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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 149/2013 

av 19. desember 2012 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for  

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2), særlig artikkel 4 nr. 4, 

artikkel 5 nr. 1, artikkel 6 nr. 4, artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 4 

og artikkel 11 nr. 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør fastsettes rammer for reglene som gjelder 

clearingplikten, dens anvendelse og mulige unntak samt 

risikoreduksjonsteknikker som skal benyttes når 

clearing med en sentral motpart ikke kan finne sted. For 

å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som 

bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for 

berørte parter, og særlig slike som omfattes av pliktene, 

å få oversikt over og effektiv tilgang til dem, er det 

ønskelig at de fleste av de tekniske regulerings-

standardene som kreves i henhold til avdeling II i 

forordning (EU) nr. 648/2012, samles i én enkelt 

forordning. 

2)  Ettersom OTC-derivatmarkedet er verdensomspen-

nende, bør denne forordning ta hensyn til internasjonalt 

anerkjente retningslinjer og anbefalinger som gjelder 

reformer av OTC-derivatmarkedet og obligatorisk 

clearing, samt relevante regler utarbeidet i andre juris-

diksjoner. Rammen for fastsettelsen av en clearingplikt 

tar særlig hensyn til de kravene til obligatorisk clearing 

som er offentliggjort av Den internasjonale organisasjon 

for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). 

Dette vil, så langt det er mulig, fremme harmonisering 

med tilnærmingen i andre jurisdiksjoner. 

3)  For å presisere et begrenset antall begreper som 

forekommer i forordning (EU) nr. 648/2012, og for å 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av  

31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

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

fastsette tekniske termer som er nødvendig for å 

utarbeide denne tekniske standarden, bør flere termer 

defineres. 

4)  En indirekte clearingordning bør ikke utsette en sentral 

motpart, et clearingmedlem, en kunde eller en indirekte 

kunde for ytterligere motpartsrisiko, og den indirekte 

kundens eiendeler og posisjoner bør ha et tilstrekkelig 

vernenivå. Det er derfor viktig at alle typer indirekte 

clearingordninger oppfyller minstekrav som garanterer 

at de er sikre. Partene som deltar i indirekte clearingord-

ninger, skal derfor være omfattet av særlige forpliktel-

ser. Slike ordninger omfatter mer enn avtaleforholdet 

mellom indirekte kunder og kunden til et clearing-

medlem som yter indirekte clearingtjenester. 

5)  I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal en 

sentral motpart være meldt som et system i henhold  

til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av  

19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i 

oppgjerssystem for verdipapir(3). Dette innebærer at 

sentrale motparters clearingmedlemmer bør anses som 

deltakere i henhold til nevnte direktiv. For å sikre at 

indirekte kunder får et vernenivå som er likeverdig med 

det kunder har i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012, er det derfor nødvendig å sikre at kunder 

som yter indirekte clearingtjenester, er kredittinstitu-

sjoner, verdipapirforetak eller tilsvarende kredittinstitu-

sjoner eller verdipapirforetak i tredjestater. 

6)  Det bør opprettes indirekte clearingordninger for å sikre 

at indirekte kunder kan få et vernenivå som er likeverdig 

med det som direkte kunder har i en misligholds-

situasjon. Etter mislighold hos et clearingmedlem  

som tilrettelegger for en indirekte clearingordning,  

bør indirekte kunder omfattes av overføringen av 

kundeposisjoner til et alternativt clearingmedlem i 

samsvar med kravene om overførbarhet som er fastsatt 

ved artikkel 39 og 48 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Indirekte clearingordninger bør også omfatte egnede 

beskyttelsestiltak mot kunders mislighold, og disse 

tiltakene bør støtte overføring av indirekte kundeposi-

sjoner til en alternativ leverandør av clearingtjenester.  

  

(3) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45. 
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7)  Ettersom indirekte clearingordninger kan medføre 

særlige risikoer, bør alle parter i en indirekte clearing-

ordning, herunder clearingmedlemmer og sentrale 

motparter, rutinemessig identifisere, overvåke og styre 

vesentlige risikoer som følger av ordningen. I denne 

sammenheng er det særlig viktig med en hensiktsmessig 

utveksling av opplysninger mellom kunder som yter 

indirekte clearingtjenester, og clearingmedlemmer som 

tilrettelegger for slike tjenester. Clearingmedlemmer bør 

kun bruke opplysninger fra kunder til risikostyrings-

formål, og de bør hindre misbruk av kommersielt 

følsomme opplysninger, herunder gjennom effektive 

skiller mellom forskjellige avdelinger i en finansinsti-

tusjon for å unngå interessekonflikter. 

8)  Når vedkommende myndighet gir en sentral motpart 

tillatelse til å cleare en klasse av OTC-derivater, skal 

myndigheten underrette Den europeiske verdipapir-  

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om dette. 

Underretningen skal inneholde nærmere opplysninger 

som er nødvendige for at ESMA skal kunne utføre sin 

vurdering, herunder opplysninger om likviditet og 

volum for den relevante klassen av OTC-derivater. 

Opplysningene blir overført fra vedkommende 

myndighet til ESMA, men før dette skal den sentrale 

motparten som har søkt om tillatelsen, framlegge de 

nødvendige opplysningene for vedkommende 

myndighet, som deretter kan utfylle dem. 

9)  Selv om alle opplysninger som skal inngå i 

underretningen fra vedkommende myndighet til ESMA 

med hensyn til clearingplikten, ikke alltid foreligger, 

særlig i forbindelse med nye produkter, bør tilgjengelige 

estimater framlegges, herunder en klar angivelse av 

forutsetningene som er lagt til grunn. Underretningen 

bør også inneholde opplysninger om motpartene, for 

eksempel typen og antallet av motparter, tiltakene som 

kreves for å innlede clearing gjennom en sentral 

motpart, deres rettslige og operasjonelle kapasitet eller 

deres risikostyringssystem, slik at ESMA kan vurdere 

de aktive motpartenes evne til å oppfylle clearingplikten 

uten at dette medfører forstyrrelser på markedet. 

10)  Underretningen fra vedkommende myndighet til ESMA 

bør inneholde opplysninger om graden av standardise-

ring, likviditeten og tilgangen til prisopplysninger, slik 

at ESMA kan vurdere om en klasse av OTC-derivater 

bør være omfattet av clearingplikten. Kriteriene for 

standardisering av kontraktsvilkår og operative 

prosesser for den relevante OTC-klassen er en indikator 

på standardisering av de økonomiske vilkårene for en 

klasse av OTC-derivater, ettersom kontraktsvilkårene og 

de operative prosessene bare kan standardiseres når 

slike økonomiske vilkår er standardiserte. ESMA 

vurderer kriteriene for likviditet og tilgang til pris-

opplysninger ut fra andre hensyn enn ved vedkommende 

myndighets vurdering i forbindelse med tillatelsen til 

den sentrale motparten. I denne sammenheng vurderes 

likviditeten i et bredere perspektiv, og den er forskjellig 

fra den likviditeten som foreligger etter at clearing-

plikten får anvendelse. At en kontrakt er tilstrekkelig 

likvid til å bli clearet gjennom en sentral motpart, 

innebærer ikke nødvendigvis at den bør være omfattet 

av clearingplikten. ESMAs vurdering bør ikke gjenta 

eller overlappe den gjennomgåelsen som vedkommende 

myndighet allerede har foretatt. 

11)  De opplysningene som vedkommende myndighet skal 

framlegge med hensyn til clearingplikten, bør gjøre det 

mulig for ESMA å vurdere tilgangen til prisopplys-

ninger. At en sentral motpart har tilgang til prisopplys-

ninger på et visst tidspunkt, innebærer i denne forbin-

delse ikke nødvendigvis at markedsdeltakerne kan få 

tilgang til prisopplysninger i framtiden. At en sentral 

motpart har tilgang til de prisopplysningene som er 

nødvendige for å kunne styre risikoen ved å cleare 

derivatkontrakter i en bestemt klasse av OTC-derivater, 

innebærer derfor ikke automatisk at denne OTC-

derivatklassen bør være omfattet av clearingplikten. 

12)  Detaljnivået for opplysningene i registeret over klasser 

av OTC-derivatkontrakter som omfattes av clearing-

plikten, er avhengig av hvor relevante disse opplysnin-

gene er for å identifisere hver klasse av OTC-derivat-

kontrakter. Detaljnivået for opplysningene i registeret 

kan derfor variere for forskjellige klasser av OTC-

derivatkontrakter. 

13)  Det at flere sentrale motparter gis tilgang til en 

handelsplass, kan øke deltakertilgangen til denne 

handelsplassen og dermed forbedre den samlede likvidi-

teten. Under slike omstendigheter er det imidlertid 

nødvendig å spesifisere begrepet likviditetsfragmen-

tering på en handelsplass, dersom en slik fragmentering 

kan hindre markedene i å virke på en smidig og ordnet 

måte for den klassen av finansielle instrumenter som 

anmodningen gjelder. 

14)  Vurderingen som foretas av vedkommende myndighet 

for den handelsplassen som den sentrale motparten har 

anmodet om tilgang til, og av vedkommende myndighet 

for den sentrale motparten, bør bygge på de tilgjengelige 

ordningene for å hindre likviditetsfragmentering på en 

handelsplass. 

15)  For å hindre likviditetsfragmentering bør alle deltakere 

på en handelsplass kunne cleare alle transaksjoner de 

gjennomfører seg imellom. Det vil imidlertid ikke være 

rimelig å kreve at alle clearingmedlemmer av en 

eksisterende sentral motpart også skal være clearing-

medlemmer av en ny sentral motpart som betjener en 

slik handelsplass. Dersom det finnes enheter som er 

clearingmedlemmer av begge sentrale motparter, kan 

de, for å begrense risikoen for likviditetsfragmentering, 

lette overføringen og clearingen av transaksjoner som 

gjennomføres av markedsdeltakere som betjenes separat 

av de to sentrale motpartene. Det er imidlertid viktig at 
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en sentral motparts anmodning om tilgang til en hande-

lsplass ikke fragmenterer likviditeten på en slik måte at 

dette øker risikoene som den eksisterende sentrale 

motparten utsettes for. 

16)  I henhold til artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 bør en sentral motparts anmodning om 

tilgang til en handelsplass ikke kreve samvirking, og 

denne forordning bør derfor ikke foreskrive samvirking 

som eneste metode for å håndtere likviditetsfragmen-

tering. Denne forordning bør imidlertid ikke hindre at 

sentrale motparter oppretter en slik ordning på frivillig 

grunnlag dersom de nødvendige vilkårene for dette er 

oppfylt. 

17)  For å fastsette hvilke OTC-derivatkontrakter som på en 

objektivt målbar måte reduserer de risikoene som er 

direkte knyttet til forretningsvirksomhet eller likviditets-

finansiering, bør ikke-finansielle motparter anvende et 

av kriteriene som er fastsatt i denne forordning, 

herunder regnskapsdefinisjonen som bygger på reglene i 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS). 

Regnskapsdefinisjonen kan anvendes av motparter selv 

om de ikke anvender IFRS-reglene. For de ikke-

finansielle motpartene som eventuelt anvender lokale 

regnskapsregler, er det forventet at de fleste av 

kontraktene som klassifiseres som risikosikring i 

henhold til slike lokale regnskapsregler, vil være 

omfattet av den generelle definisjonen av kontrakter 

som reduserer risikoene som er direkte knyttet til 

forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering i 

henhold til denne forordning. 

18)  Under visse omstendigheter er det kanskje ikke mulig å 

sikre en risiko ved å anvende en direkte tilknyttet 

derivatkontrakt, det vil si en kontrakt med nøyaktig 

samme underliggende eiendel og oppgjørsdato som den 

risikoen som dekkes. I slike tilfeller kan den ikke-

finansielle motparten anvende substitusjonssikring 

(«proxy hedging») gjennom et nært forbundet 

instrument for å dekke sin eksponering, for eksempel et 

instrument med en annen, men økonomisk sett svært lik 

underliggende eiendel. Videre kan visse grupper av 

ikke-finansielle motparter som inngår OTC-derivat-

kontrakter gjennom en enkelt enhet for å sikre sin risiko 

i forhold til gruppens samlede risikoer, anvende makro- 

eller porteføljesikring. Disse OTC-derivatkontraktene 

for makro-, portefølje- eller substitusjonssikring kan 

utgjøre risikosikring i henhold til denne forordning, og 

de bør vurderes ut fra kriteriene for fastsettelse av hvilke 

OTC-derivatkontrakter som objektivt sett reduserer 

risikoene. 

19) En risiko kan utvikle seg over tid, og for å sikre 

tilpasning til risikoens utvikling kan det være nødvendig 

å utfylle OTC-derivatkontrakter som innledningsvis ble 

iverksatt for å begrense risiko knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, med ytterligere 

OTC-derivatkontrakter. Sikring av en risiko kan derfor 

oppnås gjennom en kombinasjon av OTC-derivat-

kontrakter, herunder utfyllende OTC-derivatkontrakter, 

som erstatter de OTC-derivatkontraktene som ikke 

lenger er forbundet med risikoene knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering. 

20)  En lang rekke risikoer er direkte knyttet til forretnings-

virksomhet og likviditetsfinansiering, og de varierer 

mellom de ulike økonomiske sektorene. Risikoer knyttet 

til forretningsvirksomhet oppstår vanligvis i forbindelse 

med innsatsvarer i et foretaks produksjonsfunksjon samt 

produkter og tjenester som det selger eller yter. 

Likviditetsfinansiering gjelder vanligvis forvaltningen 

av en enhets kort- og langsiktige finansiering, herunder 

dens gjeld, og hvordan den investerer de finansielle 

midlene den skaper eller har, herunder likviditetsstyring. 

Likviditetsfinansiering og forretningsvirksomhet kan bli 

påvirket av de samme risikokildene, for eksempel 

valutakurser, råvarepriser, inflasjon eller kredittrisiko. 

Ettersom OTC-derivatkontrakter inngås for å sikre en 

bestemt risiko, bør det i forbindelse med analysen av de 

risikoene som er direkte knyttet til forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, sikres at disse 

risikoene defineres på en ensartet måte som dekker 

begge typer virksomhet. Et skille mellom de to 

begrepene ville dessuten kunne få utilsiktede følger 

ettersom en bestemt risiko ville bli sikret enten for 

likviditetsfinansiering eller for forretningsvirksomhet, 

avhengig av hvilken sektor de ikke-finansielle mot-

partene utøver sin virksomhet i. 

21)  Det bør tas hensyn til de tilknyttede risikoenes system-

viktighet når clearinggrenseverdiene fastsettes, men det 

er viktig å ta i betraktning at de OTC-derivatene som 

reduserer risikoer, ikke inngår i beregningen av 

clearinggrenseverdiene, og at clearinggrenseverdiene gir 

mulighet for unntak fra prinsippet om clearingplikt for 

de OTC-derivatkontraktene som kan anses ikke å være 

inngått for risikosikringsformål. Nærmere bestemt bør 

clearinggrenseverdiene regelmessig gjennomgås, og de 

bør fastsettes for hver klasse av OTC-derivatkontrakter. 

De klassene av OTC-derivater som fastsettes i forbin-

delse med clearinggrenseverdiene, er ikke nødvendigvis 

de samme som de klassene av OTC-derivater som 

fastsettes i forbindelse med clearingplikten. Ved 

fastsettelsen av clearinggrenseverdiene bør det tas 

behørig hensyn til behovet for å definere en enkelt 
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indikator som gjenspeiler hvilken systemviktighet 

summen av nettoposisjoner og nettoeksponeringer har 

per motpart og per eiendelsklasse av OTC-derivater. 

Videre bør clearinggrenseverdiene som brukes av ikke-

finansielle motparter, være enkle å anvende. 

22)  Ved fastsettelse av clearinggrenseverdiene bør det tas 

hensyn til hvilken systemviktighet summen av netto-

posisjoner og nettoeksponeringer har per motpart og per 

klasse av OTC-derivater i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012. Det bør imidlertid også tas i betraktning at 

disse nettoposisjonene og nettoeksponeringene er  

noe annet enn en nettoeksponering for forskjellige 

motparter og forskjellige eiendelsklasser. Videre bør 

disse nettoposisjonene i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012 legges sammen for å fastslå hvilke 

opplysninger det skal tas hensyn til ved fastsettelsen av 

clearinggrenseverdiene. Det er den samlede bruttosum-

men av disse nettoposisjonene som bør tas i betraktning 

ved fastsettelsen av clearinggrenseverdiene. Den 

nominelle bruttoverdien som følger av denne sammen-

leggingen, bør anvendes som referanseverdi ved 

fastsettelsen av clearinggrenseverdiene. 

23)  Ikke-finansielle motparters virksomhet med OTC-

derivater har dessuten vanligvis en struktur som fører til 

et lavt motregningsnivå, ettersom OTC-derivatkontrak-

ter inngås i samme retning. Differansen mellom 

summen av nettoposisjoner og nettoeksponeringer per 

motpart og per klasse av OTC-derivater ville derfor 

være svært nær bruttoverdien av kontraktene. Av den 

grunn og for å nå målet om enkelhet bør bruttoverdien 

av OTC-derivatkontrakter anvendes som en gyldig 

tilnærmet verdi for den faktoren som skal tas i 

betraktning ved fastsettelsen av clearinggrenseverdien. 

24)  Ettersom ikke-finansielle motparter som ikke over-

skrider clearinggrenseverdien, ikke er pålagt å verdsette 

sine OTC-derivatkontrakter til markedsverdi, ville det 

ikke være hensiktsmessig å anvende denne faktoren for 

å fastsette clearinggrenseverdiene, siden dette ville 

medføre en byrde for ikke-finansielle motparter som 

ikke ville stå i forhold til den berørte risikoen. Dersom 

den nominelle verdien av OTC-derivatkontraktene 

brukes i stedet, kan ikke-finansielle motparter anvende 

en enkel framgangsmåte som ikke er eksponert for 

eksterne hendelser. 

25)  Ved overskridelse for en av verdiene som er fastsatt for 

en klasse av OTC-derivater, bør clearinggrenseverdien 

for alle klasser anses som overskredet, ettersom OTC-

derivatkontrakter som reduserer risikoer, ikke inngår i 

beregningen av clearinggrenseverdien, ettersom følgene 

av å overskride clearinggrenseverdien ikke bare er 

knyttet til clearingplikten, men også til risikoreduk-

sjonsteknikkene, og ettersom framgangsmåten som 

ikke-finansielle motparter skal anvende for de relevante 

forpliktelsene i henhold til forordning (EU)  

nr. 648/2012, bør være enkel, tatt i betraktning at de 

fleste av disse motpartene er ukompliserte. 

26)  For OTC-derivatkontrakter som ikke cleares, bør det 

anvendes risikoreduksjonsteknikker, for eksempel 

rettidig bekreftelse. Bekreftelsen av OTC-derivat-

kontrakter kan gjelde en eller flere rammeavtaler, 

rammebekreftelsesavtaler eller andre standardvilkår. 

Den kan ha form av en elektronisk gjennomført kontrakt 

eller et dokument undertegnet av begge motparter. 

27)  Det er viktig at motpartene bekrefter vilkårene for sine 

transaksjoner så snart som mulig etter at de er gjennom-

ført, særlig når transaksjonen gjennomføres eller 

behandles elektronisk, for å sikre felles forståelse av og 

rettssikkerhet for vilkårene for transaksjonen. Særlig 

kan det være nødvendig for motparter som inngår ikke-

standardiserte eller komplekse OTC-derivatkontrakter, å 

innføre verktøyer for å oppfylle kravet om at OTC-

derivatkontrakter skal bekreftes til rett tid. Rettidig 

bekreftelse innebærer dessuten at relevant markeds-

praksis utvikles på dette området. 

28)  For ytterligere å redusere risikoer gir porteføljeav-

stemming hver motpart mulighet til å foreta en 

omfattende gjennomgåelse av en transaksjonsportefølje 

slik den framstår for motparten, for raskt å kunne 

identifisere eventuelle misforståelser av viktige transak-

sjonsvilkår. Slike vilkår bør omfatte verdien av hver 

transaksjon og kan også omfatte andre relevante 

opplysninger, for eksempel om ikrafttredelsesdato, 

fastsatt forfallsdato, eventuelle betalings- eller oppgjørs-

datoer, kontraktens nominelle verdi og transaksjons-

valuta, underliggende instrument, motpartenes posisjon, 

bankdagskonvensjonen og eventuelle relevante faste 

eller flytende renter for OTC-derivatkontrakten.  
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29)  Med tanke på at risikoprofilene er forskjellige, og for at 

porteføljeavstemmingen skal kunne være en forholds-

messig avpasset risikoreduksjonsteknikk, bør den 

avstemmingshyppigheten og porteføljestørrelsen som 

skal tas i betraktning, variere avhengig av motpartenes 

karakter. Det bør anvendes strengere krav for både 

finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som 

overskrider clearinggrenseverdien, mens avstemmings-

hyppigheten bør være lavere for ikke-finansielle 

motparter som ikke overskrider clearinggrenseverdien, 

uavhengig av kategorien til deres motpart, som også vil 

dra nytte av den mindre hyppige avstemmingen for 

denne delen av porteføljen. 

30)  Porteføljekomprimering kan også være et effektivt 

risikoreduserende verktøy, avhengig av om-

stendighetene, for eksempel størrelsen på motpartspor-

teføljen og OTC-derivatkontraktenes løpetid, formål og 

standardiseringsgrad. Finansielle motparter og ikke-

finansielle motparter som har en portefølje av OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral 

motpart, over det nivået som er fastsatt i denne forord-

ning, bør ha framgangsmåter for å analysere muligheten 

for å anvende porteføljekomprimering, noe som vil 

gjøre det mulig for dem å redusere motpartskreditt-

risikoen. 

31)  Formålet med tvisteløsning er å redusere risikoer i 

forbindelse med kontrakter som ikke cleares sentralt. 

Når motparter inngår OTC-derivatkontrakter med 

hverandre, bør de ha avtalt en ramme for å løse 

eventuelle tvister som oppstår i den forbindelse. Denne 

rammen bør omfatte tvisteløsningsordninger, for 

eksempel tredjemannsmekling og markedsundersøkel-

sesordninger. Formålet med rammen er å unngå at 

uløste tvister eskalerer og utsetter motparter for 

ytterligere risikoer. Tvister bør identifiseres, håndteres 

og offentliggjøres på en hensiktsmessig måte. 

32)  For å kunne fastslå hvilke markedsvilkår som hindrer 

verdsetting til markedsverdi, er det nødvendig å fastslå 

hvilke markeder som er inaktive. Et marked kan være 

inaktivt av flere grunner, herunder når det ikke 

regelmessig gjennomføres markedstransaksjoner på 

armlengdes avstand, der begrepet «armlengdes avstand» 

bør ha samme betydning som ved regnskapsføring. 

33)  Denne forordning får anvendelse på finansielle 

motparter og ikke-finansielle motparter som ligger  

over clearinggrenseverdien, og tar hensyn til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av  

14. juni 2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitu-

sjoners kapitaldekningsgrad(1), som også fastsetter krav 

som skal oppfylles ved verdsetting til modellverdi. 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201. 

34)  Modellen som anvendes ved verdsetting til modellverdi, 

kan utformes internt eller eksternt, men for å sikre 

tilstrekkelig ansvarlighet skal styret eller et utvalg 

nedsatt av styret ha ansvaret for å godkjenne modellen. 

35)  Dersom motparter kan anvende unntaket for trans-

aksjoner innenfor konsernet etter å ha underrettet 

vedkommende myndigheter, men uten å vente til utløpet 

av vedkommende myndigheters frist for å reise 

innvendinger, er det viktig å sikre at vedkommende 

myndigheter får rettidige, hensiktsmessige og tilstrek-

kelige opplysninger, slik at de kan vurdere om de skal 

reise innvendinger mot at unntaket anvendes. 

36)  Forventet størrelse, volum og hyppighet for OTC-

derivatkontrakter innenfor konsernet kan fastslås på 

grunnlag av motpartenes tidligere transaksjoner innenfor 

konsernet samt den forventede modellen og den 

forventede, framtidige virksomheten. 

37)  Når motparter anvender et unntak for transaksjoner 

innenfor konsernet, bør de offentliggjøre opplysninger 

for å sikre gjennomsiktighet overfor markedsdeltakere 

og mulige kreditorer. Dette er særlig viktig for at 

motpartenes mulige kreditorer skal kunne vurdere 

risiko. Offentliggjøringen har som formål å hindre at 

OTC-derivatkontrakter oppfattes som sentralt clearet 

eller som omfattet av risikoreduksjonsteknikker, når 

dette ikke er tilfelle. 

38)  Tidsrammen for å få rettidig bekreftelse krever 

tilpasningstiltak, herunder endringer av markedspraksis 

og forbedring av IT-systemer. Ettersom det vil variere 

hvor lang tid tilpasningen til reglene tar, avhengig av 

motpartskategori og OTC-derivatenes eiendelsklasse, vil 

en fastsettelse av fortløpende anvendelsesdatoer som tar 

hensyn til disse forskjellene, gjøre det mulig å forbedre 

tidsrammen for bekreftelsen for de motpartene og 

produktene som kan være klare tidligere. 

39) Standardene for porteføljeavstemming, portefølje-

komprimering og tvisteløsning vil innebære at 

motpartene må opprette framgangsmåter, retningslinjer 

og prosesser samt endre dokumentasjon, noe som er 

tidkrevende. Ikrafttredelsen av de tilknyttede kravene 

bør utsettes for å gi motpartene tid til å treffe de 

nødvendige tiltakene for å overholde bestemmelsene. 

40)  Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for 

Kommisjonen.  
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41) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt 

åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELT 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «indirekte kunde» en kunde av et clearingmedlems kunde, 

b) «indirekte clearingordning» det settet av avtaleforhold 

mellom den sentrale motparten, clearingmedlemmet, et 

clearingmedlems kunde og den indirekte kunden som gir et 

clearingmedlems kunde mulighet til å yte clearingtjenester 

til en indirekte kunde, 

c) «bekreftelse» dokumentasjonen på at motpartene samtykker 

i alle vilkårene i en OTC-derivatkontrakt. 

KAPITTEL II 

INDIREKTE CLEARINGORDNINGER 

(Artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 2 

Indirekte clearingordningers struktur 

1.  Når et clearingmedlem er villig til å tilrettelegge for 

indirekte clearing, skal en kunde av dette clearingmedlemmet 

kunne yte indirekte clearingtjenester til en eller flere av sine 

egne kunder, forutsatt at clearingmedlemmets kunde er en 

godkjent kredittinstitusjon eller et godkjent verdipapirforetak 

eller en likeverdig kredittinstitusjon eller et likeverdig 

verdipapirforetak i en tredjestat. 

2.  Kontraktsvilkårene for en indirekte clearingordning skal 

avtales mellom et clearingmedlems kunde og den indirekte 

kunden etter samråd med clearingmedlemmet om de aspektene 

som kan påvirke clearingmedlemmets virksomhet. De skal 

omfatte kontraktfestede krav om at kunden skal oppfylle alle 

forpliktelser som den indirekte kunden har overfor clearing-

medlemmet. Disse kravene skal bare gjelde transaksjoner som 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

oppstår som del av den indirekte clearingordningen, og dennes 

anvendelsesområde skal klart angis i de inngåtte kontraktene. 

Artikkel 3 

Sentrale motparters forpliktelser 

1.  Indirekte clearingordninger skal ikke omfattes av sentrale 

motparters forretningspraksis som hindrer at de opprettes på 

rimelige forretningsvilkår. På et clearingmedlems anmodning 

skal den sentrale motparten ha atskilte registre og atskilt 

regnskapsføring slik at hver kunde på den sentrale motpartens 

konto kan skille egne eiendeler og posisjoner fra dem som 

innehas for kundens indirekte kunders regning. 

2.  En sentral motpart skal identifisere, overvåke og styre 

vesentlige risikoer som følger av indirekte clearingordninger, 

og som kan påvirke den sentrale motpartens motstands-

dyktighet. 

Artikkel 4 

Clearingmedlemmers forpliktelser 

1.  Et clearingmedlem som tilbyr å tilrettelegge for indirekte 

clearingtjenester, skal gjøre dette på rimelige forretningsvilkår. 

Uten at dette berører den fortrolige behandlingen av 

avtalefestede ordninger som er inngått med de enkelte kundene, 

skal clearingmedlemmet offentliggjøre sine alminnelige vilkår 

for tilrettelegging for indirekte clearingtjenester. Disse 

vilkårene kan omfatte minstekrav til drift for kunder som yter 

indirekte clearingtjenester. 

2.  Når et clearingmedlem tilrettelegger for indirekte clea-

ringordninger, skal det innføre en av følgende atskillel-

sesordninger etter kundens anvisninger: 

a) atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at hver 

kunde på clearingmedlemmets konto kan skille egne 

eiendeler og posisjoner fra dem som innehas for indirekte 

kunders regning, 

b) atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at hver 

kunde på clearingmedlemmets konto kan skille eiendeler og 

posisjoner som innehas for en indirekte kundes regning, fra 

dem som innehas for andre indirekte kunders regning. 

3.  Kravet om å atskille eiendeler og posisjoner hos 

clearingmedlemmet skal anses som oppfylt dersom vilkårene i 

artikkel 39 nr. 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt. 

4.  Et clearingmedlem skal innføre robuste framgangsmåter 

for å håndtere mislighold hos en kunde som yter indirekte 

clearingtjenester. Disse framgangsmåtene skal omfatte en 

pålitelig ordning for overføring av posisjonene og eiendelene til 

en alternativ kunde eller et alternativt clearingmedlem, forutsatt 

at de berørte indirekte kundene har gitt sitt samtykke. En kunde 

eller et clearingmedlem skal ikke være forpliktet til å godta 

disse posisjonene, med mindre den eller det på forhånd har 

inngått en avtale om dette.  
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5.  Clearingmedlemmet skal også sikre at det har fram-

gangsmåter som muliggjør en rask avvikling av indirekte 

kunders eiendeler og posisjoner, samt at clearingmedlemmet 

kan betale alle skyldige beløp til de indirekte kundene etter 

kundens mislighold. 

6.  Et clearingmedlem skal identifisere, overvåke og styre 

risikoer som følger av tilretteleggingen for indirekte clearing-

ordninger, herunder ved å anvende opplysninger framlagt av 

kunder i henhold til artikkel 4 nr. 3. Clearingmedlemmet skal 

innføre robuste interne framgangsmåter for å sikre at disse 

opplysningene ikke kan anvendes for kommersielle formål. 

Artikkel 5 

Kunders forpliktelser 

1.  En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal ha 

atskilte registre og atskilt regnskapsføring slik at den kan skille 

egne eiendeler og posisjoner fra dem som innehas for dens 

indirekte kunders regning. Den skal tilby indirekte kunder et 

valg mellom kontoatskillelsesalternativene som er omhandlet i 

artikkel 4 nr. 2, og skal sikre at indirekte kunder får fullstendige 

opplysninger om de risikoene som er knyttet til hvert alternativ. 

De opplysningene som kunden gir indirekte kunder, skal 

omfatte opplysninger om ordninger for overføring av posisjoner 

og kontoer til en annen kunde. 

2.  En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal 

anmode om at clearingmedlemmet åpner en separat konto hos 

den sentrale motparten. Kontoen skal utelukkende anvendes for 

å inneha de indirekte kundenes eiendeler og posisjoner hos 

clearingmedlemmet. 

3.  En kunde skal gi clearingmedlemmet tilstrekkelige 

opplysninger til at det kan identifisere, overvåke og styre 

risikoer som følger av tilretteleggingen av indirekte clearing-

ordninger. I tilfelle av mislighold hos kunden skal alle 

opplysninger som kunden har om sine indirekte kunder, 

umiddelbart gjøres tilgjengelige for clearingmedlemmet. 

KAPITTEL III 

UNDERRETNING TIL ESMA MED HENSYN TIL 

CLEARINGPLIKTEN 

(Artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 6 

Opplysninger som skal inngå i underretningen 

1.  Underretningen med hensyn til clearingplikten skal 

inneholde følgende opplysninger: 

a) angivelse av klassen av OTC-derivatkontrakter, 

b) angivelse av OTC-derivatkontraktene i klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

c) andre opplysninger som skal inngå i det offentlige registeret 

i samsvar med artikkel 8, 

d) eventuelle andre kjennetegn som er nødvendige for å skille 

OTC-derivatkontrakter i klassen av OTC-derivatkontrakter 

fra OTC-derivatkontrakter utenfor denne klassen, 

e) dokumentasjon for graden av standardisering av kontrakts-

vilkår og operative prosesser for den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter, 

f) opplysninger om volum for klassen av OTC-derivat-

kontrakter, 

g) opplysninger om likviditet for klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

h) dokumentasjon for at markedsdeltakerne har tilgang til 

rimelige, pålitelige og allment aksepterte prisopplysninger 

for kontrakter i klassen av OTC-derivatkontrakter, 

i) dokumentasjon for hvordan clearingplikten påvirker mar-

kedsdeltakernes tilgang til prisopplysninger. 

2.  Med sikte på vurderingen av den eller de datoene da 

clearingplikten får virkning, herunder en eventuell innfa-

singsperiode og de kategoriene av motparter som omfattes av 

clearingplikten, skal underretningen med hensyn til clearing-

plikten inneholde 

a) opplysninger som er relevante for vurderingen av det 

forventede volumet for klassen av OTC-derivatkontrakter 

dersom den blir omfattet av clearingplikten, 

b) dokumentasjon for den sentrale motpartens evne til å 

håndtere det forventede volumet for klassen av OTC-

derivatkontrakter dersom den blir omfattet av clearing-

plikten, og til å styre den risikoen som følger av clearing av 

den relevante klassen av OTC-derivatkontrakter, herunder 

gjennom clearingordninger med direkte og indirekte 

kunder, 

c) typen og antall motparter som er aktive og forventes å være 

aktive på markedet for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter dersom den blir omfattet av clearing-

plikten,  
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d) en oversikt over de ulike oppgavene som skal utføres før 

clearing med den sentrale motparten kan innledes, med 

angivelse av hvor lang tid det vil ta å utføre hver oppgave, 

e) opplysninger om risikostyringskapasitet og rettslig og 

operasjonell kapasitet for motpartene som er aktive på 

markedet for den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter dersom den blir omfattet av clearingplikten. 

3.  Opplysningene om volum og likviditet skal for klassen av 

OTC-derivatkontrakter og for hver derivatkontrakt i klassen 

omfatte relevante markedsopplysninger, som historiske data og 

aktuelle data samt enhver endring som forventes dersom 

klassen av OTC-derivatkontrakter blir omfattet av clearing-

plikten, herunder 

a) antall transaksjoner, 

b) samlet volum, 

c) samlet antall åpne posisjoner, 

d) ordredybden, herunder gjennomsnittlig antall ordrer og 

anmodninger om pristilbud, 

e) kjøpskurs-salgskurs-differansen, 

f) likviditetstiltak under stressede markedsforhold, 

g) likviditetstiltak for gjennomføring av framgangsmåter ved 

mislighold. 

4.  Opplysningene om graden av standardisering av 

kontraktsvilkår og operative prosesser for den relevante klassen 

av OTC-derivatkontrakter i henhold til nr. 1 bokstav e) skal for 

klassen av OTC-derivatkontrakter og for hver derivatkontrakt i 

klassen omfatte opplysninger om den daglige referanseprisen 

samt antall dager per år der referanseprisen anses som pålitelig, 

for minst de siste tolv månedene. 

KAPITTEL IV 

KRITERIER FOR Å FASTSLÅ HVILKE KLASSER AV OTC-

DERIVATKONTRAKTER SOM OMFATTES AV 

CLEARINGPLIKTEN 

(Artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 7 

Kriterier som skal vurderes av ESMA 

1.  I forbindelse med graden av standardisering av kontrakts-

vilkår og operative prosesser for den relevante klassen 

av OTC-derivatkontrakter skal Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) ta hensyn til følgende: 

a) om kontraktsvilkårene for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter omfatter felles juridisk dokumentasjon, 

herunder rammeavtaler om motregning, definisjoner, 

standardvilkår og standardbekreftelser som fastsetter 

kontraktspesifikasjoner som vanligvis anvendes av 

motparter, 

b) om de operative prosessene for den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter behandles automatisk etter handel, 

og om livssyklushendelser håndteres på en felles måte etter 

en tidsplan som det er bred enighet om blant motpartene. 

2.  I forbindelse med volum og likviditet for den relevante 

klassen av OTC-derivatkontrakter skal ESMA ta hensyn til 

følgende: 

a) om den sentrale motpartens marginer eller finansielle krav 

vil stå i forhold til den risikoen som skal reduseres gjennom 

clearingplikten, 

b) hvor stabil markedets størrelse og dybde er over tid for 

produktet, 

c) sannsynligheten for at markedsspredningen vil være 

tilstrekkelig i tilfelle av mislighold hos et clearingmedlem, 

d) transaksjonenes antall og verdi. 

3.  I forbindelse med tilgangen til rimelige, pålitelige og 

allment aksepterte prisopplysninger i den relevante klassen av 

OTC-derivatkontrakter skal ESMA vurdere om markeds-

deltakerne på rimelige forretningsvilkår lett får tilgang til de 

opplysningene som er nødvendige for å sette en nøyaktig pris 

på kontraktene i den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter, og om opplysningene fortsatt vil være lett tilgjen-

gelige dersom den relevante klassen av OTC-derivatkontrakter 

blir omfattet av clearingplikten. 

KAPITTEL V 

OFFENTLIG REGISTER 

(Artikkel 6 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 8 

Opplysninger som skal inngå i ESMAs register 

1.  ESMAs offentlige register skal for hver klasse av OTC-

derivatkontrakter som omfattes av clearingplikten, inneholde 

opplysninger om 

a) OTC-derivatkontraktenes eiendelsklasse,  
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b) typen OTC-derivatkontrakter i klassen, 

c) underliggende eiendel for OTC-derivatkontraktene i 

klassen, 

d) for underliggende eiendeler som er finansielle instrumenter, 

en angivelse av om den underliggende eiendelen er et enkelt 

finansielt instrument, en utsteder, en indeks eller en 

portefølje, 

e) for andre typer underliggende eiendeler, en angivelse av 

den underliggende eiendelens kategori, 

f) nominelle valutaer og oppgjørsvalutaer for OTC-derivat-

kontraktene i klassen, 

g) løpetidene for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

h) oppgjørsvilkårene for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

i) betalingshyppigheten for OTC-derivatkontraktene i klassen, 

j) produktidentifikatoren for den relevante klassen av OTC-

derivatkontrakter, 

k)  eventuelle andre kjennetegn som er nødvendige for å skille 

kontraktene i den relevante klassen av OTC-derivat-

kontrakter fra hverandre. 

2.  I forbindelse med sentrale motparter som har tillatelse 

eller er anerkjent med hensyn til clearingplikten, skal ESMAs 

offentlige register for hver sentral motpart inneholde følgende 

opplysninger: 

a) identifikasjonskoden i samsvar med artikkel 3 i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(1), 

b) fullt navn, 

c) etableringsstat, 

d) vedkommende myndighet som er utpekt i samsvar med 

artikkel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  I forbindelse med datoene da clearingplikten får virkning, 

herunder en eventuell innfasingsperiode, skal ESMAs offentlige 

register inneholde opplysninger om 

a) hvilke kategorier av motparter som hver innfasingsperiode 

gjelder for, 

  

(1) EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20. 

b) alle andre vilkår som kreves i henhold til de tekniske 

reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til artikkel 

5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, for at innfasings-

perioden skal få anvendelse. 

4.  ESMAs offentlige register skal inneholde henvisninger til 

de tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som hver 

enkelt clearingplikt ble innført på grunnlag av. 

5.  I forbindelse med den sentrale motparten som vedkom-

mende myndighet har underrettet ESMA om, skal ESMAs 

offentlige register inneholde minst følgende opplysninger: 

a) identifikasjon av den sentrale motparten, 

b) eiendelsklassen for OTC-derivatkontrakter som det 

underrettes om, 

c) typen OTC-derivatkontrakter, 

d) datoen for underretningen, 

e) identiteten til underrettende vedkommende myndighet. 

KAPITTEL VI 

LIKVIDITETSFRAGMENTERING 

(Artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Artikkel 9 

Spesifisering av begrepet likviditetsfragmentering 

1.  Likviditetsfragmentering skal anses å oppstå når delta-

kerne på en handelsplass ikke er i stand til å gjennomføre en 

transaksjon med en eller flere andre deltakere på handelsplassen 

fordi det ikke finnes clearingordninger som alle deltakerne har 

tilgang til. 

2.  En sentral motparts tilgang til en handelsplass som 

allerede betjenes av en annen sentral motpart, skal ikke anses å 

medføre likviditetsfragmentering på handelsplassen dersom alle 

deltakerne på handelsplassen, uten at det er behov for å pålegge 

clearingmedlemmene hos den sentrale motparten som allerede 

betjener handelsplassen, å bli clearingmedlemmer hos den 

anmodende sentrale motparten, kan cleare direkte eller 

indirekte på en av følgende måter: 

a) gjennom minst én felles sentral motpart, 

b) gjennom clearingordninger opprettet av de sentrale mot-

partene. 

3.  Ordningene for å oppfylle vilkårene i henhold til nr. 2 

bokstav a) eller b) skal opprettes før den anmodende sentrale 

motparten begynner å yte clearingtjenester til den relevante 

handelsplassen. 

4.  Tilgang til en felles sentral motpart i henhold til nr. 2 

bokstav a) kan opprettes gjennom to eller flere clearing-

medlemmer, gjennom to eller flere kunder eller gjennom 

indirekte clearingordninger.  
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5.  Clearingordninger i henhold til nr. 2 bokstav b) kan 

omfatte overføring av transaksjoner som gjennomføres av slike 

markedsdeltakere, til andre sentrale motparters clearing-

medlemmer. Selv om samvirking ikke bør være en forutsetning 

for en sentral motparts tilgang til en handelsplass, kan en 

samvirkingsavtale som er inngått av de relevante sentrale 

motpartene og godkjent av berørte vedkommende myndigheter, 

anvendes for å oppfylle kravet om tilgang til felles clearing-

ordninger. 

KAPITTEL VII 

IKKE-FINANSIELLE MOTPARTER 

Artikkel 10 

(Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Kriterier for å fastsette hvilke OTC-derivatkontrakter som 

på en objektivt målbar måte reduserer risiko 

1.  En OTC-derivatkontrakt skal på en objektivt målbar måte 

anses å redusere de risikoene som er direkte knyttet til den ikke-

finansielle motpartens eller det aktuelle konsernets forretnings-

virksomhet eller likviditetsfinansiering, dersom kontrakten 

alene eller kombinert med andre derivatkontrakter, direkte eller 

gjennom nært tilknyttede instrumenter, oppfyller et av følgende 

kriterier: 

a) den dekker risikoer som følge av mulige endringer i verdien 

av eiendeler, tjenester, innsatsvarer, produkter, råvarer eller 

forpliktelser som den ikke-finansielle motparten eller 

dennes konsern eier, produserer, framstiller, behandler, 

yter, kjøper, markedsfører, leier, selger eller påtar seg eller 

med rimelighet kan forventes å eie, produsere, framstille, 

behandle, yte, kjøpe, markedsføre, leie, selge eller påta seg 

innenfor rammen av sin vanlige forretningsvirksomhet, 

b) den dekker risikoer som følger av den mulige indirekte 

virkningen av svingninger i renter, inflasjonstakt, valuta-

kurser eller kredittrisiko på verdien av de eiendeler, 

tjenester, innsatsvarer, produkter, råvarer eller forpliktelser 

som er omhandlet i bokstav a), 

c) den anses som en sikringskontrakt i henhold til de 

internasjonale standardene for finansiell rapportering 

(IFRS) som er vedtatt i samsvar med artikkel 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

Artikkel 11 

(Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Clearinggrenseverdier 

I forbindelse med clearingplikten skal følgende clearing-

grenseverdier anvendes: 

a) 1 milliard euro i nominell bruttoverdi for OTC-kreditt-

derivatkontrakter, 

  

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

b) 1 milliard euro i nominell bruttoverdi for OTC-aksjederivat-

kontrakter, 

c) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

rentederivatkontrakter, 

d) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

valutaderivatkontrakter, 

e) 3 milliarder euro i nominell bruttoverdi for OTC-

råvarederivatkontrakter og andre OTC-derivatkontrakter 

som ikke er omhandlet i bokstav a)–d). 

KAPITTEL VIII 

RISIKOREDUKSJONSTEKNIKKER FOR OTC-

DERIVATKONTRAKTER SOM IKKE CLEARES GJENNOM 

EN SENTRAL MOTPART 

Artikkel 12 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Rettidig bekreftelse 

1.  En OTC-derivatkontrakt som inngås mellom finansielle 

motparter eller ikke-finansielle motparter omhandlet i  

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, og som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart, skal bekreftes, om mulig 

elektronisk, snarest mulig og senest 

a) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås 

senest 28. februar 2014: før slutten av den andre bankdagen 

etter den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

b) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

28. februar 2014: før slutten av bankdagen etter den datoen 

da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

c) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås senest 31. august 2013: før slutten av den 

tredje bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes, 

d) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2013 og senest  

31. august 2014: før slutten av den andre bankdagen etter 

den datoen da derivatkontrakten iverksettes,  
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e) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2014: før slutten av 

bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes. 

2.  En OTC-derivatkontrakt som inngås med en ikke-

finansiell motpart som ikke er omhandlet i artikkel 10 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, skal bekreftes, om mulig 

elektronisk, snarest mulig og senest 

a) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås 

senest 31. august 2013: før slutten av den femte bankdagen 

etter den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

b) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

31. august 2013 og senest 31. august 2014: før slutten av 

den tredje bankdagen etter den datoen da OTC-derivat-

kontrakten iverksettes, 

c) for kredittbytteavtaler og rentebytteavtaler som inngås etter 

31. august 2014: før slutten av den andre bankdagen etter 

den datoen da OTC-derivatkontrakten iverksettes, 

d) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås senest 31. august 2013: før slutten av den 

sjuende bankdagen etter den datoen da derivatkontrakten 

iverksettes, 

e) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav  

a), og som inngås etter 31. august 2013 og senest  

31. august 2014: før slutten av den fjerde bankdagen etter 

den datoen da derivatkontrakten iverksettes, 

f) for aksjebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler 

og alle andre derivater som ikke er omfattet av bokstav a), 

og som inngås etter 31. august 2014: før slutten av den 

andre bankdagen etter iverksettingsdatoen. 

3.  Dersom en transaksjon omhandlet i nr. 1 eller 2 inngås 

etter kl. 16.00 lokal tid, eller med en motpart i en annen 

tidssone slik at bekreftelsen ikke kan gis innen den fastsatte 

fristen, skal bekreftelsen gis snarest mulig og senest en bankdag 

etter fristen fastsatt i nr. 1 eller 2, alt etter hva som er relevant. 

4.  Finansielle motparter skal ha nødvendige framgangsmåter 

for å rapportere månedlig til vedkommende myndighet som er 

utpekt i henhold til artikkel 48 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF(1), om hvor mange ubekreftede OTC-

derivattransaksjoner i henhold til nr. 1 og 2 som har vært 

utestående i mer enn fem bankdager. 

Artikkel 13 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Porteføljeavstemming 

1.  Finansielle og ikke-finansielle motparter i en OTC-

derivatkontrakt skal med hver av sine motparter inngå avtale, 

skriftlig eller på tilsvarende elektronisk måte, om ordningene 

for porteføljeavstemming. En slik avtale skal inngås før OTC-

derivatkontrakten inngås. 

2.  Porteføljeavstemming skal foretas innbyrdes av motpar-

tene i OTC-derivatkontraktene eller av en kvalifisert tredje-

mann som på behørig måte har fått dette oppdraget av en 

motpart. Porteføljeavstemmingen skal omfatte de viktigste 

handelsvilkårene for hver enkelt OTC-derivatkontrakt og minst 

den verdien som hver kontrakt er tildelt i samsvar med artikkel 

11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3.  For at eventuelle avvik i forbindelse med et vesentlig 

vilkår i OTC-derivatkontrakten, herunder dens verdi, skal 

kunne påvises på et tidlig tidspunkt, skal det foretas portefølje-

avstemming 

a) for en finansiell motpart eller ikke-finansiell motpart 

omhandlet i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012: 

i) hver bankdag dersom det er minst 500 utestående OTC-

derivatkontrakter mellom motpartene, 

ii) en gang i uken dersom det er mellom 51 og 499 

utestående OTC-derivatkontrakter mellom motpartene 

på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av uken, 

iii) en gang i kvartalet dersom det er høyst 50 utestående 

OTC-derivatkontrakter mellom motpartene på et hvilket 

som helst tidspunkt i løpet av kvartalet,  

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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b) for en ikke-finansiell motpart som ikke er omhandlet i 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012: 

i) en gang i kvartalet dersom det er mer enn 100 

utestående OTC-derivatkontrakter mellom motpartene 

på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kvartalet, 

ii) en gang i året dersom det er høyst 100 utestående OTC-

derivatkontrakter mellom motpartene. 

Artikkel 14 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Porteføljekomprimering 

Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som med en 

motpart har minst 500 utestående OTC-derivatkontrakter som 

ikke cleares sentralt, skal ha framgangsmåter for regelmessig og 

minst halvårlig å analysere muligheten for å foreta en 

porteføljekomprimering for å redusere sin motpartskredittrisiko, 

og for å foreta en slik porteføljekomprimering. 

Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter skal sikre at 

de kan gi den berørte vedkommende myndighet en rimelig og 

gyldig forklaring dersom de fastslår at en porteføljekompri-

mering ikke er hensiktsmessig. 

Artikkel 15 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Tvisteløsning 

1.  Når finansielle motparter og ikke-finansielle motparter 

inngår OTC-derivatkontrakter med hverandre, skal de ha avtalt 

nærmere framgangsmåter og prosesser for 

a) identifisering, registrering og overvåking av tvister i 

forbindelse med anerkjennelsen eller verdsettingen av 

kontrakten og utvekslingen av sikkerhet mellom 

motpartene. Disse framgangsmåtene skal minst registrere 

hvor lenge tvisten har vært uløst, hvem motparten er og 

hvilket beløp tvisten gjelder, 

b) tvisteløsning innen rimelig tid, med en særlig fram-

gangsmåte for tvister som ikke er løst innen fem bankdager. 

2.  Finansielle motparter skal rapportere til vedkommende 

myndighet som er utpekt i samsvar med artikkel 48 i direktiv 

2004/39/EF, om alle tvister mellom motparter i forbindelse med 

en OTC-derivatkontrakt, verdsettingen av den eller utveks-

lingen av sikkerhet, når beløpet eller verdien overstiger  

15 millioner euro og har vært utestående i minst 15 bankdager. 

Artikkel 16 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Markedsvilkår som hindrer verdsetting til markedsverdi 

1.  Markedsvilkår som hindrer at en OTC-derivatkontrakt 

verdsettes til markedsverdi, skal anses å forekomme i følgende 

situasjoner: 

a) når markedet er inaktivt, 

b) når det er store avvik mellom de rimelige og rettferdige 

estimatene for virkelig verdi og det ikke kan foretas en 

rimelig vurdering av sannsynligheten for de forskjellige 

estimatene. 

2.  Et marked for en OTC-derivatkontrakt skal anses som 

inaktivt når noterte priser ikke er lett og regelmessig 

tilgjengelige og de tilgjengelige prisene ikke representerer 

faktiske markedstransaksjoner som regelmessig gjennomføres 

på armlengdes avstand. 

Artikkel 17 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Kriterier for å anvende verdsetting til modellverdi 

For at finansielle og ikke-finansielle motparter skal kunne 

anvende verdsetting til modellverdi, skal de ha en modell som 

a) omfatter alle faktorer som motparter vil ta hensyn til når de 

fastsetter en pris, herunder størst mulig bruk av opplys-

ninger om verdsetting til markedsverdi, 

b) er i samsvar med anerkjente økonomiske metoder for 

verdsetting av finansielle instrumenter, 

c) kalibreres og validitetstestes ved hjelp av priser fra 

observerbare aktuelle markedstransaksjoner i samme 

finansielle instrument eller på grunnlag av tilgjengelige 

observerbare markedsdata, 

d) valideres og overvåkes på en uavhengig måte av en annen 

avdeling enn den som påtar seg risikoen, 

e) dokumenteres og godkjennes behørig av styret så hyppig 

som nødvendig, etter enhver vesentlig endring og minst en 

gang i året. Denne godkjenningen kan delegeres til en 

komité.  



6.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/239 

 

Artikkel 18 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Opplysninger i underretningen til vedkommende 

myndighet om transaksjoner innenfor konsernet 

1.  Søknaden eller underretningen til vedkommende 

myndighet om transaksjoner innenfor konsernet skal være 

skriftlig og inneholde opplysninger om 

a) de juridiske motpartene i transaksjonene, herunder deres 

identifikatorer i henhold til artikkel 3 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1247/2012, 

b) motpartenes forretningsforbindelse, 

c) de underliggende avtaleforholdene mellom partene, 

d) kategorien av transaksjon innenfor konsernet i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 og artikkel 3 nr. 2 bokstav a)–d) i forordning 

(EU) nr. 648/2012, 

e) transaksjonene som motparten søker om unntak for, 

herunder 

i) OTC-derivatkontraktenes eiendelsklasse, 

ii) typen OTC-derivatkontrakter, 

iii) iii)typen underliggende eiendel, 

iv) de nominelle valutaene og oppgjørsvalutaene, 

v) løpetidene som gjelder for kontrakten, 

vi) oppgjørstypen, 

vii) forventet størrelse, volum og hyppighet for OTC-

derivatkontrakter per år. 

2.  Som del av sin søknad eller underretning til den berørte 

vedkommende myndighet skal en motpart også framlegge 

opplysninger som underbygger at vilkårene i artikkel 11  

nr. 6–10 i forordning (EU) nr. 648/2012 er oppfylt. Underlags-

dokumentene skal omfatte kopier av dokumenterte fram-

gangsmåter for risikostyring, historisk transaksjonsinformasjon 

og kopier av de relevante kontraktene mellom partene, og de 

kan omfatte en juridisk uttalelse dersom vedkommende 

myndighet anmoder om det. 

Artikkel 19 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav d) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Opplysninger om underretningen til ESMA om 

transaksjoner innenfor konsernet 

1.  Vedkommende myndighets underretning til ESMA om 

transaksjoner innenfor konsernet skal være skriftlig og gis 

a) innen en måned etter at underretningen mottas, for en 

underretning i henhold til artikkel 11 nr. 7 eller 9 i forord-

ning (EU) nr. 648/2012, 

b) innen en måned etter at beslutningen sendes til motparten, 

for en beslutning fra vedkommende myndighet i henhold til 

artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

2.  Underretningen til ESMA skal inneholde 

a) opplysningene som er angitt i artikkel 18, 

b) angivelse av om beslutningen er positiv eller negativ, 

c) dersom beslutningen er positiv: 

i) et sammendrag av begrunnelsen for at vilkårene fastsatt 

i artikkel 11 nr. 6, 7, 8, 9 eller 10 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, alt etter hva som er relevant, anses å være 

oppfylt, 

ii) angivelse av om unntaket gis helt eller delvis, for en 

underretning i henhold til artikkel 11 nr. 6, 8 eller 10 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, 

d) dersom beslutningen er negativ: 

i) angivelse av hvilke av vilkårene fastsatt i artikkel 11  

nr. 6, 7, 8, 9 eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, alt 

etter hva som er relevant, som ikke er oppfylt, 

ii) et sammendrag av begrunnelsen for at disse vilkårene 

ikke anses å være oppfylt. 

Artikkel 20 

(Artikkel 11 nr. 14 bokstav d) i forordning (EU) nr. 648/2012) 

Offentliggjøring av opplysninger om unntak for 

transaksjoner innenfor konsernet 

Opplysningene som skal offentliggjøres om unntak for trans-

aksjoner innenfor konsernet, skal omfatte  

a) de juridiske motpartene i transaksjonene, herunder deres 

identifikatorer i henhold til artikkel 3 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1247/2012, 

b) motpartenes forbindelse, 

c) hvorvidt unntaket gis helt eller delvis, 

d) det nominelle samlede beløpet for de OTC-derivat-

kontraktene som unntaket for transaksjoner innenfor 

konsernet omfatter. 
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Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 13, 14 og 15 får anvendelse seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


