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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2155 

av 22. september 2017 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

indirekte clearingordninger(*) 

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 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Indirekte clearingordninger bør ikke utsette sentrale motparter, clearingmedlemmer, kunder, indirekte kunder eller 

indirekte kunder i senere ledd for ytterligere motpartsrisiko, og de indirekte kundenes eiendeler og posisjoner bør ha et 

tilstrekkelig vernenivå. Det er derfor viktig at enhver type indirekte clearingordning oppfyller minstekrav som 

garanterer at de er sikre. For dette formålet bør partene som deltar i indirekte clearingordninger, være underlagt 

bestemte vilkår, og indirekte clearingordninger bør tillates bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

forordningen. 

2) Ettersom eiendelene og posisjonene til den motparten som det ytes indirekte clearingtjenester til, bør gis et vern som er 

likeverdig med det som er omhandlet i artikkel 39 og 48 i forordning (EU) nr. 648/2012, er de ulike typene indirekte 

kunder av avgjørende betydning for denne forordning, og de bør derfor defineres her. 

3) Tatt i betraktning at clearingmedlemmer bør anses som deltakere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/26/EF(2), og for å sikre indirekte kunder et vernenivå tilsvarende det som gis til kunder i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012, bør kunder som yter indirekte clearingtjenester, være kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller tredje-

statsforetak som er likeverdige med kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak. 

4) Den stadig økende formidlingsaktiviteten mellom en sentral motpart og de ulike leddene av indirekte kunder krever 

ytterligere operasjonelle tiltak, flere kontoer og mer komplekse teknologiske løsninger og behandlingsstrømmer. Dette 

fører til mer komplekse indirekte clearingordninger sammenlignet med kundeclearingordninger. Denne økende 

formidlingsaktiviteten bør derfor avbøtes gjennom å fremme krav om alternative kontostrukturer med operasjonelt 

enklere valg for indirekte clearingordninger enn for kundeclearingordninger. 

5) Kundeclearingordninger krever at det tilbys individuelle separate kontoer. For indirekte clearingordninger bør det 

imidlertid bare kreves at det tilbys en struktur med en indirekte bruttosamlekonto med en ordning for å overføre innkalt 

margin og, dersom det er avtalt, overskytende margin ut over innkalt margin fra den indirekte kunden og helt opp til den 

sentrale motparten, og uten at det tillates avregning av forskjellige indirekte kunders posisjoner på samme indirekte 

bruttosamlekonto, i tillegg til at det tilbys indirekte samlekontoer som tillater slik avregning. Denne ordningen gjør det 

mulig, på en tilsvarende måte som for individuelle separate kontoer, å skille mellom på den ene siden sikkerheten og 

posisjonene som oppbevares for en bestemt indirekte kundes regning, og på den andre siden sikkerheten og posisjonene 

som oppbevares for kundens eller andre indirekte kunders regning. 

6) Selv om eiendeler og posisjoner som oppbevares i en struktur med en bruttosamlekonto for indirekte clearingordninger, 

fortsatt kan være eksponert for en annen indirekte kundes tap, ettersom disse eiendelene og posisjonene er blandet 

sammen på én konto, kan hastigheten som disse eiendelene og posisjonene identifiseres i, dersom det er nødvendig å 

avvikle dem etter mislighold, bidra til å minimere det potensielle tapet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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7) Denne ordningen muliggjør også en mye enklere kontostruktur som reduserer kostnadene og kompleksiteten sammen-

lignet med individuelle separate kontoer, samtidig som den gjør det mulig å skille mellom forskjellige indirekte kunders 

sikkerhet og posisjoner, noe som sikrer et vernenivå som tilsvarer det vernenivået som en individuell separat konto gir. 

Kravet om at det skal tilbys indirekte bruttosamlekontoer, bør imidlertid ikke utelukke at indirekte kunder kan tilbys 

individuelle separate indirekte kontoer innenfor clearingordninger som består av en sentral motpart, et clearingmedlem, 

en kunde og et enkelt ledd av indirekte kunder. 

8) For å lette tilgangen til sentral clearing gjennom å rasjonalisere clearingtjenestene og forenkle forretningsforbindelsene 

mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder, tilbyr visse konserner clearingtjenester ved å bruke to foretak 

fra samme konsern som formidlere i ytingen av disse tjenestene. Av samme årsaker benytter kundens konsern noen 

ganger ett foretak til å ha direkte kontakt med clearingmedlemmet og et annen foretak til å ha direkte kontakt med den 

indirekte kunden, vanligvis fordi det sistnevnte foretaket er etablert i samme jurisdiksjon som den indirekte kunden. I 

disse tilfellene rasjonaliseres clearingtjenestene på tvers av de ulike økonomiske virksomhetene i konsernet, og 

forretningsforbindelsen mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder forenkles også. Forutsatt at disse 

typene ordninger oppfyller bestemte vilkår som sikrer at motpartsrisikoen ikke økes, og at den indirekte clearingen gis et 

passende vernenivå, bør de tillates. 

9) I kjeder av indirekte clearing som omfatter mer enn en sentral motpart, et clearingmedlem, en kunde og et enkelt ledd av 

indirekte kunder, kan bruken av individuelle separate kontoer føre til uforutsette tekniske vanskeligheter, ettersom det 

ville bli nødvendig å håndtere et mulig mislighold hos én eller flere motparter i kjeden og en rekke individuelt separate 

kontoer. Tilbud om individuelle separate kontoer i disse lange kjedene kan villede motparter som ønsker det vernenivået 

som normalt forbindes med individuelle separate kontoer, ettersom dette vernenivået kanskje ikke kan oppnås i enkelte 

av disse lange kjedene. For å unngå risikoene som følger av slike feilaktige antakelser, bør bare separate samlekontoer 

tillates i disse lange kjedene av indirekte clearing, forutsatt at motparter som clearer gjennom disse ordningene, er fullt 

underrettet om graden av atskillelse og risikoene forbundet med denne typen konto. 

10) For å sikre at det innkalte marginbeløpet i en struktur med en indirekte bruttosamlekonto er det samme som beløpet som 

ville ha blitt innkalt dersom en individuell separat indirekte clearingkonto hadde vært anvendt, bør en sentral motpart 

motta opplysninger om posisjoner som oppbevares for den indirekte kundens regning, for å kunne beregne tilhørende 

innkalt margin for hver enkelt indirekte kunde. 

11) For å sikre likeverdighet med kundeclearing bør et clearingmedlem ha innført framgangsmåter som letter overføringen 

av indirekte kunders posisjoner til en alternativ kunde ved mislighold hos en kunde som yter indirekte clearingtjenester. 

Av samme årsak bør et clearingmedlem også ha framgangsmåter for å avvikle de indirekte kundenes posisjoner og 

eiendeler og for å returnere avviklingsprovenyet til disse indirekte kundene, dersom de kan identifiseres. Dersom 

avviklingsprovenyet av en eller annen grunn ikke kan returneres direkte til de berørte indirekte kundene, bør avviklings-

provenyet returneres til den misligholdende kunden for dens indirekte kunders regning. 

12) Det bør innføres framgangsmåter som sikrer at det ved mislighold hos kunden kan gis opplysninger om de indirekte 

kundenes identitet, og at clearingmedlemmet kan identifisere hvilke eiendeler og posisjoner som tilhører hvilke 

indirekte kunder. 

13) En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal gi den indirekte kunden et valg mellom ulike kontostrukturer. Det er 

imidlertid mulig at en indirekte kunde ikke har gitt kunden beskjed om sitt valg innenfor en rimelig frist. I så fall bør 

kunden kunne yte indirekte clearingtjenester til den indirekte kunden ved å bruke en hvilken som helst kontostruktur, 

forutsatt at kunden underretter den indirekte kunden om kontostrukturen som brukes, risikoene knyttet til denne kontoen 

og dens atskillelsesnivå, og om muligheten til når som helst å endre kontostruktur. 

14) Indirekte clearingordninger kan medføre særlige risikoer. Det er derfor nødvendig at alle parter som deltar i indirekte 

clearingordninger, herunder clearingmedlemmer og sentrale motparter, fortløpende identifiserer, overvåker og styrer alle 

vesentlige risikoer som følger av disse ordningene. En hensiktsmessig utveksling av opplysninger mellom kunder og 

clearingmedlemmer er særlig viktig for dette formålet. Clearingmedlemmer bør imidlertid sørge for at disse opplys-

ningene bare brukes til risikostyring og marginberegning, og at forretningsmessig følsomme opplysninger ikke 

misbrukes.  
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15) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordningen og bestemmelsene fastsatt i artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014(1) få anvendelse fra samme 

dato. 

16) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

17) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordningen bygger på, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

18) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(3) bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 

I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 bokstav b) skal lyde: 

«b) «indirekte clearingordninger» det settet av avtaleforhold mellom leverandører og mottakere av indirekte clearing-

tjenester som leveres av en kunde, en indirekte kunde eller en indirekte kunde i annet ledd,» 

2) I artikkel 1 skal ny bokstav d) og e) lyde: 

«d) «indirekte kunde i annet ledd» en kunde av en indirekte kunde, 

e) «indirekte kunde i tredje ledd» en kunde av en indirekte kunde i annet ledd.» 

3) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Krav til kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en tredjestat, og 

som ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i Unionen. 

b) Kunden yter indirekte clearingtjenester på rimelige forretningsmessige vilkår og offentliggjør de alminnelige vilkårene 

som gjelder for disse tjenestene. 

c) Clearingmedlemmet har godtatt de alminnelige vilkårene omhandlet i bokstav b) i dette nummeret. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 og den indirekte kunden skal inngå en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. Den 

indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

a) De alminnelige vilkårene omhandlet i nr. 1 bokstav b). 

b) Kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden har overfor clearingmedlemmet 

med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen skal tydelig dokumenteres.  

  

(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. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11). 
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3. En sentral motpart skal ikke hindre inngåelsen av indirekte clearingordninger som inngås på rimelige forretnings-

messige vilkår.» 

4) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Sentrale motparters forpliktelser 

1. En sentral motpart skal åpne og føre de nødvendige kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 i samsvar med clearing-

medlemmets anmodning. 

2. En sentral motpart som oppbevarer eiendelene og posisjonene til flere indirekte kunder på en konto som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 4 bokstav b), skal ha atskilte registreringer for posisjonene til hver enkelt indirekte kunde, beregne marginene 

for hver enkelt indirekte kunde og innhente summen av disse marginene på bruttobasis, på grunnlag av opplysningene 

omhandlet i artikkel 4 nr. 3. 

3. En sentral motpart skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte 

clearingtjenester, og som kan påvirke den sentrale motpartens motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling.» 

5) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Clearingmedlemmers forpliktelser 

1. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal gjøre dette på rimelige forretningsmessige vilkår og 

offentliggjøre de alminnelige vilkårene som gjelder for disse tjenestene. 

De alminnelige vilkårene omhandlet i første ledd skal omfatte minstekravene til økonomiske midler og operasjonell 

kapasitet for kunder som yter indirekte clearingtjenester. 

2. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer i samsvar med 

kundens anmodning: 

a) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders 

regning. 

b) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders 

regning, der clearingmedlemmet skal sikre at posisjonene til en indirekte kunde ikke motregnes mot posisjonene til en 

annen indirekte kunde, og at eiendelene til en indirekte kunde ikke kan brukes til å dekke posisjonene til en annen 

indirekte kunde. 

3. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendeler og posisjoner for flere indirekte kunders regning på en konto som 

omhandlet i nr. 2 bokstav b), skal daglig gi den sentrale motparten alle nødvendige opplysninger for at den sentrale 

motparten skal kunne identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. Disse 

opplysningene skal baseres på opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 4. 

4. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer hos den sentrale 

motparten i samsvar med kundens anmodning: 

a) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til indirekte kunder, som clearingmedlemmet 

oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

b) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til den enkelte kundes indirekte kunder, som 

clearingmedlemmet oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav b). 

5. Et clearingmedlem skal innføre framgangsmåter for å håndtere mislighold hos en kunde som yter indirekte 

clearingtjenester. 

6. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav a), skal 

a) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, og at de inneholder en 

detaljert framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å avvikle 

eiendelene og posisjonene til disse indirekte kundene,  
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b) etter at prosessen med å håndtere kundens mislighold er avsluttet, straks returnere til denne kunden, for de indirekte 

kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene. 

7. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav b), skal 

a) sørge for at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 omfatter 

i) trinnene for å overføre eiendelene og posisjonene som en misligholdende kunde oppbevarer for sine indirekte 

kunders regning, til en annen kunde eller til et clearingmedlem, 

ii) trinnene for å betale hver indirekte kunde avviklingsprovenyet fra den indirekte kundens eiendeler og posisjoner, 

iii) en detaljert framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å 

avvikle eiendelene og posisjonene til disse indirekte kundene, 

b) kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for overføring av eiendelene og posisjonene som 

oppbevares av en misligholdende kunde for dens indirekte kunders regning, til en annen kunde eller et clearingmedlem 

som er utpekt av den misligholdende kundens relevante indirekte kunder på anmodning fra disse indirekte kundene og 

uten å ha innhentet samtykke fra den misligholdende kunden. Denne andre kunden eller dette andre clearingmedlemmet 

skal bare være forpliktet til å godta disse eiendelene og posisjonene dersom den eller det tidligere har inngått et 

avtaleforhold med disse relevante indirekte kundene om å gjøre det, 

c) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, dersom overføringen 

omhandlet i bokstav b) av en eller annen grunn ikke har funnet sted innen en forhåndsdefinert overføringsperiode angitt 

i den indirekte clearingordningen, 

d) etter avviklingen av disse eiendelene og posisjonene kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for 

betaling av avviklingsprovenyet til hver av de indirekte kundene, 

e) dersom clearingmedlemmet ikke har kunnet identifisere de indirekte kundene eller gjennomføre betalingen av 

avviklingsprovenyet omhandlet i bokstav d) til hver av de indirekte kundene, straks returnere til denne kunden, for de 

indirekte kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene. 

8. Et clearingmedlem skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte 

clearingtjenester, og som kan påvirke dets motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling. Clearingmedlemmet skal 

innføre interne framgangsmåter for å sikre at opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 8 ikke kan anvendes for 

kommersielle formål.» 

6) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Kunders forpliktelser 

1. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal tilby indirekte kunder et valg mellom minst de typene kontoer som 

er omhandlet i artikkel 4 nr. 2, og skal sikre at disse indirekte kundene er fullt orientert om de forskjellige atskillelses-

nivåene og risikoene forbundet med hver kontotype. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 skal tildele en av kontotypene omhandlet i artikkel 4 nr. 2 til indirekte kunder som ikke har 

valgt en av dem innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Kunden skal underrette den indirekte kunden om risikoene 

forbundet med den tildelte kontotypen uten unødig opphold. Den indirekte kunden kan velge en annen kontotype når som 

helst ved skriftlig å anmode kunden om dette. 

3. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal ha atskilte registre og kontoer slik at den kan skille egne eiendeler 

og posisjoner fra dem som oppbevares for dens indirekte kunders regning. 

4. Dersom eiendeler og posisjoner fra flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden daglig gi clearingmedlemmet alle nødvendige opplysninger for at 

clearingmedlemmet skal kunne identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. 

5. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal i samsvar med sine indirekte kunders valg anmode clearing-

medlemmet om å åpne og føre kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 hos den sentrale motparten.  
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6. En kunde skal gi sine indirekte kunder tilstrekkelige opplysninger til at disse indirekte kundene kan identifisere den 

sentrale motparten og clearingmedlemmet som brukes til å cleare deres posisjoner. 

7. Dersom eiendeler og posisjoner fra én eller flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden i den indirekte clearingordningen med sine indirekte kunder ta med alle 

nødvendige vilkår for å sikre at clearingmedlemmet, i tilfelle mislighold hos denne kunden, straks kan returnere til de 

indirekte kundene avviklingsprovenyet fra avviklingen av posisjonene og eiendelene som oppbevares for disse indirekte 

kundenes regning i samsvar med artikkel 4 nr. 7. 

8. En kunde skal gi clearingmedlemmet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere, overvåke og styre alle vesentlige 

risikoer som følger av yting av indirekte clearingtjenester, og som kan påvirke clearingmedlemmets motstandsdyktighet. 

9. En kunde skal ha ordninger for å sikre at den ved eget mislighold umiddelbart gjør tilgjengelig for clearing-

medlemmer alle opplysninger den har om sine indirekte kunder, herunder identiteten til de indirekte kundene omhandlet i 

artikkel 5 nr. 4.» 

7) Ny artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Krav til indirekte kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i annet ledd forutsatt at partene i de 

indirekte clearingordningene oppfyller ett av kravene fastsatt i nr. 2, og at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en 

tredjestat, og som ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i 

Unionen. 

b) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. 

Den indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i annet ledd 

har overfor kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

c) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i annet ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i bokstav b) skal tydelig dokumenteres. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal partene i de indirekte clearingordningene oppfylle ett av følgende krav: 

a) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

b) Kunden og den indirekte kunden er del av samme konsern, men verken clearingmedlemmet eller den indirekte kunden i 

annet ledd er del av dette konsernet. 

3. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav a): 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på kunden som om denne kunden var 

et clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde. 

4. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav b): 

a) Artikkel 4 nr. 5 og artikkel 4 nr. 6 får anvendelse på kunden som om denne kunden var et clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde.» 



Nr. 84/132 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 

8) Ny artikkel 5b skal lyde: 

«Artikkel 5b 

Krav til indirekte kunder i annet ledds levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde i annet ledd kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i tredje ledd dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak med tillatelse 

eller foretak som er etablert i en tredjestat, og som ville blitt ansett som kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak 

dersom de hadde vært etablert i Unionen. 

b) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

c) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er del av samme konsern, men den indirekte kunden i tredje 

ledd er ikke del av dette konsernet. 

d) Den indirekte kunden i annet ledd og den indirekte kunden i tredje ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte 

clearingordning. Den indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kunden i annet ledds forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i 

tredje ledd har overfor den indirekte kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte 

clearingordningen. 

e) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i tredje ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i første ledd bokstav d) skal tydelig dokumenteres. 

2. Dersom indirekte kunder i annet ledd yter indirekte clearingtjenester i henhold til nr. 1: 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på både kunden og den indirekte 

kunden som om de var clearingmedlemmer. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på både den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd som om de var kunder.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 22. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


