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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1002/2013 

av 12. juli 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over unntatte enheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 1 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen har vurdert den internasjonale behand-

lingen av offentlige organer som har ansvar for eller 

deltar i forvaltningen av offentlig gjeld og 

sentralbanker, og har framlagt sine konklusjoner for 

Europaparlamentet og Rådet(2). Kommisjonen har 

gjennomført en sammenlignende analyse av hvordan 

disse offentlige organene og sentralbankene behandles 

innenfor den rettslige rammen i et betydelig antall 

tredjestater, og av de risikohåndteringsstandarder som 

anvendes på derivattransaksjoner som disse organene og 

sentralbankene inngår i disse jurisdiksjonene. 

2)  På grunnlag av analysen konkluderte Kommisjonen med 

at sentralbanker og offentlige organer som har ansvar 

for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, bør 

unntas fra klarerings- og rapporteringsplikten som 

gjelder for OTC-derivater, i samsvar med de regler for 

OTC-derivater som er innført i Japan og De forente 

stater. 

3)  Å tilføye sentralbanker og offentlige organer i Japan og 

De forente stater som har ansvar for eller deltar i 

forvaltningen av offentlig gjeld, på listen over unntatte 

enheter nevnt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 19.10.2013,  

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

(2) KOM(2013) 158 endelig. 

fremme nøytrale markedsvilkår ved gjennomføring  

av OTC-derivatreformer for transaksjoner med 

sentralbanker i disse jurisdiksjonene og bidra til økt 

sammenheng og konsekvens på internasjonalt plan. 

4)  Både ivaretakelse av pengepolitiske forpliktelser og 

forvaltning av statsgjeld har konsekvenser for rentemar-

kedenes virkemåte, og bør samordnes for å sikre at disse 

to funksjonene utføres på en effektiv måte. Ettersom 

sentralbanker og andre offentlige organer i Unionen som 

forvalter gjeld, er unntatt fra virkeområdet for 

forordning (EU) nr. 648/2012 for ikke å begrense deres 

evne til å utføre oppgaver av felles interesse, vil 

anvendelse av ulike regler på slike funksjoner når de 

utføres av enheter fra tredjestater, redusere deres 

effektivitet. For å sikre at sentralbanker og andre 

offentlige organer i tredjestater som har ansvar for eller 

deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, fortsatt skal 

kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte, 

bør også offentlige organer i tredjestater som har ansvar 

for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, unntas 

fra bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal ny bokstav 

c) lyde: 

«c)  sentralbanker og offentlige organer som har ansvar for 

eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i følgende 

stater: 

i)  Japan 

ii)  De forente stater.». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


