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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om likeverdighet mellom rammereglene i Japan for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(2014/752/EU)(*) 

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 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i Japan. Et tillegg til 

rådene ble mottatt 27. januar 2014. I forbindelse med de tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de 

rettslig bindende kravene som gjelder på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i Japan, og de rettslig bindende 

kravene som gjelder for sentrale motparter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger 

imidlertid ikke bare på en sammenlignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i 

Japan, men også på en vurdering av resultatet av disse kravene når det gjelder den risikoreduksjonen som oppnås. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Japan for clearingorganisasjoner som har tillatelse der, består av Financial Instruments 

and Exchange Act 2006 (FIEA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner som clearer verdipapirer og 

finansielle derivater, og Commodity Derivatives Act 2009 (CDA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner 

som clearer råvarer. Denne beslutning omfatter bare den ordningen som er fastsatt i FIEA. 

7) I FIEA er det fastsatt at før det tildeles lisens til å utøve clearingvirksomhet, må Japans statsminister forvisse seg om at 

clearingorganisasjonen har atferdsregler – clearingorganisasjonens interne regler og framgangsmåter – som er i samsvar 

med gjeldende lover og forskrifter, at clearingorganisasjonens økonomiske evne er god nok til at den kan cleare 

finansielle instrumenter, at de forventede inntektene og utgiftene i forbindelse med clearingorganisasjonens virksomhet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 
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er tilfredsstillende, at clearingorganisasjonens personale har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne foreta clearing 

av finansielle instrumenter på en hensiktsmessig og sikker måte, og at clearingorganisasjonens struktur og system er 

tilstrekkelig utviklet til at oppgjør kan skje på en hensiktsmessig måte. I henhold til artikkel 194-7 nr. 1 i FIEA delegerer 

statsministeren sin myndighet i henhold til FIEA til kommissæren for Financial Services Agency of Japan (JFSA). 

Kommissæren for JFSA er derfor ansvarlig for å tildele clearinglisens. 

8) I desember 2013 offentliggjorde JFSA «Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures» 

(heretter kalt «retningslinjene»), som inneholder nærmere bestemmelser om tilsynsrammene for finansmarkedenes 

infrastruktur, herunder clearingorganisasjoner, og særlig på hvilken måte clearingorganisasjonene må overholde FIEA. 

Retningslinjene gjennomføres i clearingorganisasjonens interne regler og framgangsmåter. 

9) De rettslig bindende kravene i Japan utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene for clearing-

organisasjoner som er fastsatt i FIEA (heretter kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede standardene som 

clearingorganisasjoner må oppfylle for å få lisens til å levere clearingtjenester i Japan. Disse grunnreglene utgjør det 

første nivået av de rettslig bindende kravene i Japan. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må en 

clearingorganisasjon framlegge sine interne regler og framgangsmåter for kommissæren for JFSA til godkjenning. Disse 

interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Japan, og de må inneholde 

detaljerte opplysninger om hvordan clearingorganisasjonen som inngir søknad, vil oppfylle disse standardene i samsvar 

med retningslinjene. Clearingorganisasjonenes interne regler og framgangsmåter inneholder dessuten tilleggsbe-

stemmelser som utfyller grunnreglene. Når disse interne reglene og framgangsmåtene er godkjent av kommissæren for 

JFSA, blir de rettslig bindende for clearingorganisasjonen. Disse reglene utgjør derfor en vesentlig del av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som sentrale motparter etablert i Japan må overholde. Dersom grunnreglene eller clearing-

organisasjonens interne regler og framgangsmåter ikke overholdes, har kommissæren for JFSA myndighet til å treffe 

administrative tiltak overfor clearingorganisasjonen, herunder til å utstede påbud om å forbedre forretningsvirksomheten 

eller tilbakekalle hele eller deler av clearingorganisasjonens lisens. 

10) De grunnreglene som gjelder for clearingorganisasjoner, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter, gir 

vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av bestemmelsene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

I henhold til de rettslig bindende kravene som gjelder for clearingorganisasjoner med hensyn til det antall tilfeller av 

mislighold som skal dekkes av de samlede økonomiske midlene, skal clearingorganisasjoner som clearer mer enn 95 % 

av de volumene som cleares i Japan, dekke mislighold hos minst de to clearingmedlemmene som de har størst 

eksponering overfor under ekstreme, men mulige markedsvilkår (heretter kalt «prinsippet om dekning av to»). Dette 

kravet sikrer en grad av risikoreduksjon som er likeverdig med den som det tas sikte på med kravene fastsatt i avdeling 

IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses som likeverdig. 

11) De rettslig bindende kravene som gjelder for clearingorganisasjoner med hensyn til likviditetsrisiko, krever at 

clearingorganisasjoner som clearer mer enn 95 % av de volumene som cleares i Japan, anvender prinsippet om dekning 

av to. Dette kravet sikrer en grad av risikoreduksjon som er likeverdig med den som det tas sikte på med kravene fastsatt 

i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses som likeverdig. Endelig gir de rettslig bindende 

kravene som gjelder for alle clearingorganisasjoner med hensyn til kontinuerlig virksomhet, krav til sikkerhet, investe-

ringsretningslinjer, oppgjørsrisiko, atskillelse og overførbarhet, beregning av bunnsikkerhet og foretaksstyring, herunder 

organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, risikokomité, oppbevaring av opplysninger, kvalifiserende eierandeler, 

opplysninger til vedkommende myndighet, interessekonflikter, utkontraktering og god forretningsskikk, vesentlige 

resultater som er likeverdige med resultatene av kravene i forordning (EU) nr. 648/2012, og de bør derfor anses som 

likeverdige. 

12) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at clearingorganisasjoner 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

13) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 må de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til 

sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. 

14) JFSA er ansvarlig for tilsyn med finansmarkedenes infrastruktur. JFSA overvåker fortløpende at clearingorganisa-

sjonene oppfyller risikostyringskrav gjennom overvåking og risikobaserte framgangsmåter for gransking, herunder 

kontroller av tilsynskravene. JFSA kan særlig anmode clearingorganisasjoner om å framlegge opplysninger, rapporter 

og annet materiale om sin virksomhet, og det kan granske clearingorganisasjonenes virksomhet, dokumenter og 

regnskapsbøker. Det vurderer også hvordan clearingorganisasjoner oppfyller sine forpliktelser. Dette granskingsarbeidet 

resulterer i en rapport der eventuelle påviste mangler identifiseres. JFSA har forskjellige midler til rådighet for å kunne 
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sikre at clearingorganisasjoner behandler eventuelle påviste mangler på en hensiktsmessig måte, og kan bl.a. kreve at 

clearingorganisasjoner skriftlig dokumenterer at slike problemer er blitt løst til rett tid. JFSA har ytterligere midler til 

rådighet for å oppnå etterlevelse, herunder en mulighet til å utstede påbud om å forbedre forretningsvirksomheten samt 

håndheving av slike påbud. JFSA kan også tilbakekalle hele eller deler av clearingorganisasjonens lisens. 

15) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn med og effektiv håndheving overfor sentrale motparter. 

16) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Japan inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

17) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke om utenlandslisens for sentrale motparter, noe som gir dem mulighet til å 

levere de samme tjenestene i Japan som de har tillatelse til å levere i tredjestaten. De kriteriene som gjelder for en 

sentral motpart fra en tredjestat som søker om lisens, ligner de kriteriene som gjelder for tildeling av lisens til japanske 

clearingorganisasjoner. Særlig bør den sentrale motparten fra en tredjestat som søker om lisens, på grunnlag av de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i tredjestaten, ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag, tilstrekkelig 

kunnskap og et personale med erfaring samt et system og en struktur som er tilstrekkelig til at den kan utøve 

clearingvirksomhet på en hensiktsmessig og sikker måte. Sentrale motparter fra tredjestater er dessuten fritatt for visse 

krav som gjelder for innenlandske sentrale motparter som har tillatelse i Japan, dersom utenlandske myndigheter som 

JFSA har inngått samarbeidsavtale med, har tildelt dem en likeverdig lisens. 

18) De rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av 

sentrale motparter fra tredjestater. 

19) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til clearingorganisasjoner, og disse rettslige og tilsynsmessige rammene 

bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør på grunnlag av 

opplysninger fra ESMA fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan for sentrale 

motparter og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

20) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan, som 

består av Financial Instruments and Exchange Act 2006 (FIEA), utfylt med «Comprehensive Guidelines for Supervision of 

Financial Market Infrastructures», og som gjelder for clearingorganisasjoner med tillatelse der, anses som likeverdige med 

kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  


