralen. 

Dersom en felles depositar eller en lignende enhet er ansvarlig for den samlede integriteten til en gitt verdipapirutstedelse, skal 

den felles depositaren eller den lignende enheten foreta en daglig sammenligning av den samlede saldoen per verdipapirut-

stedelse og saldoene på de verdipapirkontoene den forvalter for hver verdipapirsentral. 

Dersom avstemmingsprosessen gjelder verdipapirer som omfattes av immobilisering, skal verdipapirsentralen sikre at den felles 

depositaren eller den lignende enheten oppfyller kravene i artikkel 59 nr. 3. 

Artikkel 64 

Ytterligere tiltak dersom andre enheter deltar i avstemmingsprosessen 

1. En verdipapirsentral skal minst en gang i året gjennomgå sine tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling med andre 

enheter nevnt i artikkel 61, 62 og 63. Denne gjennomgåelsen kan foretas samtidig med en gjennomgåelse av verdipapir-

sentralens avtaler om forbindelser. Dersom vedkommende myndighet krever det, skal verdipapirsentralen gjennomføre andre 

tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling i tillegg til dem som er angitt i denne forordning. 

2. Når en verdipapirsentral oppretter forbindelser, skal disse oppfylle tilleggskravene fastsatt i artikkel 86. 

3. En verdipapirsentral skal kreve at dens deltakere daglig avstemmer sine registre mot opplysninger som mottas fra denne 

verdipapirsentralen. 

4. Ved anvendelsen av nr. 3 skal verdipapirsentralen daglig gi deltakere følgende opplysninger for hver verdipapirkonto og 

hver verdipapirutstedelse: 

a) Den aggregerte balansen for en verdipapirkonto ved bankdagens begynnelse. 

b) De enkelte overføringene av verdipapirer til eller fra en verdipapirkonto i løpet av den aktuelle bankdagen. 

c) Den aggregerte balansen for en verdipapirkonto ved bankdagens slutt.  
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Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene nevnt i første ledd på anmodning fra andre innehavere av verdipapirkontoer 

som verdipapirsentralen forvalter, sentralt eller ikke sentralt, dersom disse opplysningene er nødvendige for å avstemme disse 

innehavernes registre mot verdipapirsentralens registre. 

5. En verdipapirsentral skal sikre at dens deltakere, andre innehavere av kontoer i verdipapirsentralen og kontoforvalterne på 

verdipapirsentralens anmodning gir denne de opplysningene den anser som nødvendige for å sikre utstedelsens integritet, særlig 

for å løse eventuelle avstemmingsproblemer. 

Ved anvendelsen av dette nummer menes med «kontoforvalter» en enhet som har inngått en avtale med en verdipapirsentral om 

å foreta posteringer på dennes verdipapirkontoer. 

Artikkel 65 

Problemer i forbindelse med avstemming 

1. En verdipapirsentral skal analysere eventuelle avvik og uregelmessigheter som følger av avstemmingsprosessen, og 

forsøke å løse problemene før oppgjøret innledes den påfølgende bankdagen. 

2. Dersom avstemmingsprosessen avdekker en urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer, og verdipapirsentralen 

ikke løser dette problemet innen utgangen av påfølgende bankdag, skal verdipapirsentralen utsette oppgjøret for verdipapirut-

stedelsen til den urettmessige utferdigelsen eller slettingen av verdipapirer er rettet opp. 

3. Dersom oppgjøret blir utsatt, skal verdipapirsentralen uten unødig opphold underrette sine deltakere, vedkommende 

myndighet, berørte myndigheter og alle andre enheter som deltar i avstemmingsprosessen nevnt i artikkel 61, 62 og 63. 

4. Verdipapirsentralen skal uten unødig opphold treffe alle nødvendige tiltak for å rette opp den urettmessige utferdigelsen 

eller slettingen av verdipapirer, og underrette sin vedkommende myndighet og berørte myndigheter om tiltakene som er truffet. 

5. Verdipapirsentralen skal uten unødig opphold underrette sine deltakere, vedkommende myndighet, berørte myndigheter 

og de andre enhetene som deltar i avstemmingsprosessen nevnt i artikkel 61, 62 og 63, når den urettmessige utferdigelsen eller 

slettingen av verdipapirer er rettet opp. 

6. Dersom oppgjøret for en verdipapirutstedelse blir utsatt, skal oppgjørsdisiplintiltakene angitt i artikkel 7 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 ikke få anvendelse i forbindelse med denne verdipapirutstedelsen i utsettelsesperioden. 

7. Verdipapirsentralen skal gjenoppta oppgjøret så snart den urettmessige utferdigelsen eller slettingen av verdipapirer er 

rettet opp. 

8. Dersom det er flere enn fem tilfeller per måned av urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer som nevnt i nr. 2, 

skal verdipapirsentralen innen én måned framlegge for vedkommende myndighet og berørte myndigheter et forslag til 

tiltaksplan for å redusere forekomsten av lignende tilfeller. Verdipapirsentralen skal ajourføre planen og hver måned framlegge 

for vedkommende myndighet og berørte myndigheter en rapport om gjennomføringen av den, til antall tilfeller nevnt i nr. 2 er 

redusert til under fem per måned. 

KAPITTEL X 

OPERASJONELL RISIKO 

(Artikkel 45 nr. 1–6 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

AVSNITT 1 

Identifisering av operasjonell risiko 

Artikkel 66 

Generelle operasjonelle risikoer og vurderingen av dem 

1. De operasjonelle risikoene nevnt i artikkel 45 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 omfatter risikoene som forårsakes av 

mangler i informasjonssystemer, interne prosesser og personalets ytelse eller forstyrrelser som følge av eksterne hendelser som 

fører til reduksjon eller forringelse av eller avbrudd i tjenester som ytes av en verdipapirsentral.  
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2. En verdipapirsentral skal identifisere alle potensielle svake punkter i sin virksomhet og fortløpende vurdere utviklingen av 

den operasjonelle risikoen som den står overfor, herunder pandemier og nettangrep. 

Artikkel 67 

Operasjonell risiko knyttet til de viktigste deltakerne 

1. En verdipapirsentral skal fortløpende identifisere de viktigste deltakerne i det verdipapiroppgjørssystemet som den driver, 

på grunnlag av følgende faktorer: 

a) Deres transaksjonsvolumer og -verdier. 

b) Vesentlige avhengighetsforhold mellom dens deltakere og deltakernes kunder, dersom kundene er kjent for verdipapir-

sentralen, som kan påvirke verdipapirsentralen. 

c) Deres potensielle innvirkning på andre deltakere og verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem som helhet dersom et 

driftsmessig problem forstyrrer verdipapirsentralens yting av tjenester. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) skal verdipapirsentralen også identifisere følgende: 

i) De av deltakernes kunder som er ansvarlige for en betydelig andel av de transaksjonene verdipapirsentralen behandler. 

ii) De av deltakernes kunder hvis transaksjoner, på grunnlag av volum og verdi, er betydelige i forhold til de respektive 

deltakernes risikostyringskapasitet. 

2. En verdipapirsentral skal gjennomgå og fortløpende ajourføre identifikasjonen av de viktigste deltakerne. 

3. En verdipapirsentral skal ha klare og gjennomsiktige kriterier, metoder og standarder for å sikre at de viktigste deltakerne 

oppfyller driftskravene. 

4. En verdipapirsentral skal fortløpende identifisere, overvåke og styre de operasjonelle risikoene som den eksponeres for 

gjennom de viktigste deltakerne. 

Ved anvendelsen av første ledd skal systemet for styring av operasjonell risiko nevnt i artikkel 70 også omfatte regler og 

framgangsmåter for å innhente alle relevante opplysninger om deltakernes kunder. I avtalene som verdipapirsentralen inngår 

med sine deltakere, skal den også angi alle vilkår som er nødvendige for å gjøre det lettere å samle inn disse opplysningene. 

Artikkel 68 

Operasjonell risiko knyttet til kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester 

1. En verdipapirsentral skal identifisere kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester som kan utgjøre en risiko 

for verdipapirsentralens virksomhet på grunn av dens avhengighet av dem. 

2. En verdipapirsentral skal treffe hensiktsmessige tiltak for å håndtere avhengighetsforholdene nevnt i nr. 1 gjennom egnede 

avtalefestede og organisatoriske ordninger og gjennom særlige bestemmelser i sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet 

og katastrofeberedskapsplanen, før en forbindelse med disse tjenesteyterne benyttes. 

3. En verdipapirsentral skal sikre at dens avtalefestede ordninger med tjenesteytere som er identifisert i samsvar med nr. 1, 

krever en forhåndsgodkjenning fra verdipapirsentralen før tjenesteyteren kan utkontraktere deler av tjenestene som ytes til 

verdipapirsentralen. 

Dersom tjenesteyteren utkontrakterer sine tjenester i samsvar med første ledd, skal verdipapirsentralen sikre at tjenestenivået og 

dens motstandsdyktighet ikke påvirkes, og at verdipapirsentralen fortsatt har full tilgang til de opplysningene som er 

nødvendige for å yte de utkontrakterte tjenestene.  
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4. En verdipapirsentral skal opprette klare kommunikasjonslinjer med tjenesteyterne nevnt i nr. 1 for å lette utvekslingen av 

opplysninger under både vanlige og ekstraordinære omstendigheter. 

5. En verdipapirsentral skal underrette sin vedkommende myndighet om ethvert avhengighetsforhold til forsyningstjenester 

og tjenesteytere omhandlet i nr. 1, og treffe tiltak for å sikre at myndighetene kan innhente opplysninger om disse 

tjenesteyternes resultater, enten direkte fra dem eller gjennom verdipapirsentralen. 

Artikkel 69 

Operasjonell risiko knyttet til andre verdipapirsentraler eller markedsinfrastrukturer 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens systemer og ordninger for kommunikasjon med andre verdipapirsentraler eller 

markedsinfrastrukturer er pålitelige, sikre og utformet for å redusere operasjonell risiko. 

2. Enhver ordning som en verdipapirsentral inngår med en annen verdipapirsentral eller en annen markedsinfrastruktur, skal 

omfatte følgende krav: 

a) Den andre verdipapirsentralen eller den andre finansmarkedsinfrastrukturen skal opplyse verdipapirsentralen om enhver 

yter av kritiske tjenester som den andre verdipapirsentralen eller markedsinfrastrukturen er avhengig av. 

b) Den andre verdipapirsentralens eller den andre markedsinfrastrukturens styringsordninger og forvaltningsprosesser skal 

ikke forstyrre verdipapirsentralens yting av tjenester, herunder risikostyringsordningene og vilkårene for ikke-diskrimi-

nerende tilgang. 

AVSNITT 2 

Metoder for å utprøve, håndtere og begrense operasjonell risiko 

Artikkel 70 

System og ramme for styring av operasjonell risiko 

1. Som en del av retningslinjene, framgangsmåtene og systemene nevnt i artikkel 47 skal en verdipapirsentral ha innført en 

veldokumentert ramme for styring av operasjonell risiko med klart fastsatte roller og ansvarsområder. En verdipapirsentral skal 

ha innført egnede IT-systemer, retningslinjer, framgangsmåter og kontroller for å identifisere, måle, overvåke, rapportere om og 

begrense sin operasjonelle risiko. 

2. Verdipapirsentralens ledelsesorgan og øverste ledelse skal fastsette, gjennomføre og overvåke rammen for styring av 

operasjonell risiko nevnt i nr. 1, identifisere verdipapirsentralens eksponeringer for operasjonell risiko og spore relevante data 

om operasjonell risiko, herunder alle tilfeller der vesentlige data har gått tapt. 

3. En verdipapirsentral skal definere og dokumentere klare mål for driftssikkerhet, herunder mål for driftsresultater og mål 

for tjenestenivå for sine tjenester og verdipapiroppgjørssystemer. Den skal ha innført retningslinjer og framgangsmåter for å nå 

disse målene. 

4. En verdipapirsentral skal sikre at dens mål for driftsresultater og mål for tjenestenivå nevnt i nr. 3 omfatter både 

kvalitative og kvantitative målinger av driftsresultater. 

5. En verdipapirsentral skal regelmessig overvåke og vurdere om dens fastsatte mål for tjenestenivå og andre mål er nådd. 

6. En verdipapirsentral skal ha innført regler og framgangsmåter som sikrer at resultatene av dens verdipapirsystem 

regelmessig rapporteres til den øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet, relevante komiteer i ledelsesorganet, 

brukerkomiteer og vedkommende myndighet.  
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7. En verdipapirsentral skal regelmessig gjennomgå sine driftsmål for å innlemme ny teknologisk og forretningsmessig 

utvikling. 

8. En verdipapirsentrals ramme for styring av operasjonell risiko skal omfatte prosesser for endringsstyring og 

prosjektledelse med sikte på å begrense operasjonell risiko som oppstår som følge av endringer av virksomhet, retningslinjer, 

framgangsmåter og kontroller som er innført av verdipapirsentralen. 

9. En verdipapirsentrals ramme for styring av operasjonell risiko skal inneholde en omfattende ramme for fysisk sikkerhet og 

informasjonssikkerhet med sikte på å styre de risikoene verdipapirsentralen står overfor i form av angrep, herunder nettangrep, 

inntrenging og naturkatastrofer. Denne omfattende rammen skal gjøre det mulig for verdipapirsentralen å verne de 

opplysningene som den har til rådighet, mot ulovlig tilgang eller offentliggjøring, sikre dataenes nøyaktighet og integritet og 

opprettholde tilgangen til tjenestene som ytes av verdipapirsentralen. 

10. En verdipapirsentral skal innføre egnede framgangsmåter med hensyn til menneskelige ressurser for å ansette, lære opp og 

beholde kvalifisert personale og begrense virkningene av personalutskifting eller overdreven avhengighet av nøkkelpersoner. 

Artikkel 71 

Integrering av og samsvar med systemet for styring av operasjonell risiko og virksomhetsrisiko 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens system for styring av operasjonell risiko er en del av dens daglige risikostyrings-

prosesser, og at resultatene av disse blir tatt hensyn til i forbindelse med fastsettelse, overvåking og kontroll av verdipapirsentralens 

profil for operasjonell risiko. 

2. En verdipapirsentral skal ha innført ordninger for regelmessig rapportering til den øverste ledelsen om eksponeringer for 

operasjonell risiko og tap som følge av operasjonell risiko, og framgangsmåter for å treffe egnede korrigerende tiltak for å 

begrense slike eksponeringer og tap. 

3. En verdipapirsentral skal ha innført framgangsmåter for å sikre etterlevelse av systemet for styring av operasjonell risiko, 

herunder interne regler for behandling av feil i forbindelse med anvendelsen av dette systemet. 

4. En verdipapirsentral skal ha omfattende og veldokumenterte framgangsmåter for å registrere, overvåke og håndtere alle 

operasjonelle hendelser, herunder følgende: 

a) Et system for å klassifisere hendelser som tar hensyn til deres innvirkning på verdipapirsentralens yting av tjenester. 

b) Et system for å rapportere vesentlige operasjonelle hendelser til den øverste ledelsen, ledelsesorganet og vedkommende 

myndighet. 

c) En gjennomgåelse etter hendelsen for enhver vesentlig forstyrrelse i verdipapirsentralens virksomhet, med sikte på å 

identifisere årsakene og nødvendige forbedringer av virksomheten eller retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og 

katastrofeberedskapsplanen, herunder av retningslinjene og planene til verdipapirsentralens brukere. Resultatet av denne 

gjennomgåelsen skal omgående meddeles vedkommende myndighet og berørte myndigheter. 

Artikkel 72 

Funksjon for styring av operasjonell risiko 

Som en del av risikostyringsfunksjonen skal verdipapirsentralens funksjon for styring av operasjonell risiko styre 

verdipapirsentralens operasjonelle risiko. Den skal særlig 

a) utvikle strategier, retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, måle, overvåke og rapportere om operasjonell risiko, 

b) utvikle framgangsmåter for å kontrollere og styre operasjonell risiko, herunder ved å innføre eventuelle nødvendige 

endringer i systemet for styring av operasjonell risiko, 

c) sikre at strategiene, retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i bokstav a) og b) gjennomføres på riktig måte.  
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Artikkel 73 

Revisjon og utprøving 

1. En verdipapirsentrals ramme og systemer for styring av operasjonell risiko skal være gjenstand for revisjoner. 

Hyppigheten av disse revisjonene skal være basert på en dokumentert risikovurdering og skal gjennomføres minst en gang 

annethvert år. 

2. Revisjonene nevnt i forrige nummer skal omfatte både virksomheten til verdipapirsentralens interne forretningsenheter og 

virksomheten til funksjonen for styring av operasjonell risiko. 

3. En verdipapirsentral skal regelmessig evaluere og om nødvendig justere systemet for styring av operasjonell risiko. 

4. En verdipapirsentral skal regelmessig foreta utprøving av og gjennomgå driftsrutiner, retningslinjer og framgangsmåter 

med brukerne. Utprøvinger og gjennomgåelser skal også foretas dersom det oppstår vesentlige endringer i verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av verdipapirsentralen, eller etter operasjonelle hendelser som forstyrrer verdipapirsentralens yting av 

tjenester. 

5. En verdipapirsentral skal sikre at revisorer får umiddelbar tilgang til datastrømmer og prosesser knyttet til systemet for 

styring av operasjonell risiko. 

Artikkel 74 

Reduksjon av operasjonell risiko gjennom forsikring 

En verdipapirsentral kan inngå en forsikringsavtale for å begrense de operasjonelle risikoene nevnt i dette kapittel bare dersom 

tiltakene nevnt i dette kapittel ikke fullt ut begrenser operasjonell risiko. 

AVSNITT 3 

IT-systemer 

Artikkel 75 

IT-verktøyer 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens informasjonsteknologisystemer (IT-systemer) er veldokumenterte, og at de er 

utformet med sikte på å dekke verdipapirsentralens driftsmessige behov og de operasjonelle risikoene som verdipapirsentralen 

står overfor. 

Verdipapirsentralens IT-systemer skal 

a) være motstandsdyktige, også under stressede markedsforhold, 

b) ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle tilleggsopplysninger som følge av økende oppgjørsvolumer, 

c) nå verdipapirsentralens mål for tjenestenivå. 

2. En verdipapirsentrals systemer skal ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle alle transaksjoner før dagens slutt, også under 

omstendigheter der det oppstår en større forstyrrelse. 

En verdipapirsentral skal ha framgangsmåter som sikrer at dens IT-systemer har tilstrekkelig kapasitet, herunder etter innføring 

av ny teknologi. 

3. En verdipapirsentral skal basere sine IT-systemer på internasjonalt anerkjente tekniske standarder og beste bransjepraksis. 

4. En verdipapirsentrals IT-systemer skal sikre at alle data som verdipapirsentralen har til rådighet, er beskyttet mot tap, 

lekkasje, ulovlig tilgang, dårlig forvaltning, utilstrekkelig føring av registre, og andre risikoer knyttet til databehandling. 

5. En verdipapirsentrals ramme for informasjonssikkerhet skal beskrive de ordningene verdipapirsentralen har innført for å 

avdekke og hindre nettangrep. Rammen skal også beskrive verdipapirsentralens plan for å reagere på nettangrep.  
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6. Verdipapirsentralen skal utsette sine systemer for strenge tester med simulerte stressituasjoner før de tas i bruk første 

gang, etter at det er foretatt større endringer av systemet, og etter at det har oppstått en større driftsforstyrrelse. Ved behov skal 

verdipapirsentralen involvere følgende i utformingen og gjennomføringen av disse testene: 

a) Brukere. 

b) Kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester. 

c) Andre verdipapirsentraler. 

d) Andre markedsinfrastrukturer. 

e) Alle andre institusjoner som det ifølge retningslinjene for kontinuerlig virksomhet er påvist innbyrdes avhengighet med. 

7. Rammen for informasjonssikkerhet skal omfatte 

a) tilgangskontroll for systemet, 

b) tilstrekkelige beskyttelsestiltak mot inntrenging og misbruk av data, 

c) særskilte innretninger for å bevare dataenes ekthet og integritet, herunder kryptografiske metoder, 

d) pålitelige nett og framgangsmåter for nøyaktig og rask dataoverføring uten større driftsforstyrrelser, og 

e) revisjonssporing. 

8. Verdipapirsentralen skal ha ordninger for utvelging og utskifting av tredjepartsytere av IT-tjenester og for verdipapir-

sentralens rettidige tilgang til alle nødvendige opplysninger, samt hensiktsmessige kontroll- og overvåkingsverktøyer. 

9. Verdipapirsentralen skal sikre at IT-systemer og rammen for informasjonssikkerhet for verdipapirsentralens hovedtjenester 

gjennomgås minst en gang i året og er gjenstand for revisjon. Resultatene av vurderingene skal framlegges for verdipapirsentralens 

ledelsesorgan og for vedkommende myndighet. 

AVSNITT 4 

Kontinuerlig virksomhet 

Artikkel 76 

Strategi og retningslinjer 

1. En verdipapirsentral skal ha retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og en tilknyttet katastrofeberedskapsplan som er 

a) godkjent av ledelsesorganet, 

b) gjenstand for revisjon som skal rapporteres til ledelsesorganet. 

2. En verdipapirsentral skal sikre at retningslinjene for kontinuerlig virksomhet 

a) identifiserer alle dens kritiske funksjoner og IT-systemer og fastsetter et minste tjenestenivå som skal opprettholdes for 

disse funksjonene, 

b) omfatter verdipapirsentralens strategi og mål for å sikre kontinuitet i virksomheten og systemene nevnt i bokstav a), 

c) tar hensyn til alle forbindelser med og innbyrdes avhengighetsforhold til minst 

i) brukere, 

ii) kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester, 

iii) andre verdipapirsentraler, 

iv) andre markedsinfrastrukturer, 

d) definerer og dokumenterer de ordningene som skal anvendes i tilfelle av en nødssituasjon med hensyn til kontinuerlig 

virksomhet eller en større driftsforstyrrelse i verdipapirsentralen, for å sikre et minste tjenestenivå for verdipapirsentralens 

kritiske funksjoner, 

e) angir det lengste akseptable tidsrommet som kritiske funksjoner og IT-systemer kan være ute av funksjon.  
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3. En verdipapirsentral skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at oppgjøret er fullført innen utgangen av bankdagen, også 

ved en eventuell forstyrrelse, og at alle brukernes posisjoner på tidspunktet for forstyrrelsen identifiseres med sikkerhet i rett 

tid. 

Artikkel 77 

Konsekvensanalyse for virksomheten 

1. En verdipapirsentral skal foreta en konsekvensanalyse for virksomheten med sikte på å 

a) utarbeide en liste over alle prosesser og all virksomhet som bidrar til leveringen av de tjenestene den yter, 

b) identifisere og opprette en fortegnelse over alle deler av dens IT-system som støtter prosessene og virksomheten angitt i 

bokstav a), og deres respektive innbyrdes avhengighetsforhold, 

c) identifisere og dokumentere kvalitative og kvantitative virkninger av et katastrofeberedskapsscenario for hver prosess og 

virksomhet som er nevnt i bokstav a), og hvordan virkningene endres over tid dersom det oppstår en driftsforstyrrelse, 

d) definere og dokumentere de minste tjenestenivåene som anses som akseptable og tilstrekkelige av verdipapirsentralens 

brukere, 

e) identifisere og dokumentere minstekravene til ressurser i form av personale og ferdigheter, lokaler og IT for å kunne utføre 

hver kritisk funksjon på et akseptabelt nivå. 

2. En verdipapirsentral skal foreta en risikoanalyse for å fastslå hvordan ulike scenarioer påvirker kontinuiteten i dens 

kritiske funksjoner. 

3. En verdipapirsentral skal sikre at dens konsekvensanalyser for virksomheten og risikoanalyser oppfyller alle følgende 

krav: 

a) De er ajourførte. 

b) De gjennomgås etter vesentlige hendelser eller betydelige driftsmessige endringer og minst en gang i året. 

c) De tar hensyn til all relevant utvikling, herunder markeds- og IT-utvikling. 

Artikkel 78 

Katastrofeberedskap 

1. En verdipapirsentral skal ha innført ordninger for å sikre kontinuitet i dens kritiske funksjoner i katastrofescenarioer, 

herunder naturkatastrofer, pandemiske situasjoner, fysiske angrep, inntrenging, terrorangrep og nettangrep. Disse ordningene 

skal sikre 

a) at tilstrekkelige menneskelige ressurser er tilgjengelige, 

b) at tilstrekkelige økonomiske midler er tilgjengelige, 

c) automatisk omstilling ved feil, gjenoppretting og gjenopptakelse av driften på et sekundært driftssted. 

2. Verdipapirsentralens katastrofeberedskapsplan skal identifisere og omfatte et mål for gjenopprettingstid for kritiske 

funksjoner og fastsette den best egnede gjenopprettingsstrategien for hver kritisk funksjon. Målet for gjenopprettingstid for hver 

kritisk funksjon skal ikke overstige to timer. Verdipapirsentralen skal sikre at reservesystemer påbegynner behandlingen uten 

unødig opphold, med mindre dette vil kunne skade verdipapirutstedelsens integritet eller fortroligheten til dataene som 

verdipapirsentralen oppbevarer. En verdipapirsentral skal sikre at den kan gjenoppta sine kritiske funksjoner innen to timer etter 

en forstyrrelse. Når verdipapirsentralen fastsetter gjenopprettingstider for hver funksjon, skal den ta hensyn til den mulige 

samlede innvirkningen på markedets effektivitet. Disse ordningene skal minst sikre at avtalte tjenestenivåer oppnås i ekstreme 

scenarioer. 

3. En verdipapirsentral skal ha minst et sekundært driftssted med tilstrekkelige ressurser, kapasitet og funksjoner samt 

personalordninger, som er hensiktsmessige med hensyn til verdipapirsentralens driftsmessige behov og de risikoene som 

verdipapirsentralen eksponeres for, for å sikre kontinuitet i kritiske funksjoner, i det minste dersom hoveddriftsstedet ikke er 

tilgjengelig.  
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Det sekundære driftsstedet skal 

a) opprettholde det tjenestenivået som er nødvendig for å sikre at verdipapirsentralen utfører sine kritiske funksjoner innen 

fristen for gjenoppretting, 

b) være plassert tilstrekkelig langt fra det primære driftsstedet til at det sekundære driftsstedet kan ha en annen risikoprofil og 

hindres i å bli påvirket av hendelsen som påvirker det primære driftsstedet, 

c) være umiddelbart tilgjengelig for verdipapirsentralens personale for å sikre kontinuitet i dens kritiske funksjoner dersom det 

primære driftsstedet ikke er tilgjengelig. 

4. En verdipapirsentral skal utarbeide og opprettholde detaljerte framgangsmåter og planer for følgende: 

a) Identifisering, registrering og rapportering av alle forstyrrende hendelser som påvirker verdipapirsentralens virksomhet. 

b) Beredskapstiltak for operasjonelle hendelser og nødssituasjoner. 

c) Vurderingen av skader, og egnede planer for å aktivere beredskapstiltakene nevnt i bokstav b). 

d) Krisehåndtering og kommunikasjon, herunder egnede kontaktpunkter, for å sikre at pålitelige og ajourførte opplysninger 

overføres til berørte parter og vedkommende myndighet. 

e) Aktivering av og overgang til alternative drifts- og forretningssteder. 

f) IT-gjenoppretting, herunder aktivering av det sekundære IT-behandlingsstedet og automatisk omstilling ved feil. 

Artikkel 79 

Utprøving og overvåking 

En verdipapirsentral skal overvåke sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin katastrofeberedskapsplanen og utprøve 

dem minst en gang i året. Verdipapirsentralen skal også utprøve sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin 

katastrofeberedskapsplan etter vesentlige endringer av systemene eller tilknyttet virksomhet, for å sikre at systemene og 

virksomheten oppfyller verdipapirsentralens mål. Verdipapirsentralen skal planlegge og dokumentere disse utprøvingene, som 

skal omfatte følgende: 

a) Scenarioer med store katastrofer. 

b) Overflytting mellom det primære driftsstedet og det sekundære driftsstedet. 

c) Deltakelse av følgende, alt etter hva som er relevant: 

i) Verdipapirsentralens brukere. 

ii) kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester, 

iii) andre verdipapirsentraler, 

iv) andre markedsinfrastrukturer, 

v) Alle andre institusjoner som det ifølge retningslinjene for kontinuerlig virksomhet er påvist innbyrdes avhengighet 

med. 

Artikkel 80 

Vedlikehold 

1. En verdipapirsentral skal regelmessig gjennomgå og ajourføre sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin 

katastrofeberedskapsplan. Gjennomgåelsen skal omfatte alle verdipapirsentralens kritiske funksjoner og angi den best egnede 

gjenopprettingsstrategien for disse funksjonene. 

2. Når verdipapirsentralen ajourfører retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og for katastrofeberedskapsplanen, skal den 

ta hensyn til utprøvingsresultatene og anbefalinger som følge av revisjonene og fra vedkommende myndigheter. 

3. En verdipapirsentral skal gjennomgå sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin katastrofeberedskapsplan etter 

enhver betydelig driftsforstyrrelse. Gjennomgåelsen skal identifisere årsakene til forstyrrelsen og eventuelle nødvendige 

forbedringer av verdipapirsentralens virksomhet, retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplanen.  
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KAPITTEL XI 

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER 

(Artikkel 46 nr. 2, 3 og 5 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 81 

Svært likvide instrumenter med ubetydelig markeds- og kredittrisiko 

1. Finansielle instrumenter skal anses som svært likvide med en ubetydelig kreditt- og markedsrisiko dersom de er 

gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår: 

a) De er utstedt eller uttrykkelig garantert av 

i) en stat, 

ii) en sentralbank, 

iii) en multilateral utviklingsbank som oppført i artikkel 117 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

iv) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller Den europeiske stabiliseringsordning. 

b) Verdipapirsentralen kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at de finansielle instrumentene har lav kreditt- og 

markedsrisiko ifølge en intern vurdering foretatt av verdipapirsentralen. 

c) De er angitt i en av følgende valutaer: 

i) En valuta som anvendes ved oppgjør av transaksjoner i det verdipapiroppgjørssystemet som verdipapirsentralen driver. 

ii) En annen valuta med en risiko som verdipapirsentralen er i stand til å styre. 

d) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av reguleringsmessige begrensninger eller av krav fra tredjepart som hindrer 

avvikling. 

e) De har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsmarked, med mange ulike kjøpere og selgere, som verdipapir-

sentralen har sikker tilgang til, også under stressede forhold. 

f) Pålitelige prisopplysninger om disse instrumentene offentliggjøres regelmessig. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal verdipapirsentralen når den foretar en slik vurdering, anvende en definert og objektiv 

metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal derivatkontrakter anses som svært likvide finansielle instrumenter med ubetydelig kreditt- og 

markedsrisiko dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) De er inngått for å sikre valutarisiko som oppstår som følge av oppgjøret i mer enn én valuta i det verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av verdipapirsentralen, eller renterisiko som kan påvirke verdipapirsentralens eiendeler, og anses i 

begge tilfeller som en sikringskontrakt i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2). 

b) Pålitelige prisopplysninger om disse derivatkontraktene offentliggjøres regelmessig. 

c) De inngås for et bestemt tidsrom som er nødvendig for å redusere den valuta- eller renterisikoen som verdipapirsentralen er 

eksponert for. 

Artikkel 82 

Egnet frist for tilgang til eiendeler 

1. En verdipapirsentral skal ha umiddelbar og ubetinget tilgang til eiendeler i kontanter. 

2. En verdipapirsentral skal ha tilgang til finansielle instrumenter på samme bankdag dersom det tas en beslutning om å 

realisere de finansielle instrumentene.  

  

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

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 



Nr. 36/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal verdipapirsentralen innføre framgangsmåter som sikrer at verdipapirsentralen får 

tilgang til kontanter og finansielle instrumenter innen de fristene som er fastsatt der. Verdipapirsentralen skal underrette 

vedkommende myndighet om alle endringer av disse framgangsmåtene i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, og få dennes godkjenning før endringen gjennomføres. 

Artikkel 83 

Konsentrasjonsgrenser for de enkelte enhetene 

1. Ved anvendelsen av artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral oppbevare sine finansielle 

eiendeler hos diversifiserte kredittinstitusjoner med tillatelse eller verdipapirsentraler med tillatelse for å holde seg innenfor 

rimelige konsentrasjonsgrenser. 

2. Ved anvendelsen av artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal rimelige konsentrasjonsgrenser fastsettes på 

grunnlag av følgende: 

a) Den geografiske fordelingen av de enhetene som verdipapirsentralen oppbevarer sine finansielle eiendeler hos. 

b) De innbyrdes avhengighetsforholdene som kan foreligge mellom enheten som innehar de finansielle eiendelene, eller 

enheter i dennes konsern, og verdipapirsentralen. 

c) Det kredittrisikonivået som er knyttet til enheten som innehar de finansielle eiendelene. 

KAPITTEL XII 

FORBINDELSER MELLOM VERDIPAPIRSENTRALER 

(Artikkel 48 nr. 3, 5, 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 84 

Vilkår for tilstrekkelig vern for de forbundne verdipapirsentralene og deres deltakere 

1. En forbindelse mellom verdipapirsentraler skal opprettes og opprettholdes på følgende vilkår: 

a) Den anmodende verdipapirsentralen skal oppfylle kravene i den mottakende verdipapirsentralens regler for deltakelse. 

b) Den anmodende verdipapirsentralen skal foreta en analyse av den mottakende tredjestatsverdipapirsentralens finansielle 

soliditet, styringsordninger, behandlingskapasitet, driftssikkerhet og avhengighet av en tredjepartsyter av kritiske tjenester. 

c) Den anmodende verdipapirsentralen skal treffe alle nødvendige tiltak for å overvåke og styre risikoene som identifiseres 

etter analysen nevnt i bokstav b). 

d) Den anmodende verdipapirsentralen skal gjøre de rettslige og operasjonelle vilkårene for avtalen om forbindelse 

tilgjengelige for sine deltakere slik at de kan vurdere og styre de berørte risikoene. 

e) Før det opprettes en forbindelse mellom verdipapirsentraler med en tredjestatsverdipapirsentral, skal den anmodende 

verdipapirsentralen foreta en vurdering av den lokale lovgivningen som får anvendelse på den mottakende verdipapirsentralen. 

f) De forbundne verdipapirsentralene skal sikre fortrolig behandling av opplysninger som gjelder driften av forbindelsen. 

Evnen til å sikre fortrolighet skal framgå av de opplysningene som framlegges av verdipapirsentralene, herunder alle 

relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

g) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om enhetlige standarder og framgangsmåter med hensyn til driftsmessige 

aspekter og kommunikasjon i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

h) Før forbindelsen blir benyttet, skal den anmodende og den mottakende verdipapirsentralen 

i) gjennomføre ubrutte utprøvinger, 

ii) utarbeide en beredskapsplan som er en del av planen for kontinuerlig virksomhet for de respektive verdipapirsentralene, 

og identifisere situasjoner der de to verdipapirsentralenes verdipapiroppgjørssystemer bryter sammen eller ikke 

fungerer korrekt, og treffe de planlagte korrigerende tiltakene dersom slike situasjoner oppstår. 

i) Alle avtaler om forbindelser skal gjennomgås minst en gang i året av den mottakende verdipapirsentralen og den 

anmodende verdipapirsentralen, idet det tas hensyn til all relevant utvikling, herunder markeds- og IT-utvikling samt 

eventuell utvikling i lokal lovgivning omhandlet i bokstav e).  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/607 

 

j) For forbindelser mellom verdipapirsentraler som ikke tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, skal den 

årlige gjennomgåelsen nevnt i bokstav i) også omfatte en vurdering av en eventuell utvikling som kan gi mulighet for 

oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling. 

Ved anvendelsen av bokstav e) skal verdipapirsentralen i forbindelse med vurderingen sikre at verdipapirene som forvaltes i det 

verdipapiroppgjørssystemet som drives av den mottakende verdipapirsentralen, er omfattet av et beskyttelsesnivå for eiendeler 

som kan sammenlignes med det som sikres gjennom de gjeldende reglene for det verdipapiroppgjørssystemet som drives av den 

anmodende verdipapirsentralen. Den anmodende verdipapirsentralen skal kreve at tredjestatsverdipapirsentralen framlegger en 

juridisk vurdering av følgende: 

i) Den anmodende verdipapirsentralens rettigheter til verdipapirene, herunder hvilken lovgivning som får anvendelse på 

eiendomsrettslige aspekter, arten av den anmodende verdipapirsentralens rettigheter til verdipapirene, muligheten for å 

behefte verdipapirene. 

ii) Hvilken innvirkning insolvensbehandling som innledes mot den mottakende tredjestatsverdipapirsentralen, har på den 

anmodende verdipapirsentralen når det gjelder atskillelseskravene, endelig oppgjør, framgangsmåter og frister for å 

framsette krav om verdipapirene i den berørte tredjestaten. 

2. I tillegg til vilkårene nevnt i nr. 1 skal en forbindelse mellom verdipapirsentraler som tillater oppgjør etter prinsippet om 

levering mot betaling, opprettes og opprettholdes på følgende vilkår: 

a) Den anmodende verdipapirsentralen skal vurdere og begrense de ytterligere risikoene som følger av kontantoppgjøret. 

b) En verdipapirsentral som ikke har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med artikkel 54 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, og som deltar i gjennomføringen av kontantoppgjør på vegne av sine deltakere, skal ikke gis kreditt og skal 

anvende forhåndsfinansieringsordninger som dekkes av dens deltakere, ved oppgjør etter prinsippet om levering mot 

betaling som skal foretas gjennom forbindelsen. 

c) En verdipapirsentral som anvender en formidler til kontantoppgjøret, skal sikre at formidleren gjennomfører oppgjøret på 

en effektiv måte. Verdipapirsentralen skal foreta årlige gjennomgåelser av sine ordninger med denne formidleren. 

3. I tillegg til vilkårene nevnt i nr. 1 og 2 skal en samvirkende forbindelse opprettes og vedlikeholdes på følgende vilkår: 

a) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige standarder for avstemming, åpningstider for behandling av 

oppgjør og foretakshendelser og frister. 

b) De forbundne verdipapirsentralene skal fastsette likeverdige framgangsmåter og ordninger for overføring av oppgjørsordrer 

for å sikre en korrekt, sikker og uavbrutt automatisert behandling av oppgjørsordrer. 

c) Dersom en samvirkende forbindelse tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, skal de forbundne 

verdipapirsentralene minst daglig og uten unødig opphold bokføre resultatene av oppgjøret. 

d) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige risikostyringsmodeller. 

e) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige regler og framgangsmåter for beredskap og mislighold i 

samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 85 

Overvåking og styring av ytterligere risikoer som følger av anvendelsen av indirekte forbindelser eller formidlere for å 

drive forbindelser mellom verdipapirsentraler 

1. I tillegg til å oppfylle kravene i artikkel 84 skal en anmodende verdipapirsentral som anvender en indirekte forbindelse 

eller en formidler for å drive en forbindelse mellom verdipapirsentraler, sikre at 

a) formidleren er en av følgende: 

i) En kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU) nr. 575/2013 som oppfyller følgende 

krav: 

— Den følger bestemmelsene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 eller oppfyller atskillelses- og 

opplysningskrav som minst tilsvarer kravene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, dersom 

forbindelsen er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral.  
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— Den sikrer at den anmodende verdipapirsentralen raskt får tilgang til den anmodende verdipapirsentralens 

verdipapirer når det er nødvendig. 

— Den har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering som den anmodende verdipapirsentralen har foretatt ved 

hjelp av en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

ii) En finansinstitusjon i en tredjestat, som oppfyller følgende krav: 

— Den er omfattet av og overholder tilsynsregler som er minst likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

— Den har solid regnskapspraksis, framgangsmåter for oppbevaring og internkontroller. 

— Den følger bestemmelsene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 eller oppfyller atskillelses- og 

opplysningskrav som minst tilsvarer kravene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, dersom 

forbindelsen er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral. 

— Den sikrer at den anmodende verdipapirsentralen raskt får tilgang til den anmodende verdipapirsentralens 

verdipapirer når det er nødvendig. 

— Den har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering som den anmodende verdipapirsentralen har foretatt ved 

hjelp av en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

b) Formidleren overholder den anmodende verdipapirsentralens regler og krav, slik det framgår av opplysningene fra 

formidleren, herunder alle relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

c) Formidleren sikrer fortrolig behandling av opplysninger som gjelder driften av forbindelsen mellom verdipapirsentraler, 

slik det framgår av opplysningene fra formidleren, herunder alle relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

d) Formidleren har driftskapasitet og systemer for 

i) å håndtere tjenestene som ytes til den anmodende verdipapirsentralen, 

ii) til rett tid å sende alle relevante opplysninger til verdipapirsentralen om tjenestene som ytes i tilknytning til 

forbindelsen mellom verdipapirsentraler, 

iii) å følge avstemmingstiltakene i samsvar med artikkel 86 og kapittel IX. 

e) Formidleren slutter seg til og følger den anmodende verdipapirsentralens retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring 

og har egnet sakkunnskap om risikostyring. 

f) Formidleren har innført tiltak som omfatter retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og tilknyttede planer for kontinuerlig 

virksomhet og katastrofeberedskapsplaner, for å sikre kontinuitet i tjenestene, gjenopprette virksomheten til rett tid og 

oppfylle sine forpliktelser ved hendelser som medfører betydelig risiko for avbrudd i virksomheten. 

g) Formidleren har tilstrekkelige økonomiske midler til å oppfylle sine forpliktelser overfor den anmodende verdipapir-

sentralen og dekke eventuelle tap som den kan holdes ansvarlig for. 

h) En individuell atskilt konto hos den mottakende verdipapirsentralen anvendes til driften av forbindelsen mellom verdipapir-

sentraler. 

i) Vilkåret nevnt i artikkel 84 nr. 1 bokstav e) er oppfylt. 

j) Den anmodende verdipapirsentralen er underrettet om ordningene for kontinuerlig virksomhet mellom formidleren og den 

mottakende verdipapirsentralen. 

k) Inntektene fra oppgjøret blir raskt overført til den anmodende verdipapirsentralen. 

Ved anvendelsen av bokstav a) i) første strekpunkt, bokstav a) ii) tredje strekpunkt og bokstav h) skal den anmodende 

verdipapirsentralen sikre at den til enhver tid kan få tilgang til verdipapirene på den individuelle atskilte kontoen. Dersom en 

individuell atskilt konto hos den mottakende verdipapirsentralen imidlertid ikke er tilgjengelig for driften av en forbindelse som 

er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral, skal den anmodende verdipapirsentralen underrette sin vedkommende 

myndighet om årsakene til at individuelle atskilte kontoer ikke er tilgjengelige, og gi nærmere opplysninger om risikoene som 

følger av mangelen på individuelle atskilte kontoer. Den anmodende verdipapirsentralen skal i alle tilfeller sikre et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå for eiendelene som innehas av tredjestatsverdipapirsentralen. 

2. I tillegg til å oppfylle kravene i nr. 1 skal en anmodende verdipapirsentral når den anvender en formidler for å drive en 

forbindelse mellom verdipapirsentraler, og denne formidleren fører den anmodende verdipapirsentralens verdipapirkontoer på 

dennes vegne i den mottakende verdipapirsentralens regnskaper, sikre at 

a) formidleren ikke har noen rett til verdipapirene som innehas,  
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b) kontoen i den mottakende verdipapirsentralens regnskaper er åpnet i den anmodende verdipapirsentralens navn, og gjeld og 

forpliktelser knyttet til registrering, overføring og oppbevaring av verdipapirer kan håndheves bare mellom de to 

verdipapirsentralene, 

c) den anmodende verdipapirsentralen umiddelbart kan få tilgang til verdipapirer som innehas av den mottakende verdipapir-

sentralen, herunder i tilfelle av en endring eller insolvens hos formidleren. 

3. Anmodende verdipapirsentraler omhandlet i nr. 1 og 2 skal foreta en årlig aktsomhetsvurdering for å sikre at vilkårene i 

nevnte numre er oppfylt. 

Artikkel 86 

Framgangsmåter for avstemming for forbundne verdipapirsentraler 

1. Framgangsmåtene for avstemming nevnt i artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte følgende tiltak: 

a) Den mottakende verdipapirsentralen skal daglig sende den anmodende verdipapirsentralen kontoutdrag med nærmere 

opplysninger om følgende, per verdipapirkonto og per verdipapirutstedelse: 

i) Den aggregerte åpningsbalansen. 

ii) De enkelte bevegelsene i løpet av dagen. 

iii) Den aggregerte avslutningsbalansen. 

b) Den anmodende verdipapirsentralen skal daglig sammenligne den åpnings- og avslutningsbalansen som den får opplys-

ninger om fra den mottakende verdipapirsentralen eller formidleren, med de registeropplysningene som den anmodende 

verdipapirsentralen selv fører. 

Dersom det gjelder en indirekte forbindelse, skal de daglige kontoutdragene nevnt i første ledd bokstav a) oversendes gjennom 

formidleren nevnt i artikkel 85 nr. 1 bokstav a). 

2. Dersom en verdipapirsentral utsetter et oppgjør for en verdipapirutstedelse i samsvar med artikkel 65 nr. 2, skal alle 

verdipapirsentraler som deltar i eller har en indirekte forbindelse med denne verdipapirsentralen, herunder samvirkende 

forbindelser, umiddelbart stanse oppgjøret for verdipapirutstedelsen. 

Dersom formidlere deltar i driften av forbindelser mellom verdipapirsentraler, skal disse formidlerne fastsette hensiktsmessige 

avtalefestede ordninger med de berørte verdipapirsentralene for å sikre samsvar med første ledd. 

3. I tilfelle av en foretakshendelse som reduserer saldoene på verdipapirkontoer som en investerende verdipapirsentral har 

hos en annen verdipapirsentral, skal oppgjørsordrer i de aktuelle verdipapirutstedelsene ikke behandles av den investerende 

verdipapirsentralen før foretakshendelsen er ferdigbehandlet av den andre verdipapirsentralen. 

I tilfelle av en foretakshendelse som reduserer saldoene på verdipapirkontoer som en investerende verdipapirsentral har hos en 

annen verdipapirsentral, skal den investerende verdipapirsentralen ikke ajourføre de verdipapirkontoene som den forvalter, for å 

gjenspeile foretakshendelsen, før foretakshendelsen er ferdigbehandlet av den andre verdipapirsentralen. 

En utstedende verdipapirsentral skal sikre rettidig overføring til alle sine deltakere, herunder investerende verdipapirsentraler, 

av opplysninger om behandlingen av foretakshendelser for en bestemt verdipapirutstedelse. De investerende verdipapir-

sentralene skal i sin tur overføre opplysningene til sine deltakere. Denne overføringen skal omfatte alle opplysninger som er 

nødvendige for at investerende verdipapirsentraler på en tilfredsstillende måte skal kunne kan gjenspeile resultatene av disse 

foretakshendelsene i de verdipapirkontoene de forvalter. 

Artikkel 87 

Oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling gjennom forbindelser mellom verdipapirsentraler 

Oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling skal anses som praktisk mulig dersom 

a) det foreligger en etterspørsel i markedet etter oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, dokumentert gjennom en 

anmodning fra en av brukerkomiteene i en av de forbundne verdipapirsentralene,  
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b) de forbundne verdipapirsentralene kan kreve et rimelig handelsgebyr for oppgjøret etter prinsippet om levering mot 

betaling, beregnet etter kost-pluss-metoden, med mindre de forbundne verdipapirsentralene har avtalt noe annet, 

c) det finnes en sikker og effektiv tilgang til kontanter i valutaer som anvendes av den mottakende verdipapirsentralen for 

oppgjør av den anmodende verdipapirsentralens og dens deltakeres verdipapirtransaksjoner. 

KAPITTEL XIII 

TILGANG TIL EN VERDIPAPIRSENTRAL 

(Artikkel 33 nr. 5, artikkel 49 nr. 5, artikkel 52 nr. 3 og artikkel 53 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 88 

Mottakende og anmodende parter 

1. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en mottakende part omfatte en av følgende enheter: 

a) En mottakende verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til 

artikkel 89 nr. 1, 4, 9, 13 og 14 og artikkel 90 i denne forordning. 

b) En verdipapirsentral som mottar en anmodning fra en deltaker, en utsteder, en sentral motpart eller en handelsplass om 

tilgang til dens tjenester i samsvar med artikkel 33 nr. 2, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 89 nr. 1–3, 5–8 og 10–14 og artikkel 90 i denne forordning. 

c) En sentral motpart som mottar en anmodning fra en verdipapirsentral om tilgang til dens transaksjonsopplysninger i 

samsvar med artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning, 

d) En handelsplass som mottar en anmodning fra en verdipapirsentral om tilgang til dens transaksjonsopplysninger i samsvar 

med artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

2. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en anmodende part omfatte en av følgende enheter: 

a) En anmodende verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til 

artikkel 89 nr. 1, 4, 9 og 13 og artikkel 90 i denne forordning. 

b) En deltaker, en utsteder, en sentral motpart eller en handelsplass som anmoder om tilgang til verdipapiroppgjørssystemet 

som drives av en verdipapirsentral, eller til andre tjenester som ytes av en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 33 nr. 2, 

artikkel 49 nr. 2 og artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 89 nr. 1–3, 5–8 og 10–14 og 

artikkel 90 i denne forordning. 

c) En verdipapirsentral som anmoder om tilgang til transaksjonsopplysninger fra en sentral motpart i samsvar med artikkel 53 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

d) En verdipapirsentral som anmoder om tilgang til transaksjonsopplysninger fra en handelsplass i samsvar med artikkel 53 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

AVSNITT 1 

Kriterier som berettiger at tilgang nektes 

(Artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 3, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 89 

Risikoer som verdipapirsentraler og vedkommende myndigheter skal ta hensyn til 

1. Dersom en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 3, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 foretar en omfattende risikovurdering etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker, 

en utsteder, en anmodende verdipapirsentral, en sentral motpart eller en handelsplass, og dersom en vedkommende myndighet 

vurderer årsakene til at verdipapirsentralen avslår å yte tjenester, skal de ta hensyn til følgende risikoer som følge av tilgangen 

til verdipapirsentralens tjenester: 

a) Juridisk risiko.  
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b) Finansiell risiko. 

c) Operasjonell risiko. 

2. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral og 

dens vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Den anmodende deltakeren er ikke i stand til å oppfylle de lovfestede kravene til deltakelse i verdipapiroppgjørssystemet 

som drives av verdipapirsentralen, eller gir ikke verdipapirsentralen de opplysningene den trenger for å vurdere 

etterlevelsen, herunder alle nødvendige juridiske uttalelser eller juridiske ordninger. 

b) Den anmodende deltakeren er ikke i stand til å sikre, i samsvar med gjeldende regler i verdipapirsentralens hjemstat, fortrolig 

behandling av opplysningene som gis gjennom verdipapiroppgjørssystemet, eller gir ikke verdipapirsentralen de opplysningene 

den trenger for å vurdere denne deltakerens evne til å overholde disse reglene for fortrolig behandling, herunder alle 

nødvendige juridiske uttalelser eller juridiske ordninger. 

c) Dersom en anmodende deltaker er etablert i en tredjestat, et av følgende: 

i) Den anmodende deltakeren er ikke omfattet av rammeregler for regulering og tilsyn som kan sammenlignes med de 

rammereglene for regulering og tilsyn som ville fått anvendelse på den anmodende deltakeren dersom den hadde vært 

etablert i Unionen. 

ii) Verdipapirsentralens regler for endelig oppgjør nevnt i artikkel 39 i forordning (EU) nr. 909/2014 kan ikke håndheves i 

den anmodende deltakerens jurisdiksjon. 

3. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapirsentralen i 

samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta 

hensyn til følgende kriterier: 

a) Utstederen er ikke er i stand til å oppfylle de lovfestede kravene til verdipapirsentralens yting av tjenester. 

b) Utstederen er ikke i stand til å garantere at verdipapirene er utstedt på en måte som gjør det mulig for verdipapirsentralen å 

sikre utstedelsens integritet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

4. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral skal den 

mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav a), b) og c). 

5. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en sentral motpart skal en verdipapirsentral og dens 

vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav a), b) og c). 

6. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en handelsplass skal en verdipapirsentral og dens 

vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav b). 

b) Dersom en handelsplass er etablert i en tredjestat, er den anmodende handelsplassen ikke omfattet av rammeregler for 

regulering og tilsyn som kan sammenlignes med de rammereglene for regulering og tilsyn som gjelder for en handelsplass i 

Unionen. 

7. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral 

og dens vedkommende myndighet ta hensyn til om den anmodende deltakeren har tilstrekkelige økonomiske midler til å 

oppfylle sine avtaleforpliktelser overfor verdipapirsentralen. 

8. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapirsentralen 

i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral og dens vedkommende myndighet ta 

hensyn til kriteriet i nr. 7. 

9. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral skal den 

mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriet i nr. 7. 

10. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en sentral motpart eller en handelsplass skal en 

verdipapirsentral og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriet i nr. 7.  
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11. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral 

og dens vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Den anmodende deltakeren har ikke tilstrekkelig driftskapasitet til å delta i verdipapirsentralen. 

b) Den anmodende deltakeren overholder ikke den mottakende verdipapirsentralens risikostyringsregler, eller den mangler 

nødvendig sakkunnskap på dette området. 

c) Den anmodende deltakeren har ikke innført retningslinjer for kontinuerlig virksomhet eller katastrofeberedskapsplaner. 

d) For å få tilgang må den mottakende verdipapirsentralen foreta vesentlige endringer av sin virksomhet som påvirker dens 

framgangsmåter for risikostyring og kan utgjøre en fare for det velfungerende verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

den mottakende verdipapirsentralen, herunder gjennomføringen av verdipapirsentralens løpende manuelle behandling. 

12. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapir-

sentralen i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral og dens vedkommende 

myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Kriteriet fastsatt i nr. 11 bokstav d). 

b) Verdipapiroppgjørssystemet som drives av verdipapirsentralen, kan ikke behandle de valutaene som kreves av utstederen. 

13. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral eller en sentral 

motpart skal den mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene i nr. 11. 

14. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en handelsplass skal den mottakende 

verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til minst de kriteriene som er fastsatt i nr. 11 bokstav d). 

AVSNITT 2 

Framgangsmåte for å nekte tilgang 

(Artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 90 

Framgangsmåte 

1. Dersom tilgang nektes, skal den anmodende parten ha rett til å inngi klage, innen én måned etter at den mottok avslaget, 

til vedkommende myndighet for den mottakende verdipapirsentralen, den sentrale motparten eller handelsplassen som har 

nektet å gi den tilgang i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 kan anmode de anmodende og mottakende partene om tilleggsopplysninger om 

avslaget. 

Svar på anmodningen om opplysninger nevnt i første ledd skal sendes til vedkommende myndighet innen to uker etter datoen 

for mottak av anmodningen. 

I samsvar med artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 og innen to bankdager etter datoen for mottak av klagen nevnt i 

nr. 1, skal vedkommende myndighet for den mottakende parten oversende klagen til den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 i medlemsstaten der den mottakende parten er etablert. 

3. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal rådføre seg med følgende myndigheter om sin første vurdering av klagen 

innen to måneder etter datoen for mottak av klagen, alt etter hva som er relevant: 

a) Vedkommende myndighet på den anmodende deltakerens etableringssted i henhold til artikkel 33 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

b) Vedkommende myndighet på den anmodende utstederens etableringssted i henhold til artikkel 49 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

c) Vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen og den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 som har ansvar for tilsynet med det verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

den anmodende verdipapirsentralen i samsvar med artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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d) Vedkommende myndighet for den anmodende sentrale motparten eller handelsplassen i henhold til artikkel 53 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 og den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 

som har ansvar for tilsynet med verdipapiroppgjørssystemene i medlemsstaten der den anmodende sentrale motparten og 

handelsplassene er etablert i samsvar med artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

4. Myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) skal svare innen én måned etter datoen for anmodningen om samråd omhandlet i 

nr. 3. Dersom en myndighet nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) ikke avgir sin uttalelse innen denne fristen, skal den anses å ha avgitt en 

positiv uttalelse om vurderingen fra vedkommende myndighet nevnt i nr. 3. 

5. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal underrette myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) om sin endelige 

vurdering av klagen innen to uker etter fristen fastsatt i nr. 4. 

6. Dersom en av myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) er uenig i vurderingen som er foretatt av vedkommende 

myndighet nevnt i nr. 1, kan enhver av disse myndighetene henvise saken til ESMA innen to uker etter datoen da 

vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 gir opplysninger om sin endelige vurdering av klagen i samsvar med nr. 5. 

7. Dersom saken ikke er henvist til ESMA, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 sende et begrunnet svar til den 

anmodende parten innen to virkedager etter fristen fastsatt i nr. 6. 

Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal også underrette den mottakende parten og myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) 

om det begrunnede svaret nevnt i første ledd i dette nummer, innen to virkedager etter datoen da den sender det begrunnede 

svaret til den anmodende parten. 

8. Dersom saken henvises til ESMA som omhandlet i nr. 6, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 underrette den 

anmodende parten og den mottakende parten om henvisningen innen to virkedager etter datoen for henvisningen. 

9. Dersom den mottakende partens avslag på å gi tilgang til den anmodende parten ikke anses som berettiget i henhold til 

framgangsmåten fastsatt i nr. 1–7, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1, innen to uker etter fristen som er fastsatt i nr. 7, 

pålegge den mottakende parten å gi den anmodende parten tilgang innen tre måneder etter datoen da pålegget trer i kraft. 

Fristen nevnt i første ledd skal forlenges til åtte måneder når det gjelder tilpassede forbindelser som krever betydelig utvikling 

av IT-verktøyer, med mindre annet er avtalt mellom den anmodende og den mottakende verdipapirsentralen. 

Pålegget skal angi årsakene til at vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 konkluderte med at den mottakende partens avslag på å 

gi tilgang var ubegrunnet. 

Pålegget skal sendes til ESMA, myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d), den anmodende parten og den mottakende parten 

innen to virkedager etter datoen da det trer i kraft. 

10. Framgangsmåten nevnt i nr. 1–9 skal også anvendes når den mottakende parten har til hensikt å tilbakekalle tilgangsretten 

fra en anmodende part som den allerede yter sine tjenester til. 

KAPITTEL XIV 

TILLATELSE TIL Å YTE TILKNYTTEDE BANKTJENESTER 

(Artikkel 55 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 91 

Verdipapirsentraler som selv tilbyr tilknyttede banktjenester 

En søknad om tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, 

og protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden og inngivelsen av den.  
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b) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som 

inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

c) Dokumentasjon på at det foreligger en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

d) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte forordning. 

e) Dokumentasjon som inneholder alle relevante dokumenter, herunder vedtekter, finansregnskap, revisjonsrapporter, 

rapporter fra risikokomiteer, som viser at verdipapirsentralen som inngir søknad, overholder artikkel 54 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

f) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 54 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

g) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår: 

i) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som verdipapirsentralen har til hensikt å yte. 

ii) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen har tillatelse til å yte. 

iii) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

h) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbetalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres. 

i) Nærmere opplysninger om de ordningene som sikrer at den planlagte ytingen av tilknyttede banktjenester ikke forstyrrer 

ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, herunder 

følgende: 

i) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og hvordan de begrenses. 

ii) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner. 

iii) Utvelgingen, overvåkingen, den juridiske dokumentasjonen og forvaltningen av forbindelser med andre tredjeparter 

som deltar i kontantoverføringer, særlig de relevante ordningene med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer. 

iv) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester. 

v) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styringsordningene som følge av ytingen av tilknyttede banktjenester, og 

tiltakene som er truffet for å håndtere dem. 

Artikkel 92 

Verdipapirsentraler som tilbyr tilknyttede banktjenester gjennom en utpekt kredittinstitusjon 

En søknad om tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, 

og protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden og inngivelsen av den.  
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b) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som 

inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

c) Foretaksnavnet til kredittinstitusjonen som skal utpekes i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, dens rettslige status og dens registrerte adresse i Unionen. 

d) Dokumentasjon på at kredittinstitusjonen nevnt i bokstav c) har fått en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

e) Den utpekte kredittinstitusjonens vedtekter og annen relevant lovfestet dokumentasjon. 

f) Den utpekte kredittinstitusjonens eierstruktur, herunder aksjeeiernes identitet. 

g) Identifisering av eventuelle felles aksjeeiere i den verdipapirsentralen som inngir søknad, og den utpekte kreditt-

institusjonen, og av eventuelle deltakerinteresser mellom verdipapirsentralen som inngir søknad, og den utpekte 

kredittinstitusjonen. 

h) Dokumentasjon på at den utpekte kredittinstitusjonen oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte forordning, 

i) Dokumentasjon, herunder stiftelsesdokument, finansregnskap, revisjonsrapporter, rapporter fra risikokomiteer eller andre 

dokumenter, som viser at den utpekte kredittinstitusjonen overholder artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

j) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 54 nr. 4 bokstav g) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

k) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår: 

i) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som den utpekte kredittinstitusjonen har til hensikt å yte. 

ii) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen som inngir søknad, har tillatelse til å yte. 

iii) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

l) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbetalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres. 

m) Nærmere opplysninger om følgende aspekter ved forholdet mellom verdipapirsentralen og den utpekte kredittinstitusjonen: 

i) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og hvordan de begrenses. 

ii) Gjeldende regler og framgangsmåter som sikrer at kravene om endelig oppgjør i artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 oppfylles. 

iii) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for levering mot betaling, herunder de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av kontantdelen av en verdipapirtransaksjon. 

iv) Utvelgingen, overvåkingen og forvaltningen av forbindelsene med andre tredjeparter som deltar i kontant-

overføringer, særlig de relevante ordningene med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer. 

v) Den tjenestenivåavtalen som fastsetter nærmere de funksjonene som verdipapirsentralen skal utkontraktere til den 

utpekte kredittinstitusjonen, eller som den utpekte kredittinstitusjonen skal utkontraktere til verdipapirsentralen, og 

dokumentasjon som viser at utkontrakteringskravene i artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014 er oppfylt. 

vi) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester.  
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vii) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styringsordningene som følge av tilknyttede banktjenester, og tiltakene 

som er truffet for å håndtere dem. 

viii) Dokumentasjon som viser at kredittinstitusjonen har den nødvendige avtalemessige og operasjonelle evnen til raskt å 

få tilgang til verdipapirene som er stilt som sikkerhet hos verdipapirsentralen, og som er knyttet til yting av 

intradagkreditt og, dersom det er relevant, kortsiktig kreditt. 

Artikkel 93 

Særlige krav 

1. Dersom verdipapirsentralen søker om tillatelse til å utpeke mer enn én kredittinstitusjon til å yte tilknyttede banktjenester, 

skal søknaden inneholde følgende opplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 91 for hver av de utpekte kredittinstitusjonene. 

b) En beskrivelse av rollen til hver av de utpekte kredittinstitusjonene og forbindelsene mellom dem. 

2. Dersom søknaden som skal godkjennes i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) eller b) i forordning (EU) nr. 909/2014, 

inngis etter at tillatelsen nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning er innhentet, skal verdipapirsentralen som inngir søknad, 

identifisere og underrette vedkommende myndighet om vesentlige endringer nevnt i artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, med mindre den allerede har gitt opplysningene i forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i 

artikkel 22 i nevnte forordning. 

Artikkel 94 

Standardskjemaer og -maler for søknaden 

1. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal oversende en søknad om tillatelsene nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav a) og b) 

i forordning (EU) nr. 909/2014, i det formatet som er fastsatt i vedlegg III til denne forordning. 

2. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal inngi søknaden nevnt i nr. 1 på et varig medium. 

3. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal gi et entydig referansenummer til hvert dokument den oversender sammen 

med søknaden nevnt i nr. 1. 

4. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal sikre at det i de opplysningene den oversender sammen med søknaden nevnt 

i nr. 1, klart angis hvilket særlig krav i dette kapittel disse opplysningene gjelder og i hvilket dokument disse opplysningene er 

gitt. 

5. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en liste over alle dokumenter som gis i 

søknaden nevnt i nr. 1, og deres referansenummer. 

6. Alle opplysninger skal framlegges på det språket som er angitt av vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet 

kan be om at verdipapirsentralen framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

KAPITTEL XV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 95 

Overgangsbestemmelser 

1. Opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 i denne forordning skal framlegges for vedkommende myndighet senest seks 

måneder før datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 
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2. Opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 2 i denne forordning skal framlegges for vedkommende myndighet senest seks 

måneder før datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 

3. Opplysningene nevnt i artikkel 41 bokstav j) og r) og i artikkel 42 nr. 1 bokstav d), f), h), i) og j) i denne forordning skal 

framlegges fra datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 

Artikkel 96 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Artikkel 54 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger som skal inngå i søknaden om anerkjennelse av tredjestatsverdipapirsentraler 

(Artikkel 25 nr. 12 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Generelle opplysninger 

Opplysninger Fritekst 

Søknadsdato  

Den juridiske personens foretaksnavn  

Registrert adresse  

Navn på personen som har ansvar for søknaden  

Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden  

Navn på annen person / andre personer som har ansvar for at tredjestatsverdipapirsentralen oppfyller 

kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Kontaktopplysninger for den eller de personene som har ansvar for at tredjestatsverdipapirsentralen 

oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Identiteten til aksjeeiere eller medlemmer som har deltakerinteresser i tredjestatsverdipapirsentralen  

Identifisering av konsernstrukturen, herunder tredjestatsverdipapirsentralens datterforetak og 

morselskap 

 

Liste over medlemsstater der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte tjenester  

Opplysninger om hovedtjenester oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Opplysninger om tilleggstjenester oppført i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Opplysninger om eventuelle andre tjenester som tillates i henhold til, men ikke er uttrykkelig oppført 

i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som tredjestatsverdipapirsentralen har til 

hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Hvilken eller hvilke valutaer tredjestatsverdipapirsentralen behandler eller har til hensikt å behandle  

Statistiske opplysninger om de tjenestene tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i 

Unionen, per medlemsstat 

 

Vurdering av de tiltakene som tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å treffe for at dens 

brukere skal overholde eventuell særlig nasjonal rett i medlemsstaten(e) der tredjestatsverdipa-

pirsentralen har til hensikt å yte tjenester 
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Opplysninger Fritekst 

Dersom tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte hovedtjenestene oppført i avsnitt A nr. 1 og 2 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, en beskrivelse av de tiltakene som tredjestatsverdipa-

pirsentralen har til hensikt å treffe, for at dens brukere skal kunne overholde den relevante lovgivningen 

i medlemsstaten der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte tjenester som er nevnt i artikkel 

25 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Regler og framgangsmåter som letter oppgjøret av transaksjoner i finansielle instrumenter på den 

planlagte oppgjørsdatoen 

 

Tredjestatsverdipapirsentralens økonomiske midler, deres form og oppbevaringsmåter, og ordninger 

for å sikre dem 

 

Dokumentasjon på at tredjestatsverdipapirsentralens regler og framgangsmåter fullt ut oppfyller 

gjeldende krav i den tredjestaten den er etablert i, herunder reglene for tilsyn, organisasjon, 

kontinuitet i virksomheten, katastrofeberedskap og god forretningsskikk 

 

Nærmere opplysninger om eventuelle utkontrakteringsordninger  

Regler for endelige overføringer av verdipapirer og kontanter  

Opplysninger om deltakelse i verdipapiroppgjørssystemet som drives av tredjestatsverdipa-

pirsentralen, herunder kriteriene for deltakelse og framgangsmåter for å suspendere deltakere som 

ikke lenger oppfyller dens kriterier, og sørge for at de avslutter deltakelsen i ordnede former 

 

Regler og framgangsmåter for å sikre verdipapirutstedelsenes integritet  

Opplysninger om ordninger som er opprettet for å sikre beskyttelse av deltakernes og deres kunders 

verdipapirer 

 

Opplysninger om forbindelser med tredjestatsverdipapirsentraler, om forbindelser med andre 

markedsinfrastrukturer og om hvordan de tilknyttede risikoene overvåkes og styres 

 

Opplysninger om de reglene og framgangsmåtene som er innført for å håndtere en deltakers 

mislighold 

 

Gjenopprettingsplan  

Tredjestatsverdipapirsentralens retningslinjer for investeringer  

Opplysninger om framgangsmåter som sikrer rettidig og ordnet oppgjør og overføring av kunders og 

deltakeres eiendeler til en annen verdipapirsentral i tilfelle av verdipapirsentralens mislighold 

 

Opplysninger om alle pågående rettslige eller utenrettslige prosedyrer, herunder forvaltningssaker, 

sivile saker eller voldgiftssaker, som kan medføre betydelige økonomiske og andre kostnader for 

tredjestatsverdipapirsentralen 

Opplysninger om endelige beslutninger som følger av ovennevnte prosedyrer 

 

Opplysninger om tredjestatsverdipapirsentralens håndtering av interessekonflikter  

Opplysninger som skal offentliggjøres på ESMAs nettsted i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014, når det gjelder artikkel 25 i nevnte forordning 
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VEDLEGG II 

Verdipapirsentralens registre over tilleggstjenester 

(Artikkel 29 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

A. Verdipapirsentralenes tilleggstjenester som ikke er banktjenester, og som ikke medfører kreditt- eller likviditets-

risiko 

1 
Organisering av en ordning for verdipapirlån, som 

formidler mellom deltakere i et verdipapiroppgjørssystem 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hvert utlån/innlån av 

verdipapirer, herunder om omfanget og verdien av 

verdipapirer samt ISIN-kode 

c) Formålet med hvert enkelt utlån/innlån av verdipapirer 

d) Typer av sikkerhet 

e) Verdsetting av sikkerhet 

2 
Forvaltning av sikkerheter, som formidler for deltakere i 

et verdipapiroppgjørssystem 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

c) Typer av sikkerhet 

d) Sikkerhetsstillelsens formål 

e) Verdsetting av sikkerhet 

3 
Avstemming av oppgjør, videresending av ordrer, 

handelsbekreftelse og handelskontroll 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av transaksjoner 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

4 Tjenester knyttet til aksjeeierregistre 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

5 
Håndtering av foretakshendelser, herunder skatt, 

generalforsamlinger og opplysningstjenester 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter, 

transaksjonens mottakere samt ISIN-kode 

6 
Tjenester i forbindelse med nyutstedelser, herunder 

tildeling og håndtering av ISIN-koder og lignende koder 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

ISIN-kode 
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Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

7 
Videresending av ordrer og ordrebehandling, innkreving 

og behandling av gebyrer samt tilknyttet rapportering 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter, 

transaksjonens mottakere, ISIN-kode og trans-

aksjonens formål 

8 

Opprettelse av forbindelser mellom verdipapirsentraler, 

levering, forvaltning eller drift av verdipapirkontoer i 

forbindelse med oppgjørstjenester, forvaltning av 

sikkerheter og andre tilleggstjenester 

a) Nærmere opplysninger om forbindelsene mellom 

verdipapirsentraler, herunder identifisering av 

verdipapirsentraler 

b) Typer av tjenester 

9 Generell forvaltning av sikkerheter, som formidler 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

c) Typer av sikkerhet 

d) Sikkerhetsstillelsens formål 

e) Verdsetting av sikkerhet 

10 Lovpålagt rapportering 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

rapporterer til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om de framlagte dataene, 

herunder det rettslige grunnlaget og formålet 

11 

Levering av opplysninger, data og statistikker til 

markedsundersøkelsesbyråer / statistiske byråer eller 

andre statlige eller mellomstatlige enheter 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om de framlagte dataene, 

herunder det rettslige grunnlaget og formålet 

12 IT-tjenester 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter tjenestene til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om IT-tjenester 

B. Verdipapirsentralenes banktjenester som er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i 

avsnitt A og B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

13 

Levering av kontantkontoer for og mottak av innskudd fra 

deltakere i et verdipapiroppgjørssystem og innehavere av 

verdipapirkontoer, i henhold til nr. 1 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1) 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Kontantkontoopplysninger 

c) Valuta 

d) Innskuddsbeløp 



Nr. 36/622 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

14 

Yting av kontantlån som skal tilbakebetales senest 

påfølgende bankdag, utlån av kontanter til forhånds-

finansiering av foretakshendelser, og utlån av verdipapirer 

til innehavere av verdipapirkontoer, i henhold til nr. 2 i 

vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt ISIN-kode 

d) Typer av sikkerhet 

e) Verdsetting av sikkerhet 

f) Transaksjonenes formål 

g) Opplysninger om eventuelle hendelser i forbindelse 

med slike tjenester og om korrigerende tiltak, 

herunder oppfølging 

15 

Betalingstjenester som omfatter behandling av kontant-

transaksjoner og valutatransaksjoner, i henhold til nr. 4 i 

vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget av kontanter, og transaksjonens formål 

16 

Garantier og forpliktelser i forbindelse med ut- og innlån 

av verdipapirer, i henhold til nr. 6 i vedlegg I til direktiv 

2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt transaksjonens formål 

17 

Likviditetsaktiviteter som omfatter utenlandsk valuta og 

omsettelige verdipapirer i forbindelse med forvaltning av 

deltakernes kreditsaldoer, i henhold til nr. 7 bokstav b) og 

e) i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt transaksjonens formål 

(1) 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, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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VEDLEGG III 

Maler som verdipapirsentraler skal anvende for å utpeke en kredittinstitusjon eller yte tilknyttede banktjenester 

(Artikkel 55 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Mal 1 

Dersom en verdipapirsentral søker om å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 909/2014, skal følgende opplysninger framlegges: 

Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

1) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens 

rettslige status og dens juridiske adresse i Unionen 

   

2) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet 

av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, og 

protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den 

   

3) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for 

søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme 

som inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 

   

4) Dokumentasjon på at det foreligger en tillatelse i henhold til 

artikkel 54 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

5) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, 

oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte 

forordning 

   

6) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, 

overholder artikkel 54 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

7) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i 

artikkel 54 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

8) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår:    

a) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester 

oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014 som skal ytes 

   

b) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede 

banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til 

hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og 

B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

verdipapirsentralen har tillatelse til å yte 
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Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

c) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede 

banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

9) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontant-

betalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder 

valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres 

   

10) Nærmere opplysninger om de ordningene som sikrer at ytingen 

av tilknyttede banktjenester som søknaden gjelder, ikke 

forstyrrer ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester oppført 

i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, 

herunder særlig følgende opplysninger: 

   

a) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av 

verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og 

hvordan de begrenses 

   

b) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for 

levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av 

kontantdelen av verdipapirtransaksjoner 

   

c) Utvelgingen, overvåkingen, den juridiske dokumentasjonen 

og forvaltningen av forbindelser med andre tredjeparter som 

deltar i kontantoverføringer, særlig de relevante ordningene 

med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer 

   

d) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipa-

pirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen 

av verdipapirsentralens hovedtjenester 

   

e) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styrings-

ordningene som følge av ytingen av tilknyttede bank-

tjenester, og tiltakene som er truffet for å håndtere dem 

   

11) Dersom det er relevant, identifisering av eventuelle vesentlige 

endringer av den dokumentasjonen som er framlagt for å få 

tillatelsen nevnt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, i samme tabellformat, dersom den ajourførte 

dokumentasjonen ikke allerede er framlagt i forbindelse med 

gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 
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Dersom søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 framlegges samtidig med 

søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning, skal følgende opplysninger framlegges av verdipapirsentralen 

som inngir søknad, i tillegg til opplysningene som kreves i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og denne 

forordning: 

1 Navn på personen som har ansvar for søknaden, når denne personen ikke er den samme som inngir 

søknaden i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 

… 

2 Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden, når denne personen ikke er den 

samme som inngir søknaden i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 

… 

3 Dato for mottak av tillatelsen nevnt i artikkel 54 nr. 3 bokstav a) … 

Mal 2 

Dersom en verdipapirsentral søker om å utpeke en separat kredittinstitusjon til å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med 

artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014: 

Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

1) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens 

rettslige status og dens juridiske adresse i Unionen 

   

2) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet 

av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, og 

protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den 

   

3) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden 

om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som inngir 

søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

4) Foretaksnavnet til kredittinstitusjonen som skal utpekes i 

samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, dens rettslige status og dens juridiske adresse i 

Unionen 

   

5) Dokumentasjon på at kredittinstitusjonen nevnt i nr. 4 har fått 

en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

6) Den utpekte kredittinstitusjonens vedtekter og, dersom det er 

relevant, annen lovfestet dokumentasjon 

   

7) Den utpekte kredittinstitusjonens eierstruktur, herunder aksjeeier-

nes identitet 
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Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

8) Identifisering av eventuelle felles aksjeeiere i den verdipapir-

sentralen som inngir søknad, og den utpekte kredittinsti-

tusjonen, og av eventuelle deltakerinteresser mellom verdipapir-

sentralen som inngir søknad, og den utpekte kredittinstitusjonen 

   

9) Dokumentasjon på at den utpekte kredittinstitusjonen oppfyller 

tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 og tilsynskravene i 

artikkel 60 i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

10) Dokumentasjon, herunder stiftelsesdokument, finansregnskap, 

revisjonsrapporter, rapporter fra risikokomiteer eller andre 

dokumenter, som viser at den utpekte kredittinstitusjonen over-

holder artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

11) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i 

artikkel 54 nr. 4 bokstav g) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

12) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår:    

a) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført 

i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

skal ytes 

   

b) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede 

banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller 

tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen som 

inngir søknad, har tillatelse til å yte 

   

c) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede 

banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

13) Opplysninger om grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbe-

talinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder 

valutaen i den staten der oppgjøret gjennomføres 

   

14) Nærmere opplysninger om hvordan forbindelsene mellom 

verdipapirsentralen og den utpekte kredittinstitusjonen er 

organisert, herunder særlig følgende opplysninger: 

   

a) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av 

verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og 

hvordan de begrenses 

   



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/627 

 

Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

b) Gjeldende regler og framgangsmåter som sikrer at kravene 

om endelig oppgjør i artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 oppfylles 

   

c) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for 

levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av 

kontantdelen av en verdipapirtransaksjon 

   

d) Utvelgingen, overvåkingen og forvaltningen av forbindel-

sene med andre tredjeparter som deltar i kontant-

overføringer, særlig de relevante ordningene med tredjepar-

ter som deltar i kontantoverføringer 

   

e) Den tjenestenivåavtalen som fastsetter nærmere de 

funksjonene som verdipapirsentralen skal utkontraktere til 

den utpekte kredittinstitusjonen, og dokumentasjon som 

viser at utkontrakteringskravene i artikkel 30 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 er oppfylt 

   

f) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle 

virkninger som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha 

på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester 

   

g) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styrings-

ordningene som følge av tilknyttede banktjenester, og 

tiltakene som er truffet for å håndtere dem 

   

h) Dokumentasjon som viser at kredittinstitusjonen har den 

nødvendige avtalemessige og operasjonelle evnen til raskt å 

få tilgang til verdipapirene som er stilt som sikkerhet hos 

verdipapirsentralen, og som er knyttet til yting av 

intradagkreditt og, dersom det er relevant, kortsiktig kreditt 

   

15) Dersom det er relevant, identifisering av eventuelle endringer 

av den dokumentasjonen som er framlagt for å få tillatelsen 

nevnt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, i 

samme tabellformat, dersom den ajourførte dokumentasjonen 

ikke allerede er framlagt i forbindelse med gjennomgåelsen og 

vurderingen omhandlet i artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

Dersom søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 framlegges samtidig med 

søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning, skal følgende opplysninger framlegges i tillegg til opplysningene 

som kreves i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og denne forordning: 

1 Foretaksnavnet til enheten som er utpekt til å yte tilknyttede banktjenester … 

2 Juridisk adresse … 
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3 Navn på personen som har ansvar for søknaden … 

4 Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden … 

5 Identifisering av den eller de utpekte kredittinstitusjonenes eventuelle morselskaper … 

6 Vedkommende myndighet for den eller de utpekte kredittinstitusjonene … 

7 Dato for mottak av tillatelsen nevnt i artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 … 

 


