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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2238 

av 5. desember 2017 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler i De forente stater i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 28 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 skal finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som ligger over 

clearinggrenseverdien omhandlet i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2), og som er 

etablert i Unionen, gjennomføre transaksjoner med derivater som tilhører en klasse av derivater som er erklært å være 

underlagt handelsplikt, bare på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter (MHF), organiserte handelsfasiliteter 

(OHF) og handelsplasser i tredjestater som er anerkjent av Kommisjonen som likeverdige. Den berørte tredjestaten bør 

sørge for et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser med tillatelse i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(3). 

2) Framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 for anerkjennelse av handelsplasser som er 

etablert i tredjestater, har som formål å gjøre det mulig for finansielle og visse ikke-finansielle motparter etablert i 

Unionen å utføre transaksjoner med derivater som er underlagt handelsplikt, på handelsplasser i tredjestater som er 

anerkjent som likeverdige. Framgangsmåten for anerkjennelse og beslutningen om likeverdighet øker dermed 

gjennomsiktigheten for derivathandel, herunder når handelen gjennomføres på handelsplasser etablert i en tredjestat. 

3) Ettersom partene på G20-toppmøtet i Pittsburgh 25. september 2009 ble enige om å flytte handelen med standardiserte 

OTC-derivatkontrakter til børser eller elektroniske handelsplasser, bør det fastsettes et hensiktsmessig utvalg av 

kvalifiserte handelsplasser der handel kan finne sted i samsvar med denne forpliktelsen. Bestemmelsene om 

likeverdighet bør ses på bakgrunn av målene som forfølges ved forordning (EU) nr. 600/2014, særlig dens bidrag til det 

indre markeds opprettelse og virkemåte, markedsintegritet, investorvern og finansiell stabilitet. I forordning (EU)  

nr. 600/2014 understrekes dessuten behovet for å innføre et felles sett av regler for alle institusjoner med hensyn til visse 

krav og for å unngå potensiell tilsynsarbitrasje. Ved utpekingen av de standardiserte OTC-derivatkontraktene som vil 

være underlagt handelsplikt, bør Unionen derfor fremme utviklingen av et tilstrekkelig antall kvalifiserte handelsplasser 

der handelsplikten kan oppfylles, herunder i EU. 

4) I samsvar med artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 kan handelsplasser i tredjestater anerkjennes som 

likeverdige med handelsplasser etablert i Unionen dersom de oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med 

kravene til handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 596/2014(4), og som er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. Dette bør ses på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 6.12.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 88 av 

31.10.2019, s. 7. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173  av 12.6.2014, s. 349). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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bakgrunn av målene som forfølges i nevnte rettsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds opprettelse og virkemåte, 

markedsintegritet, investorvern og sist, men ikke minst, finansiell stabilitet. 

5) Handelsplattformer for bytteavtaler (swap trading platforms) som drives i De forente stater (USA), tilbyr høye 

handelsvolumer i bytteavtaler denominert i USD, og det er viktig at EU-foretak kan få tilgang til denne likviditeten for å 

oppnå en effektiv risikostyring. Med tanke på hvor viktige amerikanske handelsplattformer for bytteavtaler er for EU-

markedets virkemåte og hvilken innvirkning de har på den finansielle stabiliteten, bør handelsplattformer for 

bytteavtaler som drives i USA, derfor anerkjennes. Denne beslutning bygger på en detaljert vurdering av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for handelsplattformer for bytteavtaler som er underlagt USAs Commodity 

Exchange Act (CEA) og gjennomføringsbestemmelser med særlig fokus på markedsintegritet og gjennomsiktighet. 

6) Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i CEA 

og gjennomføringsbestemmelsene sikrer at utpekte kontraktmarkeder (designated contract markets – DCM) og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler (swap execution facilities – SEF) som er etablert i USA og gitt tillatelse av 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), er underlagt rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene 

for handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, 

og som er basert på kriteriene fastsatt i artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014. Formålet med 

likeverdighetsvurderingen er også å kontrollere om utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

7) De rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder med tillatelse i USA er fastsatt i CEA i form av 

prinsippbaserte rettslige rammer for driften av utpekte kontraktmarkeder. CEA-kravene for utpekte kontraktmarkeder 

omfatter 23 grunnleggende prinsipper. Disse prinsippene har rettskraft, og utpekte kontraktmarkeder må overholde dem 

både innledningsvis og fortløpende. Et utpekt kontraktmarked må også overholde gjeldende CFTC-bestemmelser 

(CFR), som spesifiserer krav til driften av et utpekt kontraktmarked. 

8) De rettslig bindende kravene for utførelsesplattformer for bytteavtaler med tillatelse i USA er fastsatt i CEA i form av 

prinsippbaserte rettslige rammer. Utførelsesplattformer for bytteavtaler drives i henhold til paragraf 5h i CEA, som ble 

tilføyd ved paragraf 733 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act for handel med og behandling 

av bytteavtaler. I paragraf 5h i CEA er det fastsatt 15 grunnleggende prinsipper for utførelsesplattformer for 

bytteavtaler. En utførelsesplattform for bytteavtaler må overholde disse 15 grunnleggende prinsippene for å oppnå og 

opprettholde registrering hos CFTC. En utførelsesplattform for bytteavtaler må også overholde CFTCs bestemmelser for 

utførelsesplattformer for bytteavtaler både innledningsvis og fort løpende. 

9) I artikkel 28 nr. 4 bokstav a)–d) i forordning (EU) nr. 600/2014 er det fastsatt fire vilkår som skal være oppfylt for å 

kunne fastslå at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for handelsplasser med tillatelse der er likeverdige med 

dem som er fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU. 

10) I henhold til det første vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal handelsplasser i 

tredjestater være underlagt krav om tillatelse og løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

11) For å utøve virksomhet som utpekt kontraktmarked må en søker søke om utpeking hos CFTC og dokumentere at 

gjeldende bestemmelser i CEA og CFTCs bestemmelser overholdes. På samme måte må en søker som vil utøve 

virksomhet som utførelsesplattform for bytteavtaler, søke om registrering hos CFTC og dokumentere at gjeldende 

bestemmelser i CEA og CFTCs bestemmelser overholdes. CFTC har myndighet til å føre tilsyn med henholdsvis 

utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i henhold til paragraf 5 og 5h i CEA, 7 USC 7 og 7 

USC 7b-3. For å bli utpekt av CFTC må utpekte kontraktmarkeder overholde de 23 grunnleggende prinsippene for 

utpekte kontraktmarkeder i CEA og alle krav som CFTC kan pålegge ved lov eller andre bestemmelser. For å bli 

registrert hos CFTC må en utførelsesplattform for bytteavtaler overholde de 15 grunnleggende prinsippene for 

utførelsesplattformer for bytteavtaler i CEA og alle krav som CFTC kan pålegge ved lov eller andre bestemmelser. Et 

utpekt kontraktmarked skal være en handelsfasilitet, noe som i henhold til CEA som regel innebærer et multilateralt 

system der deltakerne har mulighet til å utføre transaksjoner i samsvar med faste regler. Utpekte kontraktmarkeder må gi 

medlemmene upartisk tilgang til sine markeder og tjenester. Tilgangskriteriene må være upartiske og gjennomsiktige og 

anvendes på en ikke-diskriminerende måte. I tillegg innebærer CEA og CFTCs bestemmelser at utpekte 

kontraktmarkeder underlegges organisatoriske krav med hensyn til foretaksstyring, retningslinjer for interessekonflikter, 
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risikostyring, rettferdig og ordnet handel, handelssystemenes robusthet, ordninger for clearing og oppgjør, opptak til 

handel og kontroll av etterlevelse, og alle krav må oppfylles fortløpende. Utførelsesplattformer for bytteavtaler er 

handelsplattformer som drives på multilateralt grunnlag. Utførelsesplattformer for bytteavtaler må gi berettigede 

kontraktdeltakere upartisk tilgang til sine markeder og tjenester, og de pålegges å ha tilgangskriterier som er upartiske 

og gjennomsiktige, og som anvendes på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte. Utførelsesplattformer for 

bytteavtaler underlegges også organisatoriske krav med hensyn til foretaksstyring, retningslinjer for interessekonflikter, 

risikostyring, rettferdig og ordnet handel, handelssystemers robusthet, ordninger for clearing og oppgjør, opptak til 

handel og kontroll av etterlevelse, og alle krav må oppfylles fortløpende. 

12) Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler må utarbeide regler for sin virksomhet, herunder 

regler som forbyr urimelig handelspraksis, og sørge for at disse reglene overholdes. Disse reglene og eventuelle 

endringer av dem vurderes av CFTC for å sikre samsvar med CEA og CFTCs bestemmelser. Utpekte kontraktmarkeder 

og utførelsesplattformer for bytteavtaler må ha kapasitet til å avsløre og undersøke alle personer som bryter de reglene 

som gjelder for deres virksomhet, og til å ilegge dem passende sanksjoner. Utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler kan benytte en tredjeparts tilsynstjenester for å få bistand til å overholde gjeldende 

krav i henhold til CEA og CFTCs bestemmelser. Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler 

beholder ansvaret for overholdelsen av sine lovfestede og tilsynsmessige forpliktelser selv om en tredjepart leverer 

tilsynstjenester. 

13) CFTC har også løpende tilsyns- og håndhevingsansvar med hensyn til utpekte kontraktmarkeder og utførelses-

plattformer for bytteavtaler. Det gjennomføres regelmessige regeloverholdelsesgjennomgåelser (Rule Enforcement 

Reviews – RER) som skal vurdere utpekte kontraktmarkeders overholdelse av lov- og reguleringskrav med hensyn til 

overvåking av handelspraksis, markedstilsyn, revisjonssporing og disiplinærtiltak. Et lignende program er under 

utarbeiding for utførelsesplattformer for bytteavtaler. Paragraf 8(a)(1) i CEA gir CFTC omfattende myndighet til å 

foreta undersøkelser for å sikre overholdelse av CEA og CFTCs bestemmelser. I henhold til paragraf 5e, 6(b), 6b og 

6c(a) i CEA kan CFTC også treffe sivile håndhevingstiltak for å stoppe overtredelser av CEA eller CFTCs 

bestemmelser og anvende andre sanksjoner som utgjør en rimelig opprettelse, eller økonomiske sanksjoner: innlede en 

administrativ håndhevingsprosedyre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle utpekingen av et utpekt kontraktmarked eller 

registreringen av en utførelsesplattform for bytteavtaler og pålegge et utpekt kontraktmarked eller en utførelsesplattform 

for bytteavtaler å bringe overtredelser av CEA og CFTCs bestemmelser til opphør. Paragraf 6(c) i CEA gir CFTC 

myndighet til å administrere edsavleggelser og høytidelige erklæringer, innkalle vitner og kreve at de er til stede, 

innhente bevis og kreve at det framlegges regnskaper, korrespondanse, protokoller og annen dokumentasjon med 

henblikk på å håndheve CEA eller gjennomføre undersøkelser eller framgangsmåter. 

14) Det kan derfor konkluderes med at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler er underlagt  krav 

om tillatelse og om løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

15) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014 må handelsplasser i 

tredjestater ha klare og gjennomsiktige regler for opptak av finansielle instrumenter til handel, slik at handelen med 

disse finansielle instrumentene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt. 

16) Verken et utpekt kontraktmarked eller en utførelsesplattform for bytteavtaler kan notere en ny derivatkontrakt med 

mindre den oppfyller CEA og CFTCs bestemmelser, noe som sikrer rettferdig, ordnet og effektiv handel. Dette kan 

håndheves ved å pålegge alle utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler å melde nye kontrakter 

til CFTC før notering, enten for godkjenning av CFTC eller med en attest fra det utpekte kontraktmarkedet eller 

utførelsesplattformen for bytteavtaler på at kontrakten overholder CEA og CFTCs bestemmelser. Meldingen må 

inneholde en forklaring og analyse av derivatkontrakten og en beskrivelse av dens overholdelse av gjeldende krav, 

herunder kravet i henhold til CEA om at utpekte kontraktmarkeder eller utførelsesplattformer for bytteavtaler bare 

noterer kontrakter som ikke lett kan manipuleres. I CFTCs veiledning for overholdelse av dette lovfestede kravet angis 

det at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i tilfelle av bytteavtaler som gjøres opp i 

kontanter, blant annet skal vurdere kontantoppgjørsprisens pålitelighet som indikator på kontantbaserte markedsverdier, 

og hvorvidt den prisserien som anvendes for å beregne kontantoppgjørsprisen, er kommersielt akseptabel, offentlig 

tilgjengelig og aktuell. I veiledningen beskrives også hva CFTC anser for å være en akseptabel sp esifikasjon av 

kontraktsvilkårene. De utpekte kontraktmarkedene og utførelsesplattformene for bytteavtaler må offentliggjøre 

kontraktsvilkårene for en derivatkontrakt som meldes til CFTC, på tidspunktet for meldingen. Dette kravet om melding 

før notering og CFTC-kravene til kontraktens egenskaper bidrar til å sikre at handelen med derivatkontrakter kan skje på 

en rettferdig, ordnet og effektiv måte. CFTCs veiledning gjør det lettere for CFTC å beslutte om et utpekt 

kontraktmarked eller en utførelsesplattform for bytteavtaler overholder kravene som følger av de grunnleggende 

prinsippene.  
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17) Utpekte kontraktmarkeder skal sørge for et konkurransedyktig, åpent og effektivt marked og en ordning for utførelse av 

transaksjoner som beskytter prisdannelsesprosessen for handel på det utpekte kontraktmarkedets sentraliserte marked.  

I samsvar med dette kravet bruker alle utpekte kontraktmarkeder ordrebøker med sentrale prisbegrensninger der kjøps- 

og salgstilbud angis. Utpekte kontraktmarkeder offentliggjør dessuten p risopplysninger på sine offentlige nettsteder. 

Transaksjoner på utførelsesplattformer for bytteavtaler som involverer bytteavtaler som er underlagt CFTCs 

handelsplikt, men som ikke utgjør blokkhandel, må utføres enten i samsvar med en ordrebok, som definert i CFTCs 

bestemmelser, eller i samsvar med et prisforespørselssystem som virker sammen med en ordrebok. Et prisforespør-

selssystem defineres i CFTCs bestemmelser som et handelssystem eller en plattform der en markedsdeltaker sender en 

anmodning om tilbud på kjøp eller salg av et bestemt instrument til ikke mindre enn tre markedsdeltakere i 

handelssystemet eller plattformen, som alle disse markedsdeltakerne kan svare på. I henhold til del 43 i CFTCs 

bestemmelser kreves det videre at en bytteavtaletransaksjon som er underlagt krav om offentliggjøring, skal rapporteres 

til et CFTC-registrert bytteavtaledataregister (swap data repository – SDR) så snart som det er teknisk mulig etter at 

transaksjonen er utført. For bytteavtaletransaksjoner som er underlagt krav om offentliggjøring, og som utføres på et 

utpekt kontraktmarked eller på en utførelsesplattform for bytteavtaler eller i henhold til disses regler, må 

bytteavtaledataregisteret sikre at bytteavtaletransaksjoner og prisopplysninger offentliggjøres så snart  som det er teknisk 

mulig etter at slike data er mottatt fra det utpekte kontraktmarkedet eller utførelsesplattformen for bytteavtaler, med 

mindre bytteavtalen er omfattet av regler for utsettelse. Et bytteavtaledataregister skal utsette offentliggjøringen av 

bytteavtaletransaksjoner og prisopplysninger for bytteavtaletransaksjoner som er underlagt offentliggjøringskrav, og 

som overstiger visse størrelser. 

18) Det kan derfor konkluderes med at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler har klare og 

gjennomsiktige regler for opptak av finansielle instrumenter til handel, slik at handelen med disse finansielle 

instrumentene kan skje på en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de kan omsettes fritt. 

19) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal utstedere av finansielle 

instrumenter være underlagt krav om at de regelmessig og løpende skal legge fram opplysninger som sikrer et høyt nivå 

for investorvern. 

20) I betraktning av arten av og kjennetegnene ved derivatkontrakter som er notert på utpekte kontraktmarkeder og 

utførelsesplattformer for bytteavtaler, og særlig det faktum at deres underliggende eiendeler hovedsakelig er varer, 

rentesatser eller valutaer, kan det tredje vilkåret ikke anvendes på de fleste opsjons- og bytteavtaletransaksjonene som 

utføres på de utpekte kontraktmarkedene og utførelsesplattformene for bytteavtaler. Dette kravet kan ikke anvendes på 

derivatkontrakter som ikke har aksjer som underliggende eiendeler. For derivater som er underlagt handelsplikt, for 

eksempel bytteavtaler, med rentesatser som underliggende eiendel, finnes det ingen selskaper som ville kunne utgi 

relevante finansielle rapporter. Opplysningsplikten gjelder imidlertid for utstedere av derivatkontrakter der en 

underliggende eiendel er et verdipapir. I USA ville dette bare gjelde opsjoner på verdipapirer eller verdipapirbaserte 

bytteavtaler. Opsjoner på verdipapirer kan bare omsettes på en verdipapirbørs som inngår i jurisdiksjonen til Securities 

and Exchange Commission (SEC), og derfor verken på utpekte kontraktmarkeder eller på utførelsesplattformer for 

bytteavtaler. Transaksjoner med verdipapirbaserte bytteavtaler kan utføres på en verdipapirbasert utførelsesplattform for 

bytteavtaler, men de reguleres av SEC. Når det underliggende verdipapiret i en verdipapirbasert bytteavtale opptas til 

handel på en nasjonal verdipapirbørs i USA, er dets utsteder underlagt rapporteringskrav i henhold til paragraf 13(a) i 

Exchange Act og må offentliggjøre årsrapporter og delårsrapporter som de amerikanske rammereglene har klare, 

omfattende og spesifikke offentliggjøringskrav for, og som EDGAR-systemet på nettstedet til SEC sikrer gratis tilgang 

til for offentligheten. Dermed er et høyt nivå for investorvern sikret. 

21) I henhold til det fjerde vilkåret i artikkel 28 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 skal tredjestatens 

rammeregler sikre gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet ved hjelp av regler som hindrer markedsmisbruk i 

form av innsidehandel og markedsmanipulering. 

22) CEA og CFTCs bestemmelser fastsetter omfattende rammeregler for å sikre markedsintegritet og hindre innsidehandel 

og markedsmanipulering. Denne rammen forbyr, og gir CFTC myndighet til å treffe håndhevingstiltak overfor, atferd 

som vil kunne forstyrre markedenes virkemåte, for eksempel prismanipulering og spredning av uriktige eller villedende 

opplysninger (CEA §§ 6(c) og 9(a)(2), §§ 180.1 og 180.2 i CFTCs bestemmelser), overtredelser av handelspraksis (CEA 

§§ 4c(a)(1)-(2)), visse former for forstyrrende praksis som vil kunne hindre en ordnet utførelse av transaksjoner (CEA § 

4c(a)(5)), og bruk av eller forsøk på bruk av manipulerende innretninger, systemer eller grep for å utføre bedrageri 

(CEA § 6(c)(1), 17 CFR § 180.1 i CFTCs bestemmelser). Å utføre handel på grunnlag av ulovlig oppnådd 

innsideinformasjon eller i strid med en allerede eksisterende plikt til å utlevere vesentlige ikke-offentlige opplysninger 

kan også være en overtredelse av CEA. Utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler har ansvar 

for å overvåke sine markeder for å bidra til å sikre at handelsvirksomhet er underlagt løpende og effektivt tilsyn, og for å 

oppdage og forhindre manipulerende virksomhet som kan medføre prisvridning eller markedsmanipulering. Innenfor 

rammen av CFTCs RER-program evalueres utpekte kontraktmarkeders tilsynsprogrammer og disiplinærtiltak.
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Et lignende program er under utarbeiding for utførelsesplattformer for bytteavtaler. Videre kan CFTC når som helst og 

på eget initiativ be utpekte kontraktmarkeder eller utførelsesplattformer for bytteavtaler om å dokumentere at de 

oppfyller forpliktelsene de er pålagt i henhold til CEA eller CFTCs bestemmelser. 

23) Det kan derfor konkluderes med at de rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for 

bytteavtaler i USA, sikrer gjennomsiktighet i markedet og markedsintegritet ved hjelp av regler som hindrer 

markedsmisbruk i form av innsidehandel og markedsmanipulering. 

24) Konklusjonen er derfor at utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler oppfyller rettslig bindende 

krav som er likeverdige med kravene til handelsplasser som følger av direktiv 2014/65/EU, forordning (EU)  

nr. 596/2014 og forordning (EU) nr. 600/2014, og er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

25) I samsvar med artikkel 28 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 600/2014 kan handelsplasser i tredjestater anerkjennes 

som likeverdige forutsatt at tredjestaten har et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser som i 

henhold til direktiv 2014/65/EU har tillatelse til å oppta til handel eller til å handle med derivater som er erklært å være 

underlagt handelsplikt i samme tredjestat på ikke-eksklusive vilkår. 

26) I henhold til CEA paragraf 5h(g) har CFTC tillatelse til å unnta utførelsesplattformer for bytteavtaler fra registrering 

dersom CFTC fastslår at plattformen er underlagt et sammenlignbart og omfattende tilsyn og tilsvarende regulering på 

konsolidert grunnlag av nasjonale vedkommende myndigheter i plattformens hjemstat. I samsvar med paragraf 5h(g) har 

CFTC myndighet til å unnta alle regulerte markeder, MHF-er og OHF-er som er meldt av Kommisjonen ved en enkelt 

beslutning, når CFTC har fastslått at de meldte plassene er underlagt et sammenlignbart og omfattende tilsyn og 

tilsvarende regulering på konsolidert grunnlag. 

27) I en felles erklæring fra lederen for CFTC og Europakommisjonens visepresident med ansvar for finansielle tjenester 

beskrives CFTCs metode for unntak for handelsplasser i EU. Beslutningen vil også bli supplert med 

samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og samordning av tilsynsvirksomheten mellom de 

nasjonale vedkommende myndighetene med ansvar for tillatelse til og tilsyn med anerkjente handelsplasser i EU og 

CFTC. 

28) Det kan derfor konkluderes med at USAs rettslige og tilsynsmessige rammer sørger for et effektivt likeverdig system for 

anerkjennelse av handelsplasser som i henhold til direktiv 2014/65/EU har tillatelse til å oppta til handel eller handle 

med derivater som er erklært å være underlagt handelsplikt i USA på ikke-eksklusive vilkår. 

29) Ved denne beslutning fastsettes egnetheten til handelsplasser i tredjestater, slik at finansielle og ikke-finansielle 

motparter etablert i Unionen kan oppfylle sin handelsplikt når de handler med derivater på en handelsplass i en 

tredjestat. Denne beslutning berører derfor ikke den muligheten finansielle og ikke-finansielle motparter etablert i 

Unionen har til å handle med derivater som ikke er underlagt handelsplikt i samsvar med artikkel 32 i forordning (EU) 

nr. 600/214, på handelsplasser i tredjestater. 

30) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for 

bytteavtaler som gjelder i USA på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende 

overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse handelsplassene, markedsutviklingen og 

effektiviteten av tilsynssamarbeidet i forbindelse med overvåking og håndheving samt kontrollere at vilkårene som 

ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

31) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i USA for utpekte 

kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler med tillatelse der, berører ikke Kommisjonens mulighet til 

når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på 

nytt likeverdigheten som er fastsatt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning 

oppheves. 

32) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i De forente 

stater som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler som er gitt tillatelse der, og som er 

angitt i vedlegget, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 600/2014 for handelsplasser som definert i 

direktiv 2014/65/EU. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 5. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Utpekte kontraktmarkeder som anses som likeverdige med handelsplasser som definert i direktiv 2014/65/EU:  

a) Cantor Futures Exchange, L.P. 

b) CBOE Futures Exchange, LLC 

c) Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.) 

d) Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

e) Commodity Exchange, Inc. 

f) Eris Exchange, LLC 

g) ICE Futures U.S., Inc. 

h) Minneapolis Grain Exchange, Inc. 

i) NASDAQ Futures, Inc. 

j) New York Mercantile Exchange, Inc. 

k) Nodal Exchange, LLC 

l) North American Derivatives Exchange, Inc. 

m) OneChicago LLC 

n) trueEX LLC 

Utførelsesplattformer for bytteavtaler som anses som likeverdige med handelsplasser som definert i direktiv 

2014/65/EU: 

a) 360 Trading Networks, Inc. 

b) Bats Hotspot SEF, LLC 

c) BGC Derivatives Markets, L.P. 

d) Bloomberg SEF LLC 

e) Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

f) Clear Markets North America, Inc. 

g) DW SEF LLC 

h) FTSEF LLC 

i) GFI Swaps Exchange LLC 

j) GTX SEF LLC 

k) ICAP SEF (US) LLC 

l) ICE Swap Trade LLC 

m) LatAm SEF, LLC 

n) LedgerX LLC 

o) MarketAxess SEF Corporation 

p) Seed SEF LLC 

q) SwapEx LLC 

r) TeraExchange, LLC 

s) Thomson Reuters (SEF) LLC 

t) tpSEF Inc. 

u) Tradition SEF, Inc. 

v) trueEX LLC 

w) TW SEF LLC 

 __________  


