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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1317/2014 

av 11. desember 2014 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor  

sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitu-

sjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med tillatelse til og anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter, er det i 

artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter som 

institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner med, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble også europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med 

hensyn til visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale 

motparter. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det fastsatt at visse sentrale motparter i en begrenset 

periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine clearingmedlemmer. Denne 

overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Både overgangsperioden for krav til ansvarlig kapital fastsatt i artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

overgangsperioden for rapportering av startmarginen fastsatt i artikkel 89 nr. 5a første og annet ledd i forordning (EU) 

nr. 648/2012 skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden med seks måneder i unntakstilfeller. Denne forlengelsen bør også gjelde for fristene 

fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014(3) har allerede forlenget disse overgangsperiodene med seks måneder, til 15. desember 2014.  

5) Prosessen med tillatelse til eksisterende sentrale motparter etablert i Unionen pågår, men vil ikke være avsluttet innen 

15. desember 2014. Eksisterende sentrale motparter etablert i tredjestater som allerede har søkt om anerkjennelse, er 

ennå ikke anerkjent. En ytterligere forlengelse av overgangsperioden vil derfor gjøre det mulig for institusjoner etablert i 

Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital 

som følge av mangelen på sentrale motparter som er etablert i hver av de relevante tredjestatene, og som på en 

gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester som disse institusjonene i Unionen krever. 

Selv om en slik økning bare er midlertidig, vil den kunne føre til at de trekker seg som direkte deltakere i de sentrale 

motpartene og dermed forårsaker forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. 

Ytterligere seks måneders forlengelse av overgangsperioden, dvs. fram til 15. juni 2015, er derfor nødvendig. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 

2.7.2020, s. 77. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1.  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31).  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a første 

og annet ledd i forordning (EU) nr. 648/2012, som er forlenget  i henhold til artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 591/2014, forlenges med ytterligere seks måneder. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 11. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


