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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/323 

av 20. januar 2017 

om retting av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og 

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

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker for  

OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(*) 

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 11 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251(2) ble vedtatt 4. oktober 2016 og offentliggjort 15. desember 2016. 

Den fastsetter standarder for en utveksling av sikkerhet som skjer til rett tid, er korrekt og er atskilt på en egnet måte, i 

de tilfellene der derivatkontrakter ikke cleares av en sentral motpart, og inneholder en rekke detaljerte krav som må 

være oppfylt for at et konsern skal kunne omfattes av unntaket fra å stille margin for konserninterne transaksjoner. 

Dersom en av de to motpartene i konsernet er hjemmehørende i et tredjeland der det ikke er truffet beslutning om 

likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, må konsernet i tillegg utveksle 

variasjonsmarginer og hensiktsmessig atskilte startmarginer for alle konserninterne transaksjoner med datterforetakene i 

nevnte tredjeland. For å unngå at anvendelsen av marginkravene blir uforholdsmessig, og for å t a hensyn til at 

tilsvarende krav gjelder for clearingplikten, fastsettes det i den delegerte forordningen at akkurat dette kravet skal 

gjennomføres på et senere tidspunkt slik at det gis tilstrekkelig tid til å fullføre prosessen for å fastslå at det foreligger 

likeverdighet, uten at det stilles krav som medfører at konserner med datterforetak hjemmehørende i tredjeland må 

fordele sine ressurser på en ineffektiv måte. 

2) I artikkel 37 i delegert forordning (EU) 2016/2251 mangler bestemmelsen om anvendelse av innfasingen av 

variasjonsmarginkravene på konserninterne transaksjoner på en måte som svarer til bestemmelsen i artikkel 36 nr. 2 

(som gjelder startmarginkrav). To nye numre bør derfor tilføyes i artikkel 37, som er den artikkelen som fastsetter 

innfasingsplanen for variasjonsmarginkravene. Disse numrene bør svare til nåværende artikkel 36 nr. 2 og 3 slik at 

utvekslingen av variasjonsmarginen, når en konsernintern transaksjonen skjer mellom et EU-foretak og et 

tredjelandsforetak, ikke kreves før tre år etter forordningens ikrafttredelse dersom det ikke foreligger en beslutning om 

likeverdighet for det berørte tredjelandet. Dersom det foreligger en beslutning om likeverdighet, bør kravene få 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 25.2.2017, s. 1, 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 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart (EUT L 340 av 15.12.2016,  s. 9). 
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anvendelse enten fire måneder etter ikrafttredelsen av beslutningen om likeverdighet eller i henhold til den generelle 

tidsplanen, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

3) Det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for delegert forordning (EU) 2016/2251, og som de 

europeiske tilsynsmyndighetene framla for Kommisjonen 8. mars 2016, inneholdt samme innfasingsperiode for både 

startmarginer og variasjonsmarginer. Det må foretas en rettelse ettersom de to numrene om innfasing av 

variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner på grunn av en teknisk feil ikke ble inkludert i prosessen fram 

mot vedtakelsen av delegert forordning (EU) 2016/2251. 

4) Delegert forordning (EU) 2016/2251 bør derfor rettes. 

5) Delegert forordning (EU) 2016/2251 trådte i kraft 4. januar 2017. For å unngå avbrudd i anvendelsen av 

innfasingsperiodene for startmarginer og variasjonsmarginer bør denne forordningen tre i kraft så snart som mulig og få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 37 i delegert forordning (EU) 2016/2251 skal nytt nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Som unntak fra nr. 1, dersom vilkårene i nr. 4 i denne artikkelen er oppfylt, får artikkel 9 nr.1, artikkel 10 og artikkel 

12 anvendelse som følger: 

a) Tre år etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse, dersom ingen beslutning om likeverdighet er vedtatt i henhold 

til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder 

det berørte tredjelandet. 

b) Den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt  en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det berørte 

tredjelandet. 

i) Fire måneder etter datoen for ikrafttredelsen av den beslutningen som ble vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 11 nr. 3 i nevnte forordning når det gjelder det berørte 

tredjelandet. 

ii) Anvendelsesdatoen som fastsettes i henhold til nr. 1. 

4. Unntaket nevnt i nr. 3 får anvendelse bare dersom motpartene i en OTC-derivatkontrakt som ikke cleares sentralt, 

oppfyller alle følgende vilkår: 

a) Den ene motparten er etablert i et tredjeland, og den andre motparten er etablert i Unionen. 

b) Motparten som er etablert i et tredjeland, er enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart. 

c) Motparten som er etablert i Unionen, er 

i) en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en finansinstitusjon eller et foretak 

som yter tilknyttede tjenester underlagt egnede tilsynskrav, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav 

a), er en finansiell motpart, 

ii) enten en finansiell motpart eller en ikke-finansiell motpart, og den motparten i et tredjeland som er nevnt i bokstav 

a), er en ikke-finansiell motpart. 

d) Begge motparter er omfattet fullt ut av samme konsolidering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

e) Begge motparter er underlagt egnede sentraliserte framgangsmåter for risikovurdering, risikomåling og risikokontroll. 

f) Kravene i kapittel III er oppfylt.» 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 4. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 20. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


