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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/684 

av 25. april 2019 

om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, 

tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

etter samråd med Den europeiske verdipapirkomité og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 13 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter en ordning for å sikre samsvar mellom de rettslige, tilsynsmessige 

og håndhevingsmessige rammene som er fastsatt av Unionen og av tredjestater på de områdene som er omfattet av 

nevnte forordning. Kommisjonen gis myndighet til å vedta beslutninger om likeverdighet der en tredjestats rettslige, 

tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer erklæres som likeverdige med kravene i artikkel 4, 9, 10 og 11 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, slik at motparter som inngår en transaksjon som er omfattet av nevnte forordning, og der 

minst én av motpartene er etablert i den berørte tredjestaten, bør anses å ha oppfylt disse kravene ved å oppfylle kravene 

i denne tredjestatens rettsorden. Ved erklæringen om likeverdighet unngås anvendelse av overlappende eller 

motstridende regler. Erklæringen om likeverdighet bidrar dessuten til å nå det overordnede målet i forordning (EU) 

nr. 648/2012 om å redusere systemrisikoen og øke gjennomsiktigheten i derivatmarkedene ved å sikre en ensartet 

anvendelse internasjonalt av prinsippene som er avtalt med tredjestater og fastsatt i nevnte forordning. 

2) I artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, som utfylles av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 149/2013(2) og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251(3), fastsettes Unionens rettslige krav til rettidig 

bekreftelse av vilkårene for en OTC-derivatkontrakt, gjennomføringen av en porteføljekomprimering og rammene for 

porteføljeavstemming i forbindelse med OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart. I disse 

numrene fastsettes dessuten verdsettings- og tvisteløsningsforpliktelsene som gjelder for disse kontraktene («teknikker 

for reduksjon av operasjonell risiko»), samt de forpliktelsene som gjelder ved utveksling av sikkerheter («marginer») 

mellom motpartene. 

3) For at en tredjestats rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer skal anses som likeverdige med rammene i 

Unionen når det gjelder teknikker for reduksjon av operasjonell risiko og marginkrav, bør de vesentlige resultatene 

innenfor de gjeldende rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav i 

henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012 og sikre et vern av taushetsplikten som er likeverdig med det som 

er fastsatt i denne forordningen, og i tillegg bør de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene anvendes 

effektivt og håndheves på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å sikre effektivt tilsyn og effektiv håndheving 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 2.5.2019, s. 11 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2020 av  

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

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

(2) 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). 

(3) 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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i denne tredjestaten. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslige, tilsynsmessige 

og håndhevingsmessige rammene i Japan sikrer at OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, 

og som inngås av minst én motpart som er etablert i denne tredjestaten, ikke utsetter finansmarkeder i Unionen for et 

høyere risikonivå og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

4) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene i Japan(4), blant annet med hensyn til 

teknikker for reduksjon av operasjonell risiko for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart.  

I sin tekniske uttalelse fastslo ESMA at det ikke var noen rettslig bindende krav til rettidig bekreftelse av vilkårene for 

en OTC-derivatkontrakt, til rammer for en porteføljeavstemming, til gjennomføring av en porteføljekomprimering, til 

verdsetting av en portefølje og til forpliktelser for tvisteløsning eller for utveksling av sikkerheter mellom motpartene i 

OTC-derivatkontrakter i Japan. ESMA fastslo også at det på det tidspunktet ikke var mulig å vurdere likeverdigheten 

mellom ordninger for bilaterale marginer, ettersom de tekniske standardene som spesifiserer reglene for bilaterale 

marginer i Unionen, ennå ikke var utarbeidet. 

5) Kommisjonen har i sin vurdering tatt hensyn til ESMAs tekniske råd og til utviklingen av regelverk siden den gang. 

Denne beslutningen bygger ikke bare på en sammenlignende analyse av de rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige kravene som gjelder i Japan, men også på en vurdering av resultatet av disse kravene og av deres 

evne til å redusere den risikoen som følger av OTC-derivatkontrakter som ikke er clearet gjennom en sentral motpart, på 

en måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De gjeldende rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene som gjelder i Japan for OTC-derivatkontrakter, 

er fastsatt i Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) nr. 25 av 1948 og gjelder Financial Instrument Business 

Operators (FIBO-er) og Registered Financial Institutions (RFI-er), som omfatter regulerte banker, kooperativer, 

forsikringsselskaper, pensjonskasser og investeringsfond. Japan Financial Services Agency (JFSA) har omfattende 

myndighet til å gjennomføre FIEA og har Cabinet Office Ordinance, Supervisory Guidelines og Public Notifications 

(samlet kalt «Japans OTC-derivatregler»). JFSA har myndighet over OTC-derivater som definert i artikkel 2 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, med unntak av OTC-varederivater, som er underlagt det japanske finans-, handels- og 

næringsdepartementet (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) og det japanske jordbruks-, skogbruks- og 

fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF). 

7) Teknikkene for reduksjon av operasjonell risiko for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral 

motpart, som fastsatt i Japans OTC-derivatregler, er fortsatt utilstrekkelige sammenlignet med forpliktelsene omhandlet 

i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til rettidig 

bekreftelse av vilkårene for en OTC-derivatkontrakt, gjennomføringen av en porteføljekomprimering og rammene for 

porteføljeavstemming. Denne beslutningen bør derfor bare omfatte de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammene for verdsettings- og tvisteløsningsforpliktelsene som omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) nr. 149/2013 samt bestemmelsene om marginkrav som omhandlet i artikkel 

11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) 2016/2251. 

8) Når det gjelder kravene til verdsetting av transaksjoner og til tvisteløsning for OTC-derivater som ikke cleares gjennom 

en sentral motpart, inneholder Japans OTC-derivatregler lignende forpliktelser som dem omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og 

2 i forordning (EU) nr. 648/2012. Særlig avsnitt IV-2-4 i Supervisory Guidelines inneholder særskilte krav om 

tvisteløsning for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, og artikkel 123 i Cabinet Office 

Ordinance fastsetter krav til utførelse av daglige verdsettinger med henblikk på utveksling av marginer. 

9) Når det gjelder marginer for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, består de rettslig 

bindende kravene i Japan av en rekke endelige forordninger vedtatt av JFSA som ble kunngjort 31. mars 2016 og trådte 

  

(4) ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR – Japan, Final report, European Securities 

and Markets Authority, 1. september 2013. 
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i kraft 1. september 2016. Disse forordningene omfatter Cabinet Office Ordinance on Financial Instrument Businesses 

nr. 52 av 6. august 2007, herunder Supplementary Provisions, Financial Services Agency Public Notices nr. 15, 16 og 

17 av 31. mars 2016 og nr. 33 av 25. august 2017, de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Major 

Banks, etc., de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Small- and Medium-Sized and Regional 

Financial Institutions, de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Cooperative Banks, de reviderte 

Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Instruments Business Operators, etc., de reviderte 

Comprehensive Guidelines for Supervision of Insurance Companies og de reviderte Comprehensive Guidelines for 

Supervision with respect to Trust Companies, etc. Reglene som gjelder for OTC-varederivater som er underlagt METI 

og MAFF, gjenspeiler en rekke endelige forordninger vedtatt av JFSA (samlet kalt «Japans marginregler»). 

10) Som fastsatt i Japans marginregler skal finansinstitusjoner som i et visst tidsrom har en gjennomsnittlig samlet nominell 

hovedstol for OTC-derivater på JPY 300 milliarder eller mer, utveksle variasjonsmarginer daglig i henhold til FIEA, 

mens finansinstitusjoner som ligger under denne terskelen, skal utveksle variasjonsmarginer «tilstrekkelig ofte». 

Ettersom forordning (EU) nr. 648/2012 krever at alle motparter i en OTC-derivattransaksjon som ikke cleares gjennom 

en sentral motpart, skal utveksle variasjonsmarginer daglig, bør denne beslutningen derfor være betinget av en daglig 

utveksling av variasjonsmarginer for transaksjoner som utføres med FIBO-er og RFI-er der den gjennomsnittlige 

samlede nominelle hovedstolen for OTC-derivater i en periode på ett år, regnet fra april to år før det året da beregning er 

påkrevd (eller ett år dersom den beregnes i desember), er under JPY 300 milliarder. 

11) I henhold til Japans marginregler og i likhet med kravene fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 skal alle 

finansinstitusjoner som aggregerer den nominelle verdien for OTC-derivater som ikke cleares, OTC-varederivater som 

ikke cleares, valutaforwardkontrakter («FX forwards») som gjøres opp fysisk, og valutabytteavtaler («FX swaps») i et 

konsolidert konsern, unntatt konserninterne transaksjoner, for månedene mars, april og mai ett år før det året da 

beregningen overstiger JPY 1,1 billioner, utveksle opplysninger om startmarginen. Japans marginregler fastsetter også et 

kombinert minste overføringsbeløp for start- og variasjonsmarginer på JPY 70 millioner, mens terskelen i artikkel 25 i 

delegert forordning (EU) 2016/2251 er på 500 000 euro. Tatt i betraktning den marginale verdiforskjellen mellom disse 

to bør beløpene anses som ekvivalente. 

12) Japans marginregler får anvendelse på nesten alle OTC-derivatkontrakter som definert i artikkel 2 nr. 7 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, med unntak av valutaforwardkontrakter som gjøres opp fysisk, og valutabytteavtaler, som Japans 

marginregler ikke har fastsatt noen krav for. Valutatransaksjoner i tilknytning til utveksling av hovedstol ved hjelp av 

bytteavtaler mellom ulike valutaer («cross-currency swaps») er unntatt fra startmarginkravene. Japans marginregler 

fastsetter heller ikke noen spesifikk behandling av strukturerte produkter, herunder obligasjoner med fortrinnsrett og 

verdipapiriseringer. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er bare valutabytteavtaler og valutaforwardkontrakter 

unntatt fra startmarginkravene, og bare derivater knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett for sikringsformål er unntatt 

fra alle marginkravene. Denne beslutningen bør derfor bare få anvendelse på OTC-derivatkontrakter som er omfattet av 

marginkrav i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og Japans marginregler. 

13) Kravene i Japans marginregler om beregning av startmargin er likeverdige med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. 

I likhet med den standardiserte metoden for beregning av startmarginen som angis i vedlegg IV til delegert forordning 

(EU) 2016/2251, tillater Japans marginregler bruk av en standardisert modell som er likeverdig med den som er fastsatt i 

ovennevnte vedlegg. Alternativt kan interne modeller eller tredjeparters modeller brukes til å beregne startmarginen 

dersom disse modellene inneholder visse spesifikke parametrer, herunder minste konfidensintervaller og 

marginrisikoperioder, og visse historiske data, herunder stressperioder. Motpartene skal underrette JFSA, METI eller 

MAFF, alt etter hva som er relevant, om sin hensikt om å bruke disse interne modellene eller tredjeparters modeller, og 

de skal offentliggjøre eventuelle nødvendige forutsetninger, hypoteser og endringer av disse. 

14) Kravene i Japans marginregler om godtakbare sikkerheter og om hvordan slike sikkerheter innehas og holdes atskilt,  

er likeverdige med bestemmelsene i delegert forordning (EU) 2016/2251. Japans marginregler inneholder også en 

likeverdig liste over godtakbare sikkerheter og krever at FIBO-er og RFI-er i rimelig grad diversifiserer sikkerheten de 

samler inn, herunder ved å begrense verdipapirer med lav likviditet for å unngå konsentrasjonen av sikkerheter. Kravene 
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i Japans marginregler som gjelder for vurdering av sikkerheter, er sammenlignbare med kravene fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) 2016/2251. 

15) Når det gjelder likeverdig vern av taushetsplikten i Japan, er opplysninger som innehas av JFSA, underlagt JFSA 

Information Security Policy, og ansatte i JFSA er omfattet av National Public Service Act, som forbyr ansatte å gi 

videre opplysninger som de har fått kjennskap til i embets medfør. Derfor gir både National Public Service Act og JFSA 

Information Security Policy garantier for taushetsplikt, herunder vern av forretningshemmeligheter som vedkommende 

myndigheter utveksler med tredjeparter, noe som tilsvarer garantiene angitt i avdeling VIII i forordning (EU)  

nr. 648/2012. Samlet bør derfor National Public Service Act og JFSA Information Security Policy anses å gi et 

likeverdig vern av taushetsplikten som det vernet som gis i forordning (EU) nr. 648/2012. 

16) Endelig, med hensyn til en effektiv gjennomføring og håndheving på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å 

sikre effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat, har JFSA omfattende undersøkelses- og 

overvåkingsmyndighet til å vurdere overholdelsen av marginkravene for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart. JFSA kan treffe en rekke tilsynstiltak for å forhindre overtredelser av de gjeldende kravene, 

for eksempel en forretningsforbedringsordre basert på artikkel 51 i FIEA og andre tilsynstiltak basert på artikkel 52 i 

FIEA. Disse tiltakene bør derfor anses å sikre en effektiv anvendelse av de relevante rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene i Japans OTC-derivatregler på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å sikre 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for OTC-derivatkontrakter som gjelder på tidspunktet for 

vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt løpende overvåke utviklingen av 

de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene for disse OTC-derivatkontraktene og deres ensartede og 

effektive gjennomføring med hensyn til rettidig bekreftelse, porteføljekomprimering og porteføljeavstemming, 

verdsetting, tvisteløsning og marginkrav for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, som 

danner grunnlaget for denne beslutningen. Dette bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en 

særlig gjennomgåelse dersom relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt erklæringen om 

likeverdighet som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen 

oppheves, noe som automatisk ville gjøre at motpartene igjen omfattes av alle kravene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for verdsetting og tvisteløsning som anvendes på transaksjoner som reguleres som OTC-derivater av Japan Financial 

Services Agency (JFSA) eller som OTC-varederivater av det japanske finans-, handels- og næringsdepartementet (Ministry of 

Economy, Trade and Industry, METI) og det japanske jordbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, MAFF), og som ikke cleares gjennom en sentral motpart, anses som likeverdige med de tilsvarende 

kravene i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom minst én av motpartene i disse transaksjonene er etablert 

i Japan og registrert hos JFSA som Financial Instrument Business Operator (FIBO) eller Registered Financial Institution (RFI). 

Artikkel 2 

Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for utveksling av sikkerheter som anvendes på transaksjoner som reguleres som OTC-derivater av JFSA eller som 

OTC-varederivater av METI og MAFF, og som ikke cleares gjennom en sentral motpart, anses som likeverdige med kravene i 

artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Minst én av motpartene i disse transaksjonene er etablert i Japan og registrert hos JFSA som FIBO eller RFI, og denne 

motparten er omfattet av Japans marginregler. 
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b) Transaksjoner verdsettes til markedsverdi, og variasjonsmarginen utveksles daglig, og motpartene i disse transaksjonene, 

som er etablert i Japan, har en gjennomsnittlig samlet nominell hovedstol for OTC-derivater i en periode på ett år, regnet fra 

april to år før det året da beregning er påkrevd (eller ett år dersom den beregnes i desember), som er under JPY 300 

milliarder. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 25. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


