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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2040

Nr. 10/835

2019/EØS/10/71

av 13. november 2015
om likeverdighet mellom rammereglene i visse provinser i Canada for sentrale motparter og
kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater,
sentrale motparter og transaksjonsregistre(*)

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 provinsene Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario og
Quebec (heretter kalt «de berørte provinsene») i Canada 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)

Denne beslutning bygger på en vurdering av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i de berørte provinsene, og om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen kan
bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med resultatene av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I
den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn
Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko.

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 Canada for sentrale motparter som har tillatelse i de berørte provinsene, består av verdipapirlovgivningen i hver av disse provinsene og de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til verdipapirlovgivningen av verdipapirtilsynene i hver provins, samt enhver beslutning eller instruks eller ethvert påbud som er
utarbeidet eller utstedt av slike verdipapirtilsyn (provinsens verdipapirordning), og som gjelder for sentrale motparter i
disse provinsene.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av
3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78
av 22.11.2018, s. 52.
(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.
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7)

I denne beslutning menes med verdipapirtilsyn Alberta Securities Commission (ASC) i Alberta, Autorité des marchés
financiers (AMF) i Quebec, British Columbia Securities Commission (BCSC) i British Columbia, Manitoba Securities
Commission (MSC) i Manitoba og Ontario Securities Commission (OSC) i Ontario. Verdipapirtilsynene samarbeider
om å utvikle og gjennomføre lover og forskrifter på verdipapirområdet og om å forvalte, overvåke og håndheve
gjeldende lover på en konsekvent og samordnet måte.

8)

En sentral motpart som ønsker å drive forretningsvirksomhet i en av de berørte provinsene, må ha tillatelse fra verdipapirtilsynet i den berørte provinsen. Denne tillatelsen kan gis enten i form av en anerkjennelse eller et fritak for
anerkjennelse. Anerkjennelse innebærer full anvendelse av den respektive provinsens verdipapirordning. Sentrale
motparter som driver virksomhet i flere av de berørte provinsene, må ha tillatelse som anerkjent sentral motpart i minst
én provins og underlegges de strengeste av de kravene som gjelder i de provinsene der de driver virksomhet. Fritak for
anerkjennelse gis vanligvis til sentrale motparter som er anerkjent i en annen provins, og dermed underlagt direkte tilsyn
av verdipapirtilsynet i den provinsen der de er anerkjent, forutsatt at de ikke anses av det berørte verdipapirtilsynet som
systemviktige eller utgjør en betydelig risiko for kapitalmarkedene. Verdipapirtilsynene fastsetter vilkår for de sentrale
motpartene som er fritatt for anerkjennelse, dersom de i de provinsene der de er anerkjent, er pålagt mindre tyngende
krav enn i de provinsene der de er fritatt for anerkjennelse. Canadas sentralbank kan også utpeke sentrale motparter som
systemviktige dersom de kan utgjøre en systemrisiko for finanssystemet i Canada.

9)

De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Alberta, består av Securities Act
(Alberta), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, og enhver beslutning eller instruks eller ethvert
påbud som er utarbeidet eller utstedt av ASC (heretter kalt «Albertas verdipapirlovgivning»). For å kunne levere
clearingtjenester i Alberta må en sentral motpart ha tillatelse fra ASC enten som anerkjent clearingbyrå eller som
clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»). Sentrale motparter med tillatelse i Alberta må overholde
Albertas verdipapirlovgivning. Generelt godkjenner ASC sentrale motparter som anerkjente clearingbyråer dersom den
anser det som hensiktsmessig å føre tilsyn med dem. ASC kan imidlertid også benytte et annet verdipapirtilsyn til å føre
tilsyn med visse clearingsentraler som er anerkjent i andre provinser. ASC kan fastsette vilkår for å gi tillatelse til et
clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. ASC har utstedt anerkjennelsesbeslutninger
for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingbyråer, med krav om at de overholder
prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og
betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO).

10)

De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i British Columbia, består av Securities
Act (British Columbia), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, og beslutningene utstedt av
BCSC. For å kunne levere clearingtjenester i British Columbia må en sentral motpart ha tillatelse fra BCSC enten som
anerkjent clearingbyrå eller som clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»), noe som er avhengig av
en rekke faktorer, herunder virkningene av clearingbyråets virksomhet i British Columbia. BCSC kan fastsette vilkår for
å gi tillatelse til et clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. BCSC har utstedt
anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingbyråer, med krav
om at de overholder PFMI.

11)

De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Manitoba, består av Commodity Futures
Act (Manitoba) og Securities Act (Manitoba) samt regler og beslutninger utstedt av MSC i henhold til dem. For å kunne
levere clearingtjenester i Manitoba må en sentral motpart ha tillatelse fra MSC enten som anerkjent clearingsentral når
det gjelder børsomsatte råvareterminkontrakter, eller som anerkjent clearingbyrå når det gjelder andre verdipapirer, eller
som henholdsvis clearingsentral eller clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå» eller «fritatt
clearingsentral»). MSC kan fastsette vilkår for å gi tillatelse til et clearingbyrå eller en clearingsentral enten som
anerkjent clearingbyrå eller clearingsentral eller som fritatt clearingbyrå eller clearingsentral. MSC har utstedt

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markedsinfrastruktur (CPMI).
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anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer og clearingsentraler som den har gitt tillatelse til som anerkjente
clearingbyråer eller clearingsentraler, med krav om at de overholder PFMI.

12)

De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Ontario, består av Securities Act
(Ontario), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, samt instrukser, beslutninger og andre krav
som er utstedt i henhold til den. For å kunne levere clearingtjenester i Ontario må en sentral motpart ha tillatelse fra
OSC enten som anerkjent clearingbyrå eller som clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»). OSC kan
fastsette vilkår for å gi tillatelse til et clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. OSC
har utstedt anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente
clearingbyråer, med krav om at de overholder PFMI.

13)

De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Quebec, består av Securities Act
(Quebec), Derivatives Act (Quebec) og Act respecting l'Autorité des marchés financiers (AAMF), forordningene som er
vedtatt i henhold til Securities Act (Quebec) og Derivatives Act (Quebec), samt beslutninger og direktiver utstedt av
AMF. For å kunne levere clearingtjenester i Quebec må en sentral motpart ha tillatelse fra AMF enten som anerkjent
clearingsentral eller som clearingsentral fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingsentral»). AMF kan fastsette vilkår for
å gi tillatelse til en clearingsentral enten som anerkjent clearingsentral eller som fritatt clearingsentral. AMF har utstedt
anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingsentraler som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingsentraler, med
krav om at de overholder PFMI.

14)

Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i
de berørte provinsene, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som
clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i sentrale motparter med
tillatelse der. Risikoreduksjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som
den berørte sentrale motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver sin virksomhet,
og av hvor egnet de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette
risikonivået. For å oppnå det samme risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for
sentrale motparter som utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå,
enn for sentrale motparter som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere
risikonivå.

15)

Det finansmarkedet der sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene utøver sin clearingvirksomhet, er
betydelig mindre enn det der sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den
samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Canada, utgjort mindre enn 3 % av den samlede verdien av
derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene
utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i
sentrale motparter som har tillatelse i Unionen.

16)

De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene, kan
derfor anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Reglene som gjelder for sentrale
motparter med tillatelse i de berørte provinsene, herunder de anerkjennelsesbeslutningene som er utstedt av verdipapirtilsynet, og som krever overholdelse av PFMI, reduserer det lavere risikonivået i de berørte provinsene og sikrer et
risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012.

17)

Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i de berørte provinsene sikrer at
sentrale motparter som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i
avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012.
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18)

I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 må de rettslige og tilsynsmessige rammene med hensyn til sentrale
motparter som har tillatelse i de berørte provinsene, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver tid er underlagt effektivt
tilsyn og effektiv håndheving.

19)

Tilsyn med sentrale motparter som har tillatelse i flere provinser, utføres i et samarbeid mellom verdipapirtilsynene i de
berørte provinsene. For de sentrale motpartene som Canadas sentralbank anser kan utgjøre en systemrisiko, utføres
tilsynet i et samarbeid mellom verdipapirtilsynene i de berørte provinsene og Canadas sentralbank.

20)

I Alberta har ASC omfattende myndighet til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et clearingbyrå med
tillatelse, enten det er anerkjent eller fritatt for anerkjennelse, dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom
clearingbyrået har overtrådt Albertas verdipapirlovgivning. Både anerkjente og fritatte clearingbyråer må framlegge
opplysninger, dokumenter eller registre med henblikk på å sikre overholdelse av gjeldende regler. ASC kan ilegge både
anerkjente og fritatte clearingbyråer administrative sanksjoner og midlertidig oppheve, endre vilkårene for eller
tilbakekalle et clearingbyrås anerkjennelse eller en beslutning om å frita clearingbyrået for anerkjennelse. ASC kan også
anmode om en erklæring fra domstolen om manglende overholdelse, innlede rettergang og foreta gransking som kan
føre til en rekke forskjellige sanksjoner. Sanksjoner kan også ilegges styremedlemmer og ansatte hos personer eller
selskaper eller andre personer som godkjenner, tillater eller stilltiende samtykker i overtredelsen av Albertas verdipapirlovgivning. Når det gjelder anerkjente clearingbyråer, gjennomfører ASC dessuten stedlige tilsyn, regelmessige
samråd samt gjennomgåelse og analyse av obligatorisk dokumentasjon, og den kan treffe beslutninger om ethvert
anerkjent clearingbyrås interne regler, framgangsmåter eller praksis dersom den anser at det er i offentlighetens
interesse.

21)

I British Columbia fører BCSC løpende tilsyn med anerkjente clearingbyråer gjennom regelmessige stedlige tilsyn og
regelmessig kommunikasjon med clearingbyråets øverste ledelse og ved å gjennomgå de opplysningene som
clearingbyrået har innrapportert, samt kontrollere overholdelsen av clearingbyråets krav blant annet med hensyn til
risikostyring. BCSC har omfattende myndighet til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et anerkjent
clearingbyrå dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom clearingbyrået har overtrådt Securities Act (British
Columbia). Slike tiltak omfatter blant annet beslutninger om vedtekter, regler, framgangsmåter eller praksis eller om den
måten det anerkjente clearingbyrået utøver sin virksomhet på, og BCSC kan utstede pålegg for det anerkjente
clearingbyrået, herunder om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av clearingbyråers anerkjennelse, samt
gjennomføre gransking som kan føre til at det ilegges sanksjoner.

22)

I Manitoba fører MSC løpende tilsyn med clearingbyråer med tillatelse, både anerkjente og fritatte. Fritatte
clearingbyråer er imidlertid underlagt mer begrenset tilsyn av MSC. Tilsynet med anerkjente clearingbyråer eller
clearingsentraler utføres ved periodisk gjennomgåelse av rapporteringen, periodiske stedlige tilsyn, regelmessig
kommunikasjon med clearingbyråets eller clearingsentralens øverste ledelse og en årlig vurdering av risikoer og
kontroller. MSC har flere verktøyer til rådighet for å rette opp overtredelser av visse krav begått av et clearingbyrå eller
en clearingsentral med tillatelse, enten det er anerkjent eller fritatt, herunder å pålegge vilkår for å gi tillatelse til et
clearingbyrå, midlertidig oppheve eller tilbakekalle clearingbyråets eller clearingsentralens tillatelse eller foreta
gransking som kan føre til at det ilegges overtredelsesgebyrer og andre sanksjoner.

23)

I Ontario fører OSC løpende tilsyn med sentrale motparter som har tillatelse som anerkjente clearingbyråer, gjennom
regelmessige stedlige tilsyn og regelmessig kommunikasjon med clearingbyråets øverste ledelse, regelmessig vurdering
av risikoer og kontroller og ved å gjennomgå de opplysningene som clearingbyrået har innrapportert, samt kontrollere
overholdelsen av clearingbyråets krav blant annet med hensyn til risikostyring. Fritatte clearingbyråer er imidlertid
underlagt mer begrenset tilsyn av OSC. OSC har omfattende myndighet til å treffe beslutninger om et anerkjent
clearingbyrås vedtekter, regler eller framgangsmåter og om den måten det anerkjente clearingbyrået utøver sin
virksomhet på, og til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et clearingbyrå med tillatelse, enten det er
anerkjent eller fritatt for anerkjennelse, dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom clearingbyrået har
overtrådt Securities Act (Ontario). Slike tiltak omfatter beslutninger eller instrukser som gjelder clearingbyrået,
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innføring av vilkår, begrensninger eller krav overfor clearingbyrået, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av
clearingbyråets tillatelse samt gjennomføring av granskinger som kan føre til at det ilegges overtredelsesgebyrer og
sanksjoner.

24)

I Quebec har AMF omfattende tilsynsmyndighet over all virksomhet som utøves av clearingsentraler med tillatelse, og
den overvåker sentrale motparters overholdelse av Securities Act (Quebec), Derivatives Act (Quebec) og AAMF. Disse
lovene utgjør den generelle rettslige rammen for AMFs kontroll med de finansielle enhetene som den overvåker eller
fører tilsyn med, f.eks. clearingsentraler med tillatelse. AMF har overfor alle clearingsentraler med tillatelse myndighet
til å anmode om opplysninger, kreve forhør under ed, gjennomføre en gransking og foreta stedlige tilsyn. AMF har flere
verktøyer til rådighet for å rette opp overtredelser av krav begått av clearingsentraler. Disse omfatter myndighet til
midlertidig å avbryte anvendelsen av en anerkjent clearingsentrals interne regler og framgangsmåter, til å kreve endring
av en anerkjent clearingsentrals bestemmelser eller praksis for å tilpasse dem til gjeldende lovbestemmelser, til å treffe
tiltak mot en clearingsentral med tillatelse for å sikre oppfyllelse av forpliktelser som er inngått overfor AMF, eller av
gjeldende rettslige krav, til å ilegge en clearingsentral med tillatelse overtredelsesgebyrer og til å endre, midlertidig
oppheve eller tilbakekalle hele eller en del av en clearingsentrals tillatelse eller fritak.

25)

Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i de berørte provinsene med hensyn til
sentrale motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving.

26)

I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige
rammene i de berørte provinsene inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som
har tillatelse i henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»).

27)

Sentrale motparter fra tredjestater som ønsker å drive forretningsvirksomhet som clearingbyrå eller clearingsentral, kan i
British Columbia og Manitoba og skal i Alberta, Ontario og Quebec søke om anerkjennelse eller fritak for anerkjennelse
i den berørte provinsen for å kunne levere de samme clearingtjenestene i Canada som de har tillatelse til å levere i
tredjestaten, forutsatt at anerkjennelsesbeslutningen eller fritaksbeslutningen oppfyller nødvendige vilkår. Det kan gis
fritak dersom den sentrale motparten fra en tredjestat ikke er systemviktig for provinsens marked, eller dersom den ikke
på annen måte utgjør en betydelig risiko for kapitalmarkedene, forutsatt at den omfattes av en sammenlignbar
lovgivning. Selv i et tilfelle der den sentrale motparten fra en tredjestat er forpliktet til å søke om anerkjennelse, kan
imidlertid myndighetene benytte seg av tilsyn utført av tredjestaters tilsynsmyndigheter dersom lovbestemmelsene som
gjelder for den sentrale motparten fra en tredjestat, er sammenlignbare med dem som gjelder i den berørte provinsen.

28)

Selv om framgangsmåten for anerkjennelse innenfor rettsordenen i de berørte provinsene i Canada som gjelder for
sentrale motparter fra tredjestater, skiller seg fra framgangsmåten som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør
den likevel anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater.

29)

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 de relevante provinsene i Canada, og disse rettslige og tilsynsmessige rammene bør anses som
likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke
utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i de berørte provinsene og forvisse seg om at
vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt.

30)

Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med
tillatelse i Canada, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom
den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt
likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av
likeverdighet tilbakekalles.

31)

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

Nr. 10/840

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.2.2019

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i de kanadiske
provinsene Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario og Quebec, som består av Securities Act (Alberta), Securities Act
(British Columbia), Commodity Futures Act (Manitoba), Securities Act (Ontario), Securities Act (Quebec), Derivatives Act
(Quebec), Act respecting l'Autorité des marchés financiers samt de reglene, forordningene, beslutningene og instruksene som er
vedtatt i henhold til disse lovene, herunder anerkjennelsesbeslutninger som gjelder for sentrale motparter 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 13. november 2015.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

