
  

Aktuelle «saker» fra Finanstilsynet 

 

 

 
Marte Voie Opland 

seksjonsleder 

Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur 
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Tema 

 

«Nivå 2-regulering – Samtykkeprp. – Topilar-
ordningen» 

 

 Når trer EMIR i kraft i norsk rett? 

 

Clearingplikt for kategori 3 – motparter 

 

 Irregulær avslutning av kontoførervirksomhet 

 

 

 

 

 

 
 

 



Norexeco      ECC      SIX X-clear 
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Startet opp regulert marked 15. september 2015 

• 17. september 2014; tillatelse fra Finansdepartementet til drift av regulert markedsplass for 
omsetning av varederivater med skog- og papirrelaterte produkter som underliggende vare. 

Startet opp sin oppgjørsvirksomhet i Norge 15. september 2015 

• 23. september 2014; tillatelse fra Finansdepartementet til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge 

• Finanstilsynet deltar i EMIR-college 

All konsesjonsbelagt virksomhet i Oslo Clearing ble overført til SIX 1. mai 
2015 

• 30. oktober 2014; tillatelse fra Finansdepartementet til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge 

• MoU mellom Eidgenössisches Finanzmarktaufsicht og Schweizerische Nationalbank på den 
ene siden, og på den annen side Finanstilsynet og Norges Bank, om tilsynet med SIX x-clear. 



ECC  Nasdaq  SIX-x clear  

EuroCCP  LCH 

 23.09.16; tillatelse fra Finansdepartementet til å drive      

oppgjørsvirksomhet i Norge. Tillatelsen er gitt på vilkår. 
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Begreper dere nå må ha et nært 

forhold til 
• RTS 

• ITS 

• Samtykke-prp 

• ESMA 

• Kommisjonsforordning 

• CP 

• DP 
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Regelverks 
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EMIR/MiFID II Nivå 1 
• Hovedforordning eller hoveddirektivet 

EMIR KF/ MiFID II KD Nivå 2 
• Kommisjonsdirektiv og kommisjonsforordninger 

RTS og ITS Nivå «2,5» 
• Bindende tekniske standarder 

Q & A, Guidelines Nivå 3 
• Ikke bindende anbefalinger fra ESMA 



EMIR; gjennomføring i norsk 

rett; regelverksprosessen 
• (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (European Market 

Infrastructure Regulation – EMIR 

 

• Arbeidsgrupperapporten av 20. desember 2013 

 

• Prop. 100 S (2015-2016) 

 -Innholdet i EMIR, samt EØS-tilpasningene 

 

• Prop. 127 L (2015-2016) 

 - selve inkorporasjonsbestemmelsen som tar EMIR inn i verdipapirhandelloven. Rent praktisk ble dette gjort ved at man i «§ 7 

Endring i andre lover» i EØS-finanstilsynsloven tok inn inkorporasjonsbestemmelsen for EMIR ved at verdipapirhandelloven 

fikk en ny § 13-6 a. Denne nye bestemmelsen i verdipapirhandelloven har imidlertid ikke trådt i kraft, da en gjennomføring av 

EMIR i norsk rett forutsetter tilpasning også i øvrige lovbestemmelser. 

- . Innholdet i EØS-finanstilsynsloven og inkorporasjonsbestemmelsene 

 

• Lov av 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn 

 

• Finansdepartementets høringsnotat av 10. juni 2016 

– inneholder forslag til slik tilpasning i øvrige lovbestemmelser for gjennomføring av EMIR. Finansdepartementet foreslår 

blant annet ny forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 annet ledd. 

•   Fortsettelse følger 
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EMIR – regelverksprosessen 

forts. 
• Utkast til høringsnotat om forskrifter til ny verdipapirhandellov kapittel 13 

– fastsette tilhørende rettsakter og beslutninger til EMIR vedtatt av EU-kommisjonen (såkalt nivå 2-

regulering/utfyllende regler) som forskrifter til ny verdipapirhandellov kapittel 13.  

 

– Nivå 2-reguleringen som nå foreslås tatt inn som forskrifter i verdipapirhandelloven, er allerede vedtatt av 

EU-kommisjonen. Forordningene åpner ikke for nasjonale valg. 
 

 

 

Det vil fremover komme nye rettsakter og beslutninger til EMIR. Finanstilsynets vurdering er at 

eventuelle egne høringsnotater for ny nivå 2-regulering som skjer i forordnings form uten 

nasjonale valg, vil kunne ha redusert verdi som høringsdokument.  Informasjon om slik ny 

regulering, inkludert publisering av høringsdokumenter (ESMAs "consultation documents") 

med tilhørende adgang til å avgi høringsuttalelse innen en bestemt frist, vil være tilgjengelig på 

ESMA sine hjemmesider. Her vil det også finnes generell informasjon om gjeldende regelverk, 

tolkninger og uttalelser. Finanstilsynet oppfordrer derfor aktører som er berørt av EMIR om å 

følge med på disse hjemmesidene. 
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EMIR – regelverksprosessen 

forts. 
• Holder ikke å lese EMIR; detaljene ligger på nivå 2 og under  

 

• Eksempel – per i dag; 

– OTC-derivater – clearingpliktens omfang 
• Kommisjonsforordning 149/2013  

• Kommisjonsforordning 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178 (med korrigering) 

• Kommisjonsforordning 285/2014  

– Rapportering til transaksjonsregistre 
• Kommisjonsforordning nr. 148/2013  

• Kommisjonsforordning nr. 1247/2012  

– Transaksjonsregistre 
• Kommisjonsforordning nr. 1248/2012  

• Kommisjonsforordning 150/2013. 

• Kommisjonsforordning nr. 151/2013  

• Kommisjonsforordning 1003/2013  

• Kommisjonsforordning 667/2014  

– Sentrale motparter 
• Kommisjonsforordning nr. 1249/2012  

• Kommisjonsforordning nr. 152/2013  

• Kommisjonsforordning nr. 153/2013  

• Kommisjonsforordning nr. 2016/822  

• Kommisjonsforordning 876/2013  

• Kommisjonsforordning 484/2014 

13. oktober 2016 Post Trade 



European Supervisory 

Authorities (ESA) 
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Joint 
Committe 

EBA 

ESMA EIOPA 



ESRB 

Frankfurt London Paris 

EIOPA 

EBA ESMA 

Brussel 

Rådet Kommisjonen Parlamentet 
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ESA’enes oppgaver 

 Forberede nytt regelverk 

 

 Utstede retningslinjer og anbefalinger 

 

 Sikre konsistent gjennomføring og praktisering av regelverket 

 

 Peer reviews  

 

Megle mellom nasjonale tilsynsmyndigheter (kan også komme med bindende 

vedtak 

 

 Ta initiativ overfor Kommisjonen og politiske EU- organer 

 

 Delta i og koordinere arbeidet i supervisory colleges 

 I enkelte direktiver og forordninger er ESA-ene tillagt direkte tilsynsansvar 
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Internasjonalt tilsyn utfordrende 

for Norge 
 Forordningene som etablerer EUs finanstilsynsorganer gir disse direkte 

vedtaksmyndighet overfor enkeltinstitusjoner og Finanstilsynet. 

 

 Hvorfor kunne ikke forordningene tas enkelt inn i EØS-avtalen? 

 Krever ¾ flertall etter grl. § 115 fordi mer enn «lite inngripende» 

 Kan ikke benyttes til myndighetsoverføring til organisasjoner Norge ikke 

er medlem av 

 

 Nye rettsakter som viser til disse tilsynsorganene kunne ikke tas inn i EØS-

avtalen 

 

 Over 250 EU-rettsakter har ligget «på vent» for å komme inn i  EØS-avtalen,  
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Tilsynsfloken «løst» 14. oktober 

2014 
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Two-pillar Structure 
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 Det er EFTAs overvåkingsorgan som kan treffe bindende vedtak rettet mot EØS/EFTA-land, men de vil gjøre 

det på bakgrunn av et utkast fra relevant EU-finanstilsyn.  

 

 EUs finanstilsyn har kompetanse til å gjennomføre ikke-bindende tiltak, som f.eks. å gi anbefalinger eller å 

megle mellom nasjonale tilsyn.  

 

 Norge, Island, Liechtenstein og EFTAs overvåkingsorgan vil bli "non-voting"-medlemmer av tilsynsstyret 

(BoS). Dette innebærer at de også vil kunne delta i samtlige diskusjoner om enkeltinstitusjoner.  

 

 Også EFTAs overvåkingsorgan vil kunne delta i forberedende organer i EUs finanstilsyn. Tilsvarende vil EUs 

finanstilsyn kunne delta i relevante forberedende organer i EFTAs overvåkingsorgan.  

 

 Det vil inngås en MoU mellom EFTAs overvåkingsorgan og ESAene som grunnlag for samarbeidet.  

 

 EUs finanstilsyn (og EFTAs overvåkingsorgan) må revidere sine interne prosedyrer så de blir i samsvar med 

den nye løsningen. Arbeidet er igangsatt.  
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Når trer da EMIR i kraft i norsk 

rett……..!? 
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Noen stikkord: 

 

- Tilpasningstekster, også for nivå 2- tekster 

 

 

 

 

 

«Departementet tar videre sikte på å sette norsk 

regelverk som gjennomfører EMIR-forordningen 

og tilhørende nivå 2 rettsakter i kraft i løpet av 

annet kvartal 2017. Slik senere ikrafttredelse vil gi 

tid til å få innlemmet flere av nivå 2 – 

forordningene til EMIR i EØS-avtalen, og tid for 

markedsaktørene og Finanstilsynet til å forberede 

seg til nytt regelverk.» 



https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-

budsjett/finansmarkedene/ 
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Clearingplikt for kategori 3- 

motparter  
Vedtatt pliktig clearing for;  

– OTC interest rate derivatives denominated in EUR, GBP, 

JPY, and USD; 

– OTC index credit default swaps; and 

– OTC interest rate derivatives denominated in NOK, PLN and 

SEK. 
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ESMA anerkjenner at 

utfordringer 
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“counterparties with the smallest level of activity in OTC 

derivatives (i.e. those in Category 3) are facing important 

difficulties in preparing the arrangements with clearing 

members that are necessary for clearing the contracts, due to 

complexities affecting both types of access, client clearing and 

indirect client clearing which were not foreseen at the time the 

proposals related to the clearing obligation were developed.”  



 

 CP ESMA/2016/1125  - 13 juli 2016 – foreslått utvidelse av 

the “phase in”-perioden for clearingforpliktelser for de minste 

finansielle motpartene (kategori 3). 

 

 Final Report  
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Irregulær avslutning av 

kontoførervirksomhet 
 

Avvikling av kontoførervirksomhet 

 

Rettslige rammer 

Avtalerettslige forpliktelser 

Finanstilsynets rolle 
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