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Forord ved formanden 

 

Det er mig en glæde at præsentere Den Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) årsberetning for 2011, som er vores første 

operationelle år. 

 

Det første år har været meget begivenhedsrigt, både for os som ny europæisk 

tilsynsmyndighed, og for Europas finansielle markeder. Da ESMA fik overdraget rollen som 

europæisk tilsynsmyndighed for værdipapirmarkeder den 1. januar 2011, befandt disse 

markeder sig i en skrøbelig tilstand, som forværredes senere på året, da de europæiske 

markeder oplevede kraftige kursfald. 

 

Uagtet de europæiske finansielle markeders tilstand var den rolle, som ESMA's havde fået 

tildelt, imidlertid klar, og jeg føler, at vi levede op til den udfordrende opgave, vi blev stillet af 

EU. Dette blev opnået gennem markedsovervågning over hele EU, i tæt samarbejde med de 

nationale kompetente myndigheder, gennem tæt koordinering med vores 

søsterorganisationer, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Det 

Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), med henblik på identificering af opbygning 

af risici. ESMA arbejdede ligeledes på at implementere de forskellige dele af den nye 

lovgivning om finansielle markeder, der er udarbejdet med det formål at håndtere nogle af de 

mangler, der findes i reguleringen og tilsynet med de finansielle markeder, og som blev sat i 

relief af finanskrisen. 

 

Som led i den langstrakte proces med at ændre og gennemføre lovgivningen var ESMA det 

konkrete udtryk for Europas omfattende reaktion på finanskrisen, sammen med de øvrige 

nye europæiske organer og tilsynsmyndigheder på europæisk plan. Jeg ser personligt ESMA’s 

oprettelse som begyndelsen på en ny epoke for, hvordan vi skal beskytte investorer og sikre, 

at vi har velfungerende og stabile markeder i hele Den Europæiske Union. Den positive 

feedback og støtte, som jeg har modtaget i de seneste 12 måneder som formand for ESMA, 

gør mig overbevist om, at vi er på rette vej mod at nå disse mål. 

 

Udover sin regelfastsættende og koordinerende rolle er ESMA den eneste europæiske 

tilsynsmyndighed, der i dag har direkte tilsynsansvar for markedsdeltagere. Dette tilsyn 

udøves på det vigtige område for kreditvurderingsbureauer, som tidligere ikke havde været 

underlagt nogen regulering. ESMA har siden juli 2011 været den eneste tilsynsmyndighed for 

kreditvurderingsbureauer i EU, og alle kreditvurderingsbureauer, der ønsker at udøve 
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virksomhed på dette område, skal ansøge ESMA om registrering. I 2011 registrerede ESMA i 

alt 16 kreditvurderingsbureauer, som talte de vigtigste markedsaktører som f.eks. Fitch, 

Moody’s og Standard & Poor’s, men også en lang række andre kreditvurderingsleverandører, 

der driver virksomhed i EU. At få lagt kreditvurderingsbureauer ind under europæisk tilsyn 

er en milepæl og en nødvendighed for en sundere vurderingspraksis, der kan bidrage til 

bedre fungerende markeder. For at sikre, at kreditvurderingsbureauerne lever op til de nye 

regler for gennemsigtighed, uafhængighed og intern ledelse, har ESMA i december 2011 

ligeledes gennemført de første kontrolbesøg på stedet, som vil komme til at indgå som et fast 

element i vores tilsynsaktiviteter i denne markedssektor, selv om det kun er et første skridt 

imod gennemførelsen af overvågningsordningen for kreditvurderingsbureauer. 

 

Kreditvurderingsbureauer var et vigtigt fokusområde for ESMA i myndighedens første leveår, 

men det indgik samtidigt i en bred vifte af aktiviteter, der blev gennemført i årets løb. Til 

højdepunkterne hørte f.eks. de foreslåede adfærdsregler for virksomheder, der beskæftiger 

sig med højfrekvenshandel (High-Frequency Trading (HFT)) og strukturerede 

investeringsfonde eller Exchange-Trade-Funds (ETF'er), samt det politiske arbejde omkring 

disse nye EU-regler, i henhold til hvilke ESMA skal yde rådgivning eller levere tekniske 

standarder. Faktisk havde vi til tider en fornemmelse af også at være reguleringsmyndighed 

for farverige akronymer i forbindelse med værdipapirlovgivning som f.eks. MiFID II, EMIR, 

UCITS, AIFMD og CRA III. 

 

Det er min opfattelse, at ESMA i løbet af 2011 er kommet et godt stykke vej mod at rodfæste 

sig med sine kompetencer i relation til en af vores vigtigste målsætninger, nemlig at indtage 

en aktiv rolle i forbindelse med fremme af beskyttelse af investorer i EU gennem en række 

tiltag, der er rettet mod at fremme sunde og modstandsdygtige markeder, hvor investorer er i 

besiddelse af de nødvendige oplysninger til at træffe informerede investeringsbeslutninger. 

Under de nuværende markedsvilkår tilstræber detailinvestorer fortsat højst mulige afkast 

med den risiko, at de kan komme til at bevæge sig ind på områder, som de ikke kender til. 

Som reaktion på en af disse produktgruppers stigende popularitet udsendte ESMA den første 

investoradvarsel nogensinde for hele EU om risiciene ved investering i valutaprodukter. 

 

Detailinvestorer er ikke alene om at have behov for beskyttelse, så da der sidste efterår 

opstod bekymring for de potentielle virkninger af rygter og shortselling, lykkedes det ESMA 

at koordinere og harmonisere indførelsen af forbud mod korte nettopositioner i finansielle 

institutioner på en række europæiske markeder. Derudover udsendte ESMA meddelelser om 

den korrekte anvendelse af regnskabsregler ved behandling af offentlige låntagere. Jeg vil 

gerne benytte denne lejlighed til personligt at takke alle de personer, der har bidraget til et 
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succesrigt 2011 for ESMA. Jeg retter ligeledes min tak til mine kolleger fra EU’s nationale 

myndigheder, der som medlemmer af tilsynsrådet har stået i spidsen for ESMA's arbejde i 

disse udfordrende tider. Samtidig skylder jeg mine kolleger i styrelsesudvalget tak for deres 

ihærdige indsats og engagement med fokus på myndighedens drift, herunder udviklingen af 

et flerårigt arbejdsprogram, budgetlægning og personaleressourcer. 

 

Endelig vil jeg gerne have lov til at udtrykke min oprigtige tak til alle ESMA’s medarbejdere 

for deres engagement i det forløbne år og for den fremragende kvalitet af det arbejde, de har 

udført for organisationen for at gennemføre ESMA’s målsætninger om fremme af 

investeringsbeskyttelse og en styrkelse af stabile og velfungerende finansmarkeder i EU. 

 

Jeg ser frem til at stå i spidsen for denne stadig større gruppe af engagerede europæere. 

 

Steven Maijoor 

Formand 

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
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Forord ved den administrerende direktør 

 

Sidste år var året for oprettelsen af den nye Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Som administrerende direktør er det med 

stolthed, at jeg kan aflægge beretning om dette vigtige første år af ESMA’s 

virksomhed. 

 

Oprettelse af en ny europæisk myndighed kan være noget af en udfordring i alle henseender, 

men oprettelsen af ESMA skete på baggrund af både en vanskelig periode på de europæiske 

finansielle markeder og et betydeligt antal nye lovgivningsinitiativer, der fulgte i kølvandet af 

finanskrisen. Derudover var der kun et meget kort forløb mellem den endelige beslutning i 

september 2010 om at oprette ESMA og de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, og den 1. 

januar 2011, som var den dag, hvor myndigheden reelt indledte sine aktiviteter. 

 

De første måneder gik primært med at udforme og konsolidere det operationelle og 

proceduremæssige grundlag for den nye myndighed, herunder beslutningsprocedurer, 

udvælgelse af formanden og den administrerende direktør, samt indledende finansielle og 

personalemæssige procedurer. Sideløbende med disse indledende administrative 

udfordringer flyttede ESMA også sine kontorer over Seinen til sit nye hovedkvarter i Paris' 7. 

arrondissement. 

 

ESMA har i sit første operationelle år med succes nået mange af sine nye mål. Det primære 

fokus var i hele overgangsperioden at bevare et højt operationelt effektivitetsniveau – således 

at de vigtige mål i vores ambitiøse arbejdsprogram for skabelse af politiske resultater og 

opstart af direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauerne, samt fremme af tiltag til 

investorbeskyttelse, finansiel stabilitet og tilsynsmæssig konvergens, blev nået. 

 

Rent operationelt startede ESMA op med 35 medarbejdere fra CESR (Det Europæiske 

Værdipapirtilsynsudvalg) i begyndelsen af 2011, men ved udgangen af året var dette tal 

vokset til 60 medarbejdere spredt på alle områder af organisationen. Den nye formands og 

min ankomst som administrerende direktør i foråret/sommeren 2011 satte gang i en 

omstrukturering af den interne organisation med oprettelsen af en række nye afdelinger og 

enheder, der afspejler ESMA’s juridiske ansvarsområder. Til at støtte den nye struktur var 

det nødvendigt at foretage en række centrale udnævnelser, og efter en lang og grundig 

udvælgelsesproces blev der til at lede de nye områder udvalgt et antal højt kvalificerede 

kandidater med en imponerende baggrund inden for det offentlige, internationale 

organisationer, regeludstedende myndigheder og den private sektor. Dette tilførte 
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organisationen en stærk ledelsesstruktur fra efteråret og frem, hvilket støttede dens 

muligheder for at levere resultater inden for dens ansvarsområder. 

 

I sin egenskab af EU-agentur skal ESMA kunne sikre, at dens finans-, indkøbs- og andre 

administrative procedurer følger de strenge regler, der er fastsat i henhold til EU-

lovgivningen. Organisationen implementerede med succes EU's regnskabssystem (ABAC) og 

gennemgik sine eksisterende interne procedurer for at sikre overholdelsen af disse nye regler. 

ESMA’s første årsregnskab for 2011, som findes i bilag B til denne beretning, viser, at 

udgifterne for 2011 lå 20 % under budgettet, hvilket for det første år af et EU-agenturs 

virksomhed må siges at være et godt resultat. Et område, hvor vores aktivitet sakkede agterud 

i forhold til planen, var it-området, hvor forsinkelsen af mange af de lovgivningsmæssige 

prioriteter har betydet, at færre projekter end oprindeligt planlagt kunne startes op i 2011. 

 

Jeg vil gerne tilslutte mig Steven og sige tak til alle ESMA's medarbejdere for deres hårde 

arbejde, engagement og enorme bidrag, som de hver for sig og tilsammen har ydet til ESMA’s 

succesfulde første år. Jeg vil navnlig gerne takke dem, der har arbejdet så hårdt i 

overgangsperioden for at oprette den nye organisation og har set den vokse i løbet af 2011. 

Min særlige tak går til Carlo Comporti, der forlod ESMA i slutningen af 2011, men som har 

bidraget væsentligt til udformningen af organisationen. 

 

Verena Ross 

Administrerende direktør 

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
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ESMA’s rolle og mål 

 

ESMA’s opgave er at øge beskyttelsen af investorer og fremme stabile og velfungerende 

markeder i EU. ESMA når som uafhængig institution dette mål ved at indføre et fælles 

regelsæt for EU's finansielle markeder og sikre, at det anvendes konsekvent i hele EU. ESMA 

bidrager til reguleringen af paneuropæiske firmaer, der yder finansielle tjenesteydelser, enten 

ved direkte tilsyn eller ved aktiv koordinering af national tilsynsaktivitet. 

 

ESMA's organisatoriske karakteristika 

Følgende seks karakteristika beskriver ESMA, og hvordan det opfylder sin mission og når 

sine mål. 

 

• Europæisk: ESMA handler i EU's interesse i forbindelse med varetagelsen af sine 

opgaver. Organisationen afspejler EU's mangfoldighed 

• Uafhængig: ESMA er uafhængig af EU's institutioner, nationale myndigheder og 

deltagere på de finansielle markeder 

• Samarbejdsorienteret: ESMA danner sammen med de nationale myndigheder et 

EU-netværk af nationale finanstilsyn. Det samarbejder med alle relevante europæiske 

organer, herunder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), samt med tilsynsmyndigheder 

uden for EU 

• Ansvarlig: ESMA’s beslutningsproces er gennemsigtig, og ESMA behandler 

aktørerne på en åben og integrerende måde. Organisationen står til ansvar over for 

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og den bredere 

offentlighed 

• Professionel: ESMA stræber efter faglig kompetence ved at beskæftige højt 

kvalificeret personale med en stærk teknisk ekspertise i, viden om og erfaring med 

finansielle markeder, og gennem sund praksis og sunde procedurer, og 

• Effektiv: ESMA anvender sine ressourcer effektivt med henblik på at styrke sin 

indsats for at fremme af investorbeskyttelse og stabile og velfungerende markeder i 

EU mest muligt. 
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Styringen af ESMA 

Styringen af ESMA varetages af de to øverste beslutningsorganer: Tilsynsrådet og 

styrelsesudvalget. ESMA har en fuldtidsansat formand, Steven Maijoor, og en 

administrerende direktør, Verena Ross. Formanden og den administrerende direktør har 

begge hjemsted i ESMA's lokaler i Paris og har en mandatperiode på fem år, som kan 

forlænges én gang. Formanden er ansvarlig for at forberede tilsynsrådets arbejde og leder 

møderne i tilsynsrådet og styrelsesudvalget. Han repræsenterer også myndigheden udadtil. 

 

Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af myndigheden, herunder 

personaleanliggender, udarbejdelse og gennemførelse af det årlige arbejdsprogram, 

udarbejdelse af myndighedens foreløbige budgetforslag og forberedelse af styrelsesudvalgets 

arbejde. 

 

ESMA’s tilsynsråd 

Tilsynsrådet er sammensat af lederne af de 27 nationale myndigheder, med observatører fra 

Europa-Kommissionen, EBA og EIOPA samt ESRB. Derudover er Norge, Island og 

Liechtenstein1 blevet inviteret til at deltage som faste observatører. Tilsynsrådet fastsætter 

retningslinjer for ESMA's arbejde og er ansvarligt for vedtagelsen af ESMA's udtalelser, 

retningslinjer og henstillinger, afgørelser og for udstedelsen af tekniske standarder og 

rådgivning til EU's institutioner. 

 

Medlemmerne af tilsynsrådet og referater af dets møder findes på ESMA’s 

websted: www.esma.europa.eu/bos 

 

ESMA’s styrelsesudvalg 

Styrelsesudvalget er sammensat af seks medlemmer, der er valgt fra tilsynsrådet af dettes 

medlemmer. Steven Maijoor, ESMA's formand, er også medlem af styrelsesudvalget, som 

han er formand for. Den administrerende direktør og en repræsentant fra Europa-

Kommissionen deltager uden stemmeret (dog således, at Europa-Kommissionen har ret til at 

stemme i budgetanliggender). 

 

Styrelsesudvalgets vigtigste rolle er at fokusere på myndighedens ledelsesaspekter, f.eks. 

udarbejdelse af et flerårigt arbejdsprogram, budgettet og personaleressourcer. 

                                                      
1  Liechtensteins finanstilsyn fremsendte en forespørgsel til ESMA, efter at Liechtensteins parlament havde vedtaget en 

lov om ændring af lov om finanstilsyn ("FMAA"), som trådte i kraft den 1. januar 2011. FMAA er retsgrundlaget for 
samarbejde og udveksling af oplysninger mellem finanstilsynet og dets udenlandske modparter. FMAA ændrede i 
væsentligt omfang de mekanismer for assistance, som finanstilsynet kan tilbyde med henblik på at overholde 
internationale standarder for samarbejde på tilsynsområdet og udveksling af oplysninger, f.eks. ESMA/ESMA-
aftalememorandummet og EU-lovgivning. 
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Medlemmerne af styrelsesudvalget og referater af dets møder findes på ESMA’s websted på: 

www.esma.europa.eu/mb 

 

ESMA’s Interessentgruppe for værdipapirer og markeder 

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder blev nedsat i henhold til 

grundforordningen for ESMA med det formål at fremme høring af interessenter på områder 

af relevans for ESMA’s opgaver. ESMA er forpligtet til at høre gruppen om dens udkast til 

retningslinjer og tekniske standarder. Gruppens 30 medlemmer mødtes første gang i juli 

2011 og blev udpeget af ESMA for en periode af to et halvt år efter en indkaldelse af 

kandidater. De repræsenterer forskellige deltagere på de finansielle markeder og disses 

ansatte, forbrugere og andre detailbrugere af finansielle tjenesteydelser samt små og 

mellemstore virksomheder. 

 

I 2011 valgte gruppen Guillaume Prache, der er forbrugerrepræsentant, som sin formand. 

Han bistås af næstformand Peter de Proft, der repræsenterer brugerne af finansielle 

tjenesteydelser, og Judith Hardt, repræsentant for deltagerne på de finansielle markeder. 

Gruppen afholdt tre plenarmøder i 2011, og referater af dens møder findes på: 

www.esma.europa.eu/smsg 

 

ESMA’s mål 
Sund og effektiv regulering af værdipapirmarkeder er afgørende for vækst, integritet og 

effektivitet på EU's finansielle markeder og økonomi. En effektiv regulering er en afgørende 

faktor for at sikre og fastholde tillid blandt markedsdeltagerne. For at fremme disse forhold 

blev ESMA oprettet som en uafhængig EU-myndighed for at forbedre harmonisering inden 

for både tilsynsregler og -praksis. 

 

For at sikre harmoniserede regler i EU og gennemførelsen heraf optræder ESMA som 

standardfastsættende myndighed i forhold til værdipapirlovgivningen og yder teknisk 

rådgivning på de områder, hvor den har mandat fra Kommissionen. Den spiller ligeledes en 

vigtig rolle med hensyn til at føre direkte tilsyn med paneuropæiske finansielle aktører, som 

f.eks. i dag kreditvurderingsbureauer, eller fremover transaktionsregistre. 

 

ESMA’s årsberetning er et vigtigt værktøj, der skal sikre, at myndigheden holdes ansvarlig i 

forhold til sine mål og årlige arbejdsprogram. For at fremme en bedre forståelse af ESMA’s 

rolle har den fastlagt seks mål, som dens arbejde skal bidrage til at nå, nemlig: 
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Tilsyn 

ESMA’s direkte tilsynsbeføjelser er i øjeblikket fokuseret på en enkelt gruppe deltagere på de 

finansielle markeder, nemlig kreditvurderingsbureauerne. ESMA har siden den 1. juli 2011 

været den ansvarlige myndighed for registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer i 

EU. Derudover har nye EU-forordninger føjet yderligere direkte tilsynsbeføjelser til ESMA’s 

ansvarsområde for så vidt angår transaktionsregistre. 

 

I forbindelse med tilsyn af paneuropæiske deltagere på de finansielle markeder, der kan 

påvirke integriteten af EU's finansmarkeder, bidrager ESMA til sunde og sikre finansielle 

markeder, hvilket støtter investorbeskyttelsen. 

http:// 

Fælles regelsæt 

ESMA arbejder i sin rolle som standardfastsættende myndighed på at etablere 

harmoniserede reguleringsmæssige tekniske standarder inden for forskellige områder af 

værdipapirregulering. Ved at udforme disse standarder bidrager ESMA til at oprette et fælles 

EU-regelsæt, der skal finde anvendelse på alle markedsdeltagere og sikre ensartede vilkår 

over hele EU. Det fælles regelsæt vil fremme stigende kvalitet af og konsekvens i det 

nationale tilsyn, en styrket og konsekvent beskyttelse af investorerne over hele EU samt en 

styrkelse af kontrollen med grænseoverskridende koncerner. 

 

Konvergens 

ESMA blev oprettet med det formål at være med til at fremme konvergens på tilsynsområdet 

og derved reducere tilsynsarbitrage, der skyldes forskellige former for tilsynspraksis, idet de 

risikerer at undergrave ikke alene integriteten, effektiviteten og den tilfredsstillende funktion 

af markederne, men i sidste ende også den finansielle stabilitet. 

 

For at fremme retfærdige og afbalancerede former for tilsynspraksis gennemfører ESMA 

peer-evalueringer af eksisterende EU-lovgivning om værdipapirregulering. Derudover er 

ESMA i besiddelse af en række værktøjer til at opnå lovgivningsmæssig konvergens, herunder 

afgivelse af udtalelser, og som en sidste udvej en procedure for overtrædelse af EU-

lovgivningen. 

 

Myndigheden tilsigter at bruge sit konvergensarbejde til også at fremme aktiviteter på andre 

af arbejdsprogrammets områder, herunder fremme af det fælles regelsæt gennem udstedelse 

af retningslinjer og henstillinger på områder, hvor der er en afvigende anvendelse, og 
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gennem vejledning til Kommissionen på områder, hvor det kan blive nødvendigt med 

revideret lovgivning for at tilpasse forskellige former for tilsynspraksis. 

 

Investorbeskyttelse 

Forordningen om oprettelse af ESMA tildelte myndigheden en ledende rolle med hensyn til 

at fremme gennemsigtighed, enkelhed og retfærdighed på værdipapirmarkeder for 

forbrugere af finansielle produkter eller tjenesteydelser. For at sikre, at investorerne nyder 

samme grad af beskyttelse uanset salgssted eller arten af det produkt, der sælges, indsamler, 

analyserer og rapporterer ESMA om forbrugertendenser, samtidig med at myndigheden 

fremmer både finansielle færdigheder og uddannelsesinitiativer og bidrager til udvikling af 

fælles regler for videregivelse af oplysninger. 

 

Det er vigtigt for ESMA at overvåge nye og eksisterende finansielle aktiviteter, da dette vil 

gøre det muligt for den at vurdere, om der skal vedtages retningslinjer eller henstillinger med 

henblik på at fremme sikre og solide værdipapirmarkeder, og at sikre, at investorbeskyttelse 

fremmes over hele EU. 

 

Skulle ESMA identificere produkter, som i sig selv udgør alvorlige trusler mod investorer, vil 

myndigheden overveje at udstede advarsler. Såfremt eksisterende lovgivningsforslag træder i 

kraft, kan ESMA som en sidste udvej midlertidigt forbyde visse produkter. ESMA’s arbejde 

på dette område vil omfatte et fokus på at sikre, at de finansielle oplysninger, som 

markedsdeltagerne giver investorerne, er klare, forståelige og i overensstemmelse med 

eksisterende regler. 
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Finansiel stabilitet 

For at ESMA kan bidrage til at sikre finansiel stabilitet af EU's værdipapirmarkeder, er det 

afgørende, at myndigheden hele tiden analyser tendenser og på et tidligt tidspunkt afdækker 

potentielle risici og sårbarheder i forbindelse med tilsyn på mikroplan, på tværs af grænser og 

sektorer. Med dette for øje gennemfører ESMA økonomiske analyser af europæiske 

værdipapirmarkeder og de potentielle markedsudviklingers indvirkning på dem. 

 

ESMA underretter de øvrige institutioner i Det Europæiske Finanstilsynssystem, de øvrige 

europæiske tilsynsmyndigheder og ESRB om sine konklusioner med regelmæssige 

mellemrum og på ad hoc-basis efter behov. Sammenfatningen af data for tilsyn på mikroplan, 

der indsamles på tilsynsniveau, er afgørende for at afdække opbygningen af potentielle 

makrorisici for økonomien som helhed. Det vil derfor være afgørende at underrette alle 

nødvendige beslutningstagere løbende, herunder, på EU-niveau, Udvalget for Finansielle 
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Tjenesteydelser (FSC) og Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs panel vedrørende finansiel 

stabilitet (EFC-FST), som ESMA sender sine løbende rapporter til. 

 

Organisatorisk opbygning 

For at ESMA skal kunne levere i forhold til sine mange opgaver som standardfastsættende 

organ og tilsynsmyndighed, er det nødvendigt for den at arbejde effektivt som et EU-agentur, 

da det er et krav, at den lever op til samtlige EU's regler og procedurer. ESMA forpligter sig til 

at være en gennemsigtig og ansvarlig organisation, og denne årsberetning er et vigtigt 

redskab med hensyn til at gøre rede for, hvordan ESMA leverer i forhold til sine mål, og 

dokumenterer sin ansvarlighed over for EU's institutioner og den brede offentlighed. 
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ESMA ét år senere – emner, opgaver og resultater 
ESMA one year on 

ESMA’s første operationelle år var kendetegnet ved tre centrale drivkræfter: en yderligere aktionsdel 

udviklet med afsæt i finanskrisen, fortsættelsen af dagsordenen for lovændringer og gennemførelsen af 

tilsyn med kreditvurderingsbureauer. På baggrund af en vanskelig markedssituation indtog ESMA sin 

nøglerolle som koordinator for tilsyn med EU-markederne, hvilket indebar en aktiv overvågning af 

udviklingstendenser og risici, og koordinering af nationale kompetente myndigheders aktioner, 

navnlig for så vidt angår shortselling, regnskabsaflæggelse, markedsmikrostrukturer samt clearing og 

afregning. 

 

ESMA reagerede også hurtigt ved at påtage sig sin nye rolle som standardfastsættende myndighed på 

værdipapirmarkederne, for så vidt angår nye retsakter eller retsakter, der står for at blive revideret. 

Disse retsakter vedrørte markeder (MiFID), deres infrastruktur (EMIR), gennemsigtighed (TD, PD, 

IFRS) og ordnede funktion (shortselling, MAD), med regler for deltagere på det finansielle marked, 

som f.eks. kreditvurderingsbureauer (CRA II og III) og investeringsfonde (UCITS, AIFMD).  

 

ESMA fortsatte sit arbejde med at fremme udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem nationale 

tilsynsmyndigheder, navnlig med hensyn til markedsovervågning, men også på områder som 

prospekter og overtagelsestilbud. ESMA etablerede stærke og succesrige samarbejdsrelationer med de 

øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, både bilateralt og gennem Det Fælles Udvalg og med ESRB. 

 

Tilsyn med kreditvurderingsbureauer, politik og investorbeskyttelse i 
fokus 
 
ESMA’s vigtigste reguleringsmæssige strategi om at udvikle et forsvarligt tilsyn med 

paneuropæiske markedsdeltagere nåede allerede på et tidligt tidspunkt et stort skridt 

nærmere målet, idet myndigheden i juli 2011 blev den eneste tilsynsmyndighed for 

kreditvurderingsbureauer i Europa. Myndigheden registrerede i slutningen af året, sammen 

med nationale tilsynsmyndigheder, i alt 15 kreditvurderingsbureauer, bl.a. nøgleaktører som 

DBRS, Fitch, Moody’s og Standard & Poor’s. Efter deres registrering gennemførte ESMA i 

slutningen af 2011 så de første kontrolbesøg på stedet, som havde til formål at undersøge, om 

kreditvurderingsbureauerne overholdt de krav, der er fastlagt i forordningen om 

kreditvurderingsbureauer. 

 

En stor del af ESMA’s ressourcer blev sat ind på at udvikle nye politikker for handelskravene 

under MiFID-direktivet, hvor ESMA vurderede overholdelsen af tre nye forslag om fritagelse 

for krav om gennemsigtighed før handel, offentliggjorde sin endelige udtalelse om 

højfrekvenshandel og fortsatte sit arbejde med hensyn til råvarer og alle aspekter af den 

løbende revisionsproces omkring MiFID-direktivet. I forbindelse med spørgsmål, der 
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vedrørte efterhandel, gennemførte ESMA i kølvandet af G20's reguleringsmæssige køreplan 

et indledende arbejde vedrørende foreslåede tekniske standarder for forordninger om OTC-

derivater, centrale clearingmodparter (CCP) og transaktionsregistre (forordningen om 

europæisk markedsinfrastruktur - EMIR). Med hensyn til fondsforvaltningssektoren 

udformede ESMA i forlængelse af nøgledirektiverne om investeringsinstitutter (UCITS) og 

alternative investeringsfonde (AIFMD) detaljerede regler for forvaltere af alternative 

investeringsfonde, udviklede praktiske ordninger i sammenhæng med den sene 

gennemførelse af UCITS IV-direktivet og begyndte at undersøge området for Exchange-

Traded Funds og strukturerede UCITS nærmere med det formål at sikre, at der findes den 

samme grad af investorbeskyttelse og produktgennemsigtighed for alle fonde. 

 

Et andet vigtigt punkt på ESMA’s dagsorden for 2011 var at sikre den rigtige grad af 

gennemsigtighed gennem information af høj kvalitet. Dette omfattede overvågning og 

fremme af myndighedens holdning til disse spørgsmål over for det internationale samfund af 

regnskabsaflæggende instanser og internationale standardudviklende organer. For at leve op 

til denne rolle bidrog ESMA til udviklingen af de internationale regnskabsstandarder 

(International Financial Reporting Standards (IFRS)) og afgav udtalelser om 

regnskabsrelaterede anliggender, f.eks. om anvendelsen af IFRS i forbindelse med offentlige 

låntagere. 

 

Sideløbende med denne vigtige politiske rolle fortsatte ESMA sit arbejde med at udveksle 

erfaringer og fremme diskussioner mellem nationale tilsynsmyndigheder om 

markedsovervågningsspørgsmål og forhold omkring direktivet om prospekter og direktivet 

om gennemsigtighed, overtagelsestilbud osv. ESMA videreførte ligeledes sit arbejde i 

fællesskab med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder og ESRB. 

 

Ud over at fremme forbrugerbeskyttelse på det finansielle område gennem yderligere regler 

for og krav til finansielle formidlere og fondsforvaltere udstedte ESMA ligeledes sin første 

paneuropæiske investoradvarsel om investering i valutaprodukter. Formålet hermed var at 

advare og informere investorer om de risici, der kan være forbundet med investering i 

sådanne produkter. 

 

ESMA som et EU-agentur 
 
Ud over at fokusere på sin rolle på det politiske og tilsynsmæssige område udviklede ESMA 

også sin interne organisation. Hertil hørte udformningen og gennemførelsen af regler og 

procedurer, der sikrer, at styringen af ESMA fungerer ordentligt, og at myndigheden er i 

stand til at leve op til sine forpligtelser i overensstemmelse med grundforordningens 
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intentioner. De områder, der var dækket, var finanser, menneskelige ressourcer, 

informationssystemer (it) og logistik. 

 

ESMA både udformede og gennemførte sine organisatoriske regler og procedurer med 

henblik på at bringe dem i overensstemmelse med EU's krav – f.eks. reglerne om indkøb, 

betaling og rekruttering. Sammen med den videre opbygning af myndighedens infrastruktur 

bidrog disse procedurer til ESMA's vækst fra 35 medarbejdere i januar 2011 til 100 

medarbejdere i slutningen af 2012. Den nye formands og administrerende direktørs ankomst 

i foråret/sommeren 2011 satte gang i en omstrukturering af den interne organisation, som 

mundede ud i oprettelsen af en række nye afdelinger og enheder, der afspejler ESMA’s 

juridiske ansvarsområder. 

 

ESMA gennemførte med succes EU's regnskabssystem (ABAC) i de første få måneder af dens 

levetid og skabte de nødvendige procedurer, der sætter den i stand til at efterleve EU's regler 

med hensyn til fremtidige udgiftsforpligtelser og betalinger. For at give ESMA mulighed for 

at operere var det ligeledes nødvendigt, at der blev gennemført procedurer for indkøb, og der 

blev fulgt strenge og gennemsigtige processer ved udvælgelse af leverandører. 

 

I midten af 2011 flyttede ESMA lokaler i Paris til sit nye hjemsted i 103, Rue de Grenelle. 

Flytningen var nødvendig for at huse det stigende antal medarbejdere, men også for at udvide 

antallet af mødelokaler, således at der kunne afholdes møder med nationale kompetente 

myndigheder og andre parter, f.eks. ved åbne høringer. Flytningen udgjorde en logistisk 

udfordring for en ung organisation som ESMA, men den blev afviklet uden at afbryde den 

daglige drift. 

 

De daglige logistiske udfordringer for en hurtigt voksende organisation var betydelige, også 

på it-siden. Herudover fortsatte ESMA med at drive den EU-dækkende database for 

transaktionsrapporter og udviklede en vellykket it-løsning for offentliggørelse af historiske 

ratings i kreditvurderingsbureauerne. Udviklingen af en række andre it-projekter forløb 

langsommere end forventet som følge af de betydelige forsinkelser i lovgivningsprocesserne, 

f.eks. for OTC-derivater. 


