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DISPOSISJON

▶ Prosess – fra EU-regler til norske regler
▶ EUs kapitalmarkedsunion
▶ Markedsregulering (regulering av investorer og utstedere)
▶ Regulering av tjenesteytere i finansmarkedet
▶ Regulering av finansiell infrastruktur
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PROSESS – FRA EU-REGLER
TIL NORSKE REGLER
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REGELVERKSSTRUKTUR I EU
Nivå 1: Rammedirektiver/forordninger (EP/Rådet)

Nivå 2: Delegerte gjennomføringsbestemmelser (Kommisjonen)
•Kommisjonen fastsetter regler alene, eller
•Kommisjonen og regelverkskomiteene fastsetter regler

Nivå 2.5: Bindende tekniske standarder ("ESAer"/ Kommisjonen)
•Regulatoriske tekniske standarder, eller
•Tekniske gjennomføringsstandarder

Nivå 3: Veiledning fra ESAer for å sikre konsistent gjennomføring av
EU-regelverket
Nivå 4: Kommisjonens håndhevelse av EU-regelverket overfor det
enkelte medlemsland
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FASER I REGELVERKSPROSESSEN
Fra EU-regler til norske regler

Vedtakelse av
rettsakter i EU

Innlemmelse
av rettsakter i
EØS-avtalen

Gjennomføring i norsk
rett
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STATUS FOR ”EØS-PROBLEMET”
▶ Forordningene som etablerer EUs finanstilsynsorganer ikke tatt inn i EØSavtalen – innlemmelse av 180 andre rettsakter på finansmarkedsområdet
også stanset opp
▶ Kompromiss mellom EØS/EFTA og EU:
▷ EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gis den formelle myndigheten til å treffe vedtak
overfor norske enkeltinstitusjoner – må være basert på utkast fra EUs finanstilsyn

▷ EUs finanstilsyn kan likevel gi anbefalinger til norske enkeltinstitusjoner
▷ Gjensidig deltakelse i hverandres beslutningsprosesser

▶ Status:
▷ Samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av følgende rettsakter gitt med ¾ flertall
gitt 13. juni 2016:
> De fire forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem
> EMIR, shortsalgforordningen, AIFM og kredittrating

▷ Lov om EØS-finanstilsyn vedtatt av Stortinget samme dag
▷ EØS-komiteen må formelt vedta innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen
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NÆRMERE OM "LOV OM EØS-FINANSTILSYN"
▶ Lov om innlemmelse av følgende forordninger i norsk rett:
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

EBA-forordningen (1093/2010) med EØS-tilpasninger
EIOPA-forordningen (1094/2010) med EØS-tilpasninger
ESMA-forordningen (1095/2010) med EØS-tilpasninger
ESRB-forordningen (1092/2010) med EØS-tilpasninger

Shortsalg-forordningen (236/2012) med EØS-tilpasninger
EMIR (648/2012) med EØS-tilpasninger
Kredittratingbyråforordningene med EØS-tilpasninger
AIFM anses allerede gjennomført i norsk rett

▶ Loven vedtatt før høringsfristen er utløpt…
▶ Ikrafttredelse:
▷ Avventer vedtak i EØS-komitéen
▷ Senere ikrafttredelse for EMIR og shortsalgforordningen

▶ Viktige og omfattende direktiver/forordninger vil innlemmes i EØS-avtalen i
høyt tempo i tiden som kommer – men mange allerede inntatt i norsk rett.
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EUS
KAPITALMARKEDSUNION
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OVERSIKT OVER KAPITALMARKEDSUNIONEN
▶ Kommisjonens ”Action Plan on Building a Capital Markets Union” av 30.
september 2015:
▷ Formål - skape et reelt indre marked for kapital innen 2019
▷ Skal utfordre bankdominert finansiering

▶ Angir målsetninger som skal oppnås med tiltak på kort og lengre sikt

▶ Skal gis regelmessige statusrapporter – første rapport gitt 25. april 2016
▶ Svekket fremdrift etter Brexit?
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KAPITALMARKEDSUNIONEN
▶ Lettere kapitaltilgang for mindre selskaper:
▷ Legge til rette for ”crowdfunding” for selskaper i startfasen – rapport 3. mai 2016
▷ Nye fondsstrukturer for selskaper i vekstfasen – nye regler ventet i 2016
▷ Legge til rette for ”utlånsfond” – ESMA Opinion om "loan funds" i mai 2016

▶ Lettere kapitaltilgang for større selskaper:
▷ Revisjon av prospektdirektivet – forslag fremmet november 2015
▷ ”Light touch” krav for regulerte markeder for SMEs
▷ Økt harmonisering av nasjonal lovgivning for selskapsobligasjoner
> Kommisjonen varslet utredning betydelig skepsis fra sentrale norske aktører
> Vurdering av skattemessig likebehandling mellom gjeld og egenkapital

▶ Økt infrastrukturfinansiering og mer bærekraftige investeringer
▶ Gjøre det ”billigere” for regulert livselskaper å investere i infrastruktur og
infrastrukturfond – nye regler i kraft 2. april 2016
▶ Harmoniserte kriterier for grønne obligasjoner

10

KAPITALMARKEDSUNION FORTS.
▶ Økt investeringsvilje
▷ Tiltak for økt investeringsvilje hos retail investorer
> Legge til rette for rådgivning og distribusjon fra digitale plattformer
> Utrede behovet for et felles-europeisk pensjonsprodukt ("PEEP")

▷ Tiltak for økt investeringsvilje hos profesjonelle investorer
> Legge til rette for økte aksjeinvesteringer fra forsikringsselskaper
> Identifisere og fjerne barrierer for grensekryssende fondsdistribusjon – høring i juni 2016

▶ Øke bankenes utlånskapasitet
▷ Harmoniserte krav til verdipapirisering
> Utkast til forordning om ”Simple, Transparent and Standardised (STS) securitisation”
fremmet 30. september 2015 – godtatt i desember 2015

> Foreslått lettelser i kapitalkravene for banker og forsikringsselskaper for investeringer i
STS-verdipapirer

> Konsekvenser for norsk forbud for bankers verdipapirisering?

▷ Rapport om harmoniserte krav til covered bonds
> EU-kommisjonens rapport om covered bonds 30. september 2015
> Konsekvenser for norske covered bonds (obligasjoner med fortrinnsrett)
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MARKEDSADFERD I
FINANSMARKEDET
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NY FORORDNING OM MARKEDSMISBRUK
Prosess:
▶

I kraft i EU 3. juli 2016 – men allerede viktige konsekvenser for norske utstedere og
verdipapirforetak

▶

Verdipapirlovutvalget arbeider med sikte på gjennomføring i norsk rett

Viktige endringer:
▶

Virkeområdet: flere markedsplasser og flere finansielle instrumenter

▶

Presiseringer i definisjonen av innsideinformasjon

▶

Viderefører i all hovedsak reguleringen av innsideinformasjon

▶

Krav ved avklaring av markedsinteresse (”market sounding”)

▶

Krav til rapportering av mistenkelige transaksjoner for markedsplasser og
verdipapirforetak som opererer markedsplasser

▶

Krav til utsteders offentliggjøring av innsideinformasjon

▶

Krav til beslutninger om utsatt offentliggjøring

▶

Harmonisert format på innsidelister

▶

Harmonisert format ved rapportering av primærinnsiders handel

▶

Krav til produksjon og offentliggjøring av investeringsanbefalinger
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MARKEDSMISBRUKSREGELVERKET 2016
Kfor. 2016/960 - markedssonderinger
Kfor. 2016/959 - markedssonderinger

Kfor. 2016/378 - myndighetsrapportering
Kfor. 2016/523 – transaksjoner av ledende ansatte
Kfor. 2016/347 - innsidelister
Kfor. 2016/958 - investeringsanbefalinger

Kfor. 2016/957 – forebygging av misbruk
MAR
P/Rfor 596/2014

Kfor. 2016/1052 – tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering

Kfor. 2016/909 - myndighetsrapportering
Kfor. 2016/909 – akseptert markedspraksis
Kdir. 2015/2392 – rapportering av markedsmisbruk

MAD II
EP/Rdir 2014/57/EU

Kfor. 2016/522 – markedsmanipulasjon etc.
Kfor. 2016/1055 – offentliggjøring av innsideinformasjon
Kfor. XXXX/XXX – Samarbeid med ESMA
Kfor. XXXX/XXX– Plikten til å samarbeide

Kfor. XXXX/XXX- Samarbeid med tredjeland
Kfor. XXXX/XXX– Informasjonsutveksling med ESMA
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SHORTSALG
▶ Rammeforordning 236/2012 trådte i kraft i EU 1. november 2012.

▶ Utfylles av en rekke Kommisjonsforordninger (nivå 2 og nivå 2 ½)
▶ Viktige elementer i regelverket:
▷ Vidt virkeområde
> noterte instrumenter

> gjelder på investornivå
> omfatter derivatposisjoner

▷ Rapporteringskrav for shortposisjoner
▷ Nasjonalt tilsyn og ESMA kan forby dekket shortsalg ved ”exceptional
circumstances”

▷ Restriksjoner på udekket shortsalg
▷ Betydning for tilsynspraksis

▶ Norge på overtid – omfattet av første runde av utestående EU-regler som
skal inntas i EØS-avtalen. Trolig i kraft i løpet av 2016.
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REGULERING AV
TJENESTEYTERE I
FINANSMARKEDET
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REGULERING AV
VERDIPAPIRFORETAK
MiFID II og MIFIR
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MIFID II – PROSESS OG KILDER
▶ Forordning (MiFIR) og endringsdirektiv (MiFID II) offentliggjort 12. juni 2014
(nivå 1)
▷ Skulle etter planen vedtas nasjonalt i juli 2016 med ikrafttredelse 3. januar 2017
▷ Rådet har vedtatt ett års utsettelse: nasjonal gjennomføring i juli 2017 og
ikrafttredelse 3. januar 2018

▶ Kommisjonens ”delegated acts” (nivå 2):
▷ Vil gi utfyllende regler på 14 sentrale områder
▷ Fastsatt 7. april, 25. april og 18. mai basert på råd fra ESMA

▶ ESMAs ”technical standards” – ITS/RTS (nivå 2,5):
▷ Regulerer mer tekniske forhold – men også spørsmål av stor praktisk betydning
▷ ESMA fastsatt utfyllende standarder 29. juni 2015, 28. september 2015 og 11.
desember 2015 – bekreftelse av Kommisjonen i våren 2016

▶ ESMA Guidelines og Q&A (nivå 3)
▷ Praktisk viktig veiledning fra ESMA (guidelines supplert med Q&A) – Q1 2016
▷ Omfatter blant annet automatisert rådgivning, kompetansekrav og kryssalg

▶ Nasjonal gjennomføring – lovutvalg med frist januar 2017
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SENTRALE OMRÅDER I MIFID II/MIFIR
Handelsplattformer
(RM, MTF, SI, OHF)

Handelsplikt - derivater

Handelsplikt – aksjer

Rapportering til
markedet (pre- og
posttrade)

Rapportering til
myndigheter

Investorbeskyttelse

Utvidet virkeområde
- varederivater

Organisatoriske krav
– verdipapirforetak

• Virksomhet for aksjer og tradisjonell megling/rådgivning: bygger på
gjeldende regler ("mer av det samme")
• Utvider virkeområdet til å regulere virksomhet i derivater og obligasjoner
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REGULERING AV BANKER

20

OVERSIKT OVER EUS ”BANKING UNION”
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NÆRMERE OM ”SINGLE RULEBOOK”
CRD IV – skrittvis ikrafttredelse i EU fra 1. januar 2014
▶ Består av (i) et direktiv og (ii) en forordning på nivå 1 - omfattende nivå 2,5
▶ Enkelte hovedpunkter:
▷ Kapitalkrav og beregningsgrunnlag
▷ Innføring av ”kapitalbuffere” – særlig om betydning for filialer
▷ Likviditetskrav
▷ Krav til uvektet egenkapitaldekning (”leverage ratio”)
▷ Bonusregler
▶ ”Ensidig” innføring av CRD IV i norsk rett
▶ Særlige krav til styremedlemmers habilitet mv – pt ikke gjennomført
▶ EBA/ESMA rapport 14. desember 2015 om kapitalkrav for verdipapirforetak:
▷ Foreslår å skille mellom ulike kategorier av verdipapirforetak – bare de største
(”bank like”) skal være underlagt CRR/CRD IV

▷ Særskilt kapitalregime for mindre verdipapirforetak
▷ Foreslått utsettelse av nye kapitalkrav for varederivatforetak til 31. desember 2020
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”SINGLE RULEBOOK” FORTS
Krisehåndtering og innskuddsdekning
▶ Krisehåndteringsdirektivet (”BRRD”) inneholder konkrete forslag til
krisehåndtering, herunder
▷
▷
▷
▷
▷

Definerte triggere for krisehåndtering
Krav om ”bail-in” instrumenter
Recovery planer i banken
Resolution planer hos tilsynsmyndighetene
Skrittvis ikrafttredelse i EU (1. januar 2015 og bail-in fra 1. januar 2016)

▶ Innskuddsgarantidirektivet (”DGSD”) – krever harmonisert innskuddsdekning
innen utløpet av 2018. Slutten på norsk 2 MNOK-grense?

▶ Norsk gjennomføring behandles av Banklovkommisjonen – vil kreve
vesentlige endringer i banksikringsloven.
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ANDRE STRUKTURELLE TILTAK
”Liikanen-rapporten”
▶ Kommisjonen fremmet forslag til forordning 29. januar 2014
▶ Rådet kom til enighet 19. juni 2015 - er til behandling i Parlamentet
▶ Virkeområde:
▷ Balansesum over 30 milliarder euro
▷ Handelsaktiviteter utgjør over 70 milliarder euro eller over 10 % av balansen

▶ Hovedinnhold:
▷ Forbud mot egenhandel som ”kun har til formål å skape profitt” for bankene.
▷ Myndighetene kan kreve at bankene skiller ut ”høyrisiko-aktiviteter” og ordinær
bankvirksomhet i separate juridiske enheter – unntak hvis risiko håndteres på
annen måte.

▶ Betydning for om lag 30 banker i EU

24

REGULERING AV
FORSIKRINGSSELSKAPER
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FORSIKRINGSSELSKAPER OG PENSJONSKASSER
▶ Solvens II (forsikringsselskaper)
▷ Trådte i kraft i EU og i Norge 1. januar 2016
▷ Omfattende nivå-2 og nivå 2 ½ regler fastsatt av Kommisjonen
▷ Hovedpunkter:
> Markedsverdiberegning av eiendeler og forpliktelser
> Strengere kapitalkrav og strengere krav til kapitalens sammensetning
> Nytt regime for livselskapenes kapitalforvaltning – stor betydning for aktører i det norske
kapital- og eiendomsmarkedet

> Særlige utfordringer knyttet til lange pensjonsforpliktelser og fripoliser (må slik
virksomhet reguleres under Solvens II?)

▶ Særlig om infrastrukturinvesteringer:
▷ ”Kvalifiserte infrastrukturinvesteringer” som egen aktivaklasse i Solvens II fra april
▷ Nye regler trådte i kraft 2. april 2016 – konsekvenser for særnorske
investeringsbegrensninger (15 %-regel)

▶ Endringer i tjenestepensjonsdirektivet (IORP)
▷ Viderefører gjeldende kapitalkrav for pensjonskasser (basert på Solvens I)
▷ EIOPA tatt til orde for at Solvens II "bare" skal brukes som stresstestverktøy
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KOLLEKTIV
KAPITALFORVALTNING
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KOLLEKTIV KAPITALFORVALTNING
▶ UCITS V og AIFMD – regulering av forvaltere og enkelte produkter
▶ Særlige produktregler (alternative investeringsfond som ikke er UCITS):
▷ European Long-Term Investment Funds (”ELTIF”)
> Forvalter må være en AIFM med særlig ELTIF-godkjennelse
> 70 % av kapitalen må investeres i ”langsiktige aktiva” – kan gi direkte lån
> Krav til risikospredning og andre ”UCITS-lignende” virksomhetsbegrensninger
> Krav til prospekt og markedsføringstillatelse
> Kan både markedsføres til profesjonelle og enkelte ikke-profesjonelle
> Begrensninger på løpende innløsning – men skal være fritt omsettelige
> Kommisjonen har vedtatt endringer i vektingsregler for ELTIF i Solvens II

▷ Høring om norsk gjennomføring i AIFM-loven avsluttet – mangler regler om vekting
▷ Venturekapitalfond (EuVECA) og fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF)
▷ Pengemarkedsfond
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FORBRUKERSPØRSMÅL
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INITIATIV FOR ØKT INVESTORBESKYTTELSE
▶ PRIIPS – krav til opplysninger i forkant av salg av sammensatte investeringsprodukter

▷ Forordning om salgsinformasjon (”Packaged Retail Insurance and Investment
Products”) – skal tette ”regulatoriske hull”

▷ Innebærer krav om nøkkelinformasjon i form av et KID-dokument – retter seg mot
produsenter og selgere av PRIIPS (utsatt frist for UCITS til desember 2019)

▷ Level 2,5 regler fastsatt av Kommisjonen i sommer – men vil EP godkjenne dem?
▷ Skal i utgangspunktet tre i kraft 1. januar 2016 – usikkert i lys av EP vedtak?

▶ Insurance Distribution Directive (IDD) - kvalitative krav til
forsikringsrådgivning
▷ Vedtatt 14. desember 2015 – nasjonal gjennomføring januar 2018
▷ IDD vil oppstille ”MiFID II-krav” ved salg av forsikring
▷ Vil blant annet medføre endringer i honorarstruktur ved salg av unit-linked
▷ Konsekvenser ved salg av innskuddspensjon og fripoliser med investeringsvalg
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GRØNNBOK OM FINANSIELL TJENESTEYTING
OVERFOR FORBRUKERE
▶ ”Better products, more choice” innen bank og forsikringstjenester
▶ Styrke det europeiske markedet for finansiell tjenesteyting overfor forbrukere
▶ Identifiserer umotiverte hindringer som forbrukere møter ved finansielle tjenester over
landegrensene, herunder:

▷ åpne bankkonti eller kjøpe spareprodukter på tvers av landegrensene
▷ høye gebyrer ved bruk av kredittkort i utlandet
▷ låneopptak på tvers av landegrensene
▶ Skal lede til en Action Plan on Retail Financial Services i slutten av 2016
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BETALINGSTJENESTER
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NYTT BETALINGSTJENESTEDIREKTIV – PSD2
▶ Frist for implementering: 13. januar 2018

▶ Formål
▷
▷
▷
▷
▷

Harmonisere regelverket
Stimulere innovasjon, utvikling og effektivitet
Øke sikkerheten ved betaling

Beskytte forbrukere
Redusere kostnader

▶ Behov for revisjon
▷
▷
▷
▷

Omfattende teknologisk utvikling
Rask framvekst av elektroniske og mobile betalingsløsninger
Økt sikkerhetsrisiko ved elektroniske betalinger
Endringer i bransjen/markedet medfører behov for endret regulering for å oppnå
formålene
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RELEVANTE ENDRINGER
Utvidet
anvendelsesområde
• "One-leg out"- transaksjoner
• Betalinger i enhver valuta

Third Party Providers
(TPP):

Klagebehandling

• Kontoinformasjonstjenester
• Betalingsordretjenester

Økte sikkerhetskrav
• "Strong customer
authentication"
• Rapporteringskrav

Passporting

Nye regler om gebyrer
for
betalingstransaksjoner
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NYE REGLER FOR
FINANSIELL
INFRASTRUKTUR
(MIFIR/MIFID II, EMIR,
CSDR)
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OVERSIKT OVER REGELVERKET
Generelle krav for å
effektivisere
finansmarkedene
(aksjer, renter og
derivater)
MiFIR/MiFID II
Etablering av ny
handelsfasilitet
Handelsplikt for
aksjer og visse
derivater
Rapportering til
myndigheter
Gjennomsiktighet

Risikoreduksjon i
derivatmarkedet

Sikkerhet i
verdipapiroppgjøret

EMIR
Risikoreduserende
tiltak
Rapporteringsplikt
til TR
Clearingplikt
Krav til sentral
motpart

CSDR
Konsesjonsplikt for
verdipapirregistre
Harmoniserte
virksomhetsregler
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MIFID II/MIFIR
Markedsstruktur og annen infrastruktur
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SENTRALE OMRÅDER I MIFID II/MIFIR
Handelsplattformer
(RM, MTF, SI, OHF)

Handelsplikt - derivater

Handelsplikt – aksjer

Rapportering til
markedet (pre- og
posttrade)

Rapportering til
myndigheter

Investorbeskyttelse

Utvidet virkeområde
- varederivater

Organisatoriske krav
– verdipapirforetak
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MIFID II/MIFIR –
▶ MiFID II/MiFIR - betydning for markedsstruktur:
▷ Ny markedsstruktur – innføring av "OHF" som ny handelsfasilitet
▷ Regulering av OTC-handel i derivater – innføring av handelsplikt
▷ Økte krav til rapportering og gjennomsiktighet

MiFID II…aims to change how trillions of euros-worth of stocks and bonds, derivatives and
commodities are traded, cleared and reported. The consequences are likely to be as sweeping
and unpredictable as those of its predecessor” (Kilde: Economist)
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KONSEKVENSER AV KLASSIFISERINGEN AV
ULIKE HANDELSPLATTFORMER
HANDELSALTERNATIVER ETTER MiFID II/MiFIR
Egenskaper

Regulerte markeder

Multilateral
handelsfasilitet

Organiserte
handelsfasiliteter
(NY)

Systematisk
Internaliser
(UTVIDET)

OTC (BEGRENSET)

Handelsform

Mulitlateral

Multilateral

Multilateral

Bilateral

Bilateral

Utøvelse av skjønn
ved avtaleslutning

NEI

NEI

JA

JA

N/A

Adgang til
egenhandel

NEI

NEI

BEGRENSET
(unntak for illikvide
statsobligasjoner og
”matched principal”
handel)

JA

N/A

Aksjer

Ikkeaksjer

Aksjer

Ikkeaksjer

Aksjer
(ikke
tillatt)

Ikke
aksjer

Aksjer

Ikkeaksjer

Aksjer

Ikkeaksjer

Pre-trade
gjennomsiktighet

JA –
begrenset
unntak

JA – NY
enkelte
unntak

JA –
begrenset
unntak

JA –NY
enkelte
unntak

N/A

JA – NY
enkelte
unntak

JA
(ingen
forandring fra
MiFID I)

JA – NY
enkelte
unntak

N/A

N/A

Post-trade
gjennomsiktighet

JA
(minimal
forandring fra
MiFID I)

JA – NY
adgang til
enkelte
utsettelser

JA
(minimal
forandring fra
MiFID I)

JA – NY
adgang til
enkelte
utsettelser

N/A

JA
adgang til
enkelte
utsettelser

JA
(minimal
forandring fra
MiFID I)

JA
adgang til
enkelte
utsettelser

JA
(minimal
forandring fra
MiFID I)

JA
adgang til
enkelte
utsettelser
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EMIR
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HOVEDPUNKTER I FORORDNINGEN
▶ Regulering av aktører som handler derivater i OTC-markedet
▷ Plikter beror på klassifisering av (i) derivat og (ii) motpart ("FC", ”NFC-”/”NFC+”)
▷ Risikoreduserende tiltak (september 2013)
▷ Rapporteringskrav til ”Trade Repositories” (februar 2014)
▷ Clearingplikt for enkelte derivater for enkelte motparter
> RTS om clearing av renteswapper i europeiske valutaer utenfor G4 (bl.a. NOK) fastsatt
av Kommisjonen 10. juni 2016

> Ikrafttredelse avhengig av klassifisering under EMIR

▶ Regulering av oppgjørssentraler og "trade repositories"
▷ Nærmere krav fastsatt i Kommisjonsforordning om CCPer 21. april 2016

▶ Ikrafttredelse i norsk rett fra 1. januar 2017?
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ANDRE
REGELVERKSINITIATIV
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ANDRE REGELVERKSINITIATIV
▶ SFT-forordning (”Securities Financing Transactions”)
▷ Trådte i kraft i EU med direkte virkning 12. januar 2016
▷ Forordningen regulerer SFTer (dvs. utlånsavtaler, repoer, gjenkjøpsavtaler og
annen bruk av finansielle instrumenter som sikkerhetsstillelse), og innebærer:
> ”EMIR-style” rapporteringsplikt til Trade Repositories
> Fondsforvaltningsselskap må opplyse om bruk av SFTer til investorer
> Krav om offentlighet ved gjenbruk av sikkerhetsstillelse

▷ Ikrafttredelse 2017

▶ Regulering av kredittratingbyråer ("CRA-forordningen")
▷ CRA-forordningen inntatt i EØS-avtalen og norsk rett – men viktige endringer i
CRA er ikke innarbeidet (CRA II og CRA III)

▷ Vil åpne for norske ratingselskaper – men hva med skyggerating?
▷ Vil innarbeides i EØS-avtalen og norsk rett om kort tid – trolig ikrafttredelse 1.
januar 2017
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▶ Går mot en ”Single Rulebook” innen bank, forsikring og verdipapir
▶ Konsekvenser for norsk rett:
▷ Totalt endret rettskildebilde
▷ Ny rolle for Finanstilsyn, Finansdepartement og norske domstoler
▷ Økt rolle for EUs finanstilsyn – forholdet til norsk forvaltningstradisjon?
▷ Økt konflikt mellom norsk rammelovgivning og EU-forordninger/direktiver?

▶ Redusert regelverksaktivitet fremover?
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