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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1857 

frá 13. október 2017 

um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum Ameríku fyrir 

afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti Commodity Futures Trading Commission jafngildi tilteknum 

kröfum í 11. Gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga 

mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 2. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 er kveðið á um kerfi til að koma á fót lausnum sem tryggja samræmi milli 

lagaskilyrða sem komið er á í Sambandinu og lagaskilyrða þriðju landa á sviðinu sem fellur undir þá reglugerð. Meðal 

þessara lausna er vald framkvæmdastjórnarinnar til að samþykkja ákvarðanir þar sem því er lýst yfir að fyrirkomulag 

laga, eftirlits og framfylgdar þriðja lands jafngildi kröfunum sem mælt er fyrir um í 4., 9., 10. og 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012 svo mótaðilar sem stofna til viðskipta innan gildissviðs þeirrar reglugerðar, ef a.m.k. einn 

mótaðilanna hefur staðfestu í viðkomandi þriðja landi, teljist uppfylla þær kröfur með því að fara að kröfum eru settar 

fram í lagareglum þess þriðja lands. Þessi yfirlýsing um jafngildi gerir það kleift að komast hjá tvítekningu eða 

ósamkvæmni reglna og stuðlar þar með að því að ná meginmarkmiði reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að draga úr 

kerfisáhættu og auka gagnsæi afleiðumarkaða með því að tryggja alþjóðlega samræmda beitingu meginreglnanna sem 

samkomulag er um við alþjóðlega samstarfsaðila Sambandsins og mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. 

2) Lagaskilyrðum Sambandsins að því er varðar tímanlega staðfestingu, samþjöppun og afstemmingu eignasafns sem eiga 

við OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, skuldbindingar um mat og lausn 

deilumála sem gilda um þessa samninga („aðferðir til mildunar rekstraráhættu“) sem og skuldbindingar um skipti á 

tryggingum („tryggingarfé“) milli mótaðila er komið á með 1., 2. og 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, eins 

og tilgreint er í tæknistöðlunum sem samþykktir eru skv. a- og b-lið 14. mgr. 11. gr. og 15. mgr. 11. gr. þeirrar 

reglugerðar. 

3) Til að lagareglur þriðja lands geti talist jafngildar lagareglum Sambandsins að því er varðar aðferðir til mildunar 

rekstraráhættu og kröfur um tryggingarfé ætti efnisleg niðurstaða gildandi fyrirkomulags laga, eftirlits og framfylgdar að 

vera jafngild kröfum Sambandsins að því er varðar eftirlitsmarkmiðin sem þær ná fram. Tilgangurinn með þessu 

jafngildismati er því að sannreyna að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum Ameríku tryggi að OTC-

afleiðusamningar sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila og stofnað er til af a.m.k. einum mótaðila með 

staðfestu í viðkomandi þriðja landi, valdi fjármálamörkuðum í Sambandinu ekki meiri áhættu en þessir markaðir gætu 

staðið frammi fyrir vegna afleiðusamninga sömu gerðar sem mótaðilar með staðfestu í Sambandinu stofna til og valdi, 

af þessum sökum, ekki óásættanlegri kerfisáhættu í Sambandinu. 

4) Þann 1. september 2013 fékk framkvæmdastjórnin tækniráðgjöf frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um 

fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum Ameríku (2) að því er varðar, m.a., aðferðir til mildunar rekstrar 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 265, 14.10.2017, bls. 23. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2019 

frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(2) ESMA/2013/BS/1157, Tækniráðgjöf um jafngildi reglna þriðja lands samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (EMIR) — Bandaríki 

Ameríku, Lokaskýrsla, Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (Technical advice on third country regulatory equivalence under 

EMIR — US, Final report, European Securities and Markets Authority), 1. september 2013. 
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áhættu sem gilda um OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila. Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin komst í tækniráðgjöf sinni að því að lagalega bindandi kröfur um tímanlega staðfestingu, 

afstemmingu og samþjöppun eignasafns í Bandaríkjum Ameríku væru jafngildar þeim lagalega bindandi kröfum sem 

gilda samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin taldi þó að á þeim tíma 

sem matið var framkvæmt væri fyrirkomulag Bandaríkja Ameríku fyrir lausn deilumála ekki jafngilt því sem sett er 

fram í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veitti því einnig 

athygli að ekki var unnt að meta jafngildi fyrirkomulags tvíhliða tryggingafjár á þessum tíma þar sem tæknistaðlarnir 

sem tilgreina reglurnar um tvíhliða tryggingarfé í Sambandinu höfðu ekki enn verið þróaðir. 

5) Framkvæmdastjórnin tók við mat sitt tillit til ráðgjafar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar ásamt þeirri 

þróun á sviði reglusetningar sem hefur orðið síðan þá. Þessi ákvörðun byggist þó ekki einvörðungu á samanburðar-

greiningu á kröfum um lög, eftirlit og framfylgd í Bandaríkjum Ameríku heldur einnig á mati á niðurstöðu þessara 

krafna og hversu fullnægjandi þær eru til að milda áhættuna sem stafar af þessum samningum, með hætti sem telst 

jafngildur niðurstöðu krafnanna sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

6) Mælt er fyrir um fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar, sem gildir um OTC-afleiðusamninga í Bandaríkjum 

Ameríku, í VII. bálki „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“ („Dodd-Frank-lögin“) og 

sértæku framkvæmdarreglunum sem Commodity Futures Trading Commission hefur samþykkt („CFTC-

reglugerðunum“). Með Dodd-Frank-lögunum, sem öðluðust gildi í júlí 2010, var komið á fót nýjum regluramma um 

tilteknar OTC-afleiður sem skilgreindar eru sem skiptasamningar í 47. lið 1. þáttar a í lögunum um hrávöruviðskipti, 

(Commodity Exchange Act, CEA) sem miðar að því að draga úr kerfisáhættu, auka gagnsæi og stuðla að heildarvirkni 

markaðar innan fjármálakerfisins. Commodity Futures Trading Commission hefur lögsögu yfir skiptasamningum og 

flest samningsákvæði VII. bálks Dodd-Frank-laganna tóku gildi árið 2011. 

7) Aðferðir til að draga úr áhættu OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, skv. 1. lið í 

nýjum þætti 4s í lögunum um hrávöruviðskipti sem bætt var við með 731. þætti Dodd-Frank-laganna, gilda um seljendur 

skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum, eins og þeir eru skilgreindir í lögunum um hrávöru-

viðskipti. Þessi ákvörðun ætti því að ná yfir fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar að því er varðar tímanlega 

staðfestingu, samþjöppun og afstemmingu eignasafns, skuldbindingar að því er varðar mat og lausn deilumála sem og 

kröfur um tryggingar sem gilda um seljendur skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum með 

staðfestu í Bandaríkjum Ameríku sem hafa starfsleyfi og falla undir eftirlit í samræmi við CFTC-reglugerðirnar. Þessi 

ákvörðun ætti þó ekki að taka til fyrirkomulags laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum Ameríku sem gildir um aðila 

sem eru skráðir hjá verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna (Securities and Exchange Commission) sem seljendur 

verðbréfaskiptasamninga eða mikilvægir þátttakendur í verðbréfaskiptasamningum samkvæmt lögunum um 

verðbréfaviðskipti (Securities Exchange Act) frá 1934 (15 U.S.C. 78a o.áfr.). 

8) CFTC-reglugerðirnar um aðferðir til mildunar rekstraráhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af 

miðlægum mótaðila innihalda svipaðar skuldbindingar og þær sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012. Einkum er að finna sértækar ítarlegar kröfur í I. undirhluta 23. hluta CFTC-reglugerðanna að því er 

varðar tímanlega staðfestingu, samþjöppun og afstemmingu eignasafns, mat á viðskiptum og lausn deilumála sem gildir 

um OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila. Að því er varðar eftirfarandi þætti eru 

kröfurnar sem settar eru fram í CFTC-reglugerðunum jafngildar viðeigandi kröfum í reglugerð (ESB) nr. 648/2012: i. 

tíðni og viðmiðunarmörk fyrir afstemmingu eignasafns, ii. frestur fyrir tímanlega staðfestingu, iii. kröfur um 

samþjöppun eignasafns samkvæmt aðferðinni „að uppfylla eða útskýra“, iv. kröfur um daglegt mat á viðskiptum sem 

ekki eru stöðustofnuð. Að teknu tilliti til takmarkaðra áhrifa vegna mismunandi gildissviðs krafna um samkomulag um 

lausn deilumála ættu þessar kröfur einnig að teljast jafngildar kröfunum sem settar eru fram í reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012 um lausn deilumála. 

9) Á grundvelli framangreinds ætti, í tengslum við skiptasamninga sem falla undir lögsögu CFTC, eins og þeir eru 

skilgreindir í 47. lið 1. þáttar a í lögunum um hrávöruviðskipti, að líta á fyrirkomulag CFTC, að því er varðar lög, eftirlit 

og framfylgd sem gildir um seljendur skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum, sem jafngilt 

kröfunum sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tímanlega staðfestingu, samþjöppun og 

afstemmingu eignasafns, mat og skuldbindingar um lausn deilumála sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem ekki eru 

stöðustofnaðir af miðlægum mótaðilum, eins og mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar.  
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10) Varðandi tryggingar vegna OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila samanstanda 

lagalega bindandi kröfur CFTC af kröfunum um tryggingar vegna skiptasamninga sem ekki eru stöðustofnaðir fyrir 

seljendur skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum (e. Margin Requirements for Uncleared Swaps 

for Swap Dealers and Major Swap Participants) sem birtar voru í janúar 2016 („reglan um endanlegar tryggingar“) og 

kröfunum um tryggingar vegna skiptasamninga sem ekki eru stöðustofnaðir fyrir seljendur skiptasamninga og 

mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum — beiting krafna um tryggingar yfir landamæri (e. Margin Requirements for 

Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin 

Requirements) („reglan um tryggingar yfir landamæri“) sem birtar voru í ágúst 2016. 

11) Á meðan CFTC-reglugerðirnar um aðferðir til mildunar rekstraráhættu fyrir OTC-afleiðusamninga, sem ekki eru 

stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, gilda um alla seljendur skiptasamninga og helstu þátttakendur í skipta-

samningum, gilda CFTC-reglugerðirnar um tryggingar fyrir þessum OTC-afleiðusamningum aðeins um seljendur 

skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum sem ekki falla undir yfirvald sem sinnir varfærniseftirliti. 

Skilgreiningin í lögunum um hrávöruviðskipti á „yfirvaldi sem sinnir varfærniseftirliti“ nær yfir stjórn Seðlabanka 

Bandaríkjanna (Board of Governors of the Federal Reserve System), Bankaeftirlit Bandaríkjanna (Office of the 

Comptroller of the Currency), Alríkisinnstæðutryggingasjóðinn (Federal Deposit Insurance Corporation), Eftirlits-

stofnun með lánum til landbúnaðarins (Farm Credit Administration) og Íbúðalánastofnunar (Federal Housing Finance 

Agency). 

12) Samkvæmt CFTC-reglugerðum sem gilda um tryggingar fyrir OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af 

miðlægum mótaðila, er þess aðeins krafist að skipti fari fram á upphafstryggingum við „mótaðila sem fellur undir 

reglurnar“ (e. covered counterparty) samkvæmt skilgreiningunni í þætti 23.151 í CFTC-reglugerðunum. Mótaðili sem 

fellur undir reglurnar er mótaðili sem er fjárhagslegur endanlegur notandi sem ber verulega skiptasamningaáhættu eða aðili 

sem gerir skiptasamninga við skiptasamningaaðila sem fellur undir reglurnar. Samkvæmt þætti 23.151 í CFTC-

reglugerðunum er um að ræða verulega skiptasamningaáhættu ef meðaltal daglegrar grundvallarfjárhæðar OTC-afleiða, 

sem ekki eru stöðustofnaðar af miðlægum mótaðila, er yfir 8 milljarðar bandaríkjadala (8 000 milljónir), á meðan 

samsvarandi viðmiðunarmörk sem mælt er fyrir um í 28. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/2251 (1) er 8 milljarðar evra (8 000 milljónir). Krafan um að skiptast á viðbótartryggingum felur ekki í sér 

mikilvægismörk í Sambandinu og gildir hún um alla mótaðila skv. 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

Samkvæmt CFTC-reglugerðunum er krafan um samanlagða lágmarksfjárhæð yfirfærslu upphafs- og viðbótartrygginga, 

skv. reglunni um endanlegar tryggingar, 500 000 bandaríkjadalir en sambærileg krafa sem sett er fram í 25. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2016/2251 er 500 000 evrur. Að teknu tilliti til takmarkaðra áhrifa vegna gjaldeyrismismunar ætti að líta 

á þessar fjárhæðir sem jafngildar. 

13) Kröfurnar samkvæmt reglunni um endanlegar tryggingar gilda um skiptasamninga, sem eru nær allir samningar sem 

skilgreindir eru sem OTC-afleiður í reglugerð (ESB) nr. 648/2012, að undanskildum framvirkum gjaldeyrissamningum 

og skiptasamningum í erlendum gjaldeyri en engar kröfur eru gerðar um þá í reglunni um endanlegar tryggingar. Þess 

utan er ekkert í CFTC-reglunum um sértæka meðferð á samsettum fjármálaafurðum, þ.m.t. sértryggð skuldabréf og 

verðbréfanir. Skiptasamningar í erlendum gjaldeyri og framvirkir gjaldeyrissamningar eru undanþegnir kröfum um 

upphafstryggingar innan Sambandsins og afleiður í tengslum við sértryggð skuldabréf til áhættuvarnar geta einnig verið 

undanþegnar kröfum um upphafstryggingar. Þessi ákvörðun ætti því aðeins að gilda um OTC-afleiður sem falla undir 

tryggingar bæði samkvæmt lögum Sambandsins og CFTC-reglugerðunum. 

14) Kröfurnar samkvæmt CFTC-reglugerðunum um útreikning á upphafstryggingu eru jafngildar kröfunum sem settar eru 

fram í reglugerð (EBE) nr. 648/2012. Ákvæði CFTC-reglugerðanna heimila notkun staðlaðs líkans rétt eins og ákvæði 

IV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2016/2251. Að öðrum kosti má nota innri líkön eða líkön þriðja aðila við 

þennan útreikning ef þessi líkön innihalda tilteknar breytur, þ.m.t. lágmarksöryggisbil og lágmarksáhættutímabil 

tryggingarfjár og tiltekin söguleg gögn, þ.m.t. um álagstímabil. Þessi líkön skulu hafa hlotið samþykki CFTC eða 

skráðra samtaka um framtíðarsamninga. 

15) Kröfurnar í CFTC- reglugerðunum um hæfar tryggingar og um það hvernig skal geyma þær tryggingar og aðgreina eru 

jafngildar þeim sem settar eru fram í 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/2251. CFTC-reglugerðirnar innihalda 

jafngilda skrá yfir hæfar tryggingar og í inngangsorðunum að reglunum um endanlegar tryggingar er tekið fram að 

seljendur skiptasamninga og mikilvægir þátttakendur í skiptasamningum sem falla ekki undir yfirvald sem sinnir 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna 

áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9). 
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varfærniseftirliti ættu að taka tillit til samþjöppunar trygginga. Kröfur CFTC um tryggingar fyrir OTC-afleiðusamninga 

sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila ættu því að teljast jafngildar þeim sem kveðið er á um í 3. mgr.  

11. gr. í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

16) Að því er varðar sambærilega vernd þagnarskyldu þá falla upplýsingar, sem CFTC og aðrir eftirlitsaðilar alríkisins búa 

yfir, undir lög um friðhelgi einkalífs (Privacy Act) og lög um upplýsingafrelsi (Freedom of Information Act, FOIA) í 

Bandaríkjum Ameríku. Samkvæmt lögunum um upplýsingafrelsi þarf einstaklingur eða stofnun í mörgum tilvikum gera 

ráðstafanir til að tryggja trúnaðarmeðferð upplýsinga sem lagðar eru fram. Af þessum sökum veita lögin um friðhelgi 

einkalífs og lögin um upplýsingafrelsi tryggingu fyrir þagnarskyldu, þ.m.t. vernd viðskiptaleyndarmála sem yfirvöld 

deila með þriðju aðilum, sem jafngildar eru þeim sem settar eru fram í VIII. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

Kröfurnar í Bandaríkjum Ameríku ættu að teljast veita sambærilega vernd þagnarskyldu og tryggð er í reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012. 

17) Að lokum hefur CFTC, að því er varðar skilvirkt eftirlit og framfylgd lagalegs fyrirkomulags í Bandaríkjum Ameríku, 

víðtækar rannsóknar- og eftirlitsheimildir til að meta hvort farið sé að ákvæðum um tímanlega staðfestingu, samþjöppun 

og afstemmingu eignasafns, skuldbindingar um mat og um lausn deilumála sem gilda um OTC-afleiðusamninga sem 

ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðilum. CFTC getur gert ýmsar eftirlitsráðstafanir til að koma í veg fyrir brot á 

gildandi kröfum. Þar að auki kveður lagarammi Bandaríkja Ameríku á um viðurlög í einkarétti, þ.m.t. kyrrsetningu eða 

lögbann til bráðabirgða eða til frambúðar og sektir, auk refsiviðurlaga, vegna brota gegn gildandi kröfum. Þær 

ráðstafanir ættu því að teljast kveða á um skilvirka beitingu viðkomandi fyrirkomulags laga, reglna og framfylgdar skv. 

Dodd-Frank-lögunum, lögunum um hrávöruviðskipti og CFTC-reglugerðunum á sanngjarnan hátt og án röskunar til að 

tryggja skilvirkt eftirlit og framfylgd. 

18) Framkvæmdastjórnin ætti, í samvinnu við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, að halda áfram að fylgjast 

reglulega með þróun og skilvirkri framkvæmd fyrirkomulags laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum Ameríku að 

því er varðar OTC-afleiðusamninga í tengslum við tímanlega staðfestingu, samþjöppun og afstemmingu eignasafns, 

mat, lausn deilumála og kröfur um tryggingar sem gilda um OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af 

miðlægum mótaðila, sem þessi ákvörðun byggist á. Þetta ætti ekki að hafa áhrif á þann möguleika að 

framkvæmdastjórnin takist á hendur sértæka endurskoðun, hvenær sem er, ef viðeigandi þróun gerir það nauðsynlegt að 

framkvæmdastjórnin endurmeti jafngildið sem þessi ákvörðun veitir. Slíkt endurmat gæti leitt til niðurfellingar á þessari 

ákvörðun. 

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Að því er varðar 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 telst fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum 

Ameríku í tengslum við aðferðir til mildunar rekstraráhættu, sem beitt er á viðskipti sem falla undir reglur Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC) sem „skiptasamningar“, í samræmi við 21. lið a-liðar 721. þáttar í Dodd-Frank-lögunum, og sem 

eru ekki stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, jafngilda kröfunum sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012, ef a.m.k. einn mótaðilanna í þessum viðskiptum hefur staðfestu í Bandaríkjum Ameríku og er skráður hjá 

CFTC sem seljandi skiptasamninga eða mikilvægur þátttakandi í skiptasamningum. 

2. gr. 

Að því er varðar 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 telst fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Bandaríkjum 

Ameríku um skipti á tryggingum, sem beitt er á viðskipti sem falla undir reglur Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

sem „skiptasamningar“, í samræmi við 21. lið a-liðar 721. þáttar í Dodd-Frank-lögunum og sem eru ekki stöðustofnaðir af 

miðlægum mótaðila, jafngilda kröfunum í 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, ef a.m.k. einn mótaðilanna í þessum 
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viðskiptum hefur staðfestu í Bandaríkjum Ameríku og er skráður hjá CFTC sem seljandi skiptasamninga eða mikilvægur 

þátttakandi í skiptasamningum og sá mótaðili fellur undir kröfur um tryggingar vegna skiptasamninga, sem ekki eru 

stöðustofnaðir, fyrir seljendur skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum (e. Margin Requirements for 

Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants) og kröfur um tryggingar vegna skiptasamninga, sem ekki 

eru stöðustofnaðir, fyrir seljendur skiptasamninga og mikilvæga þátttakendur í skiptasamningum — beiting krafna um 

tryggingar yfir landamæri (e. Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — 

Cross Border Application of the Margin Requirements). 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 13. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


