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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2211 

av 19. desember 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er 

likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031(2) får anvendelse fra dagen etter at traktatene opphører å 

gjelde for og i Det forente kongerike, med mindre en utmeldingsavtale har trådt i kraft innen nevnte dato. Den 

inneholder en bestemmelse om at beslutningen opphører å gjelde 30. mars 2020. 

2) Den 29. oktober 2019, etter avtale med Det forente kongerike, vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/1810(3) 

om forlengelse av fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union til 31. januar 2020. På grunn av 

den ytterligere forlengelsen vil anvendelsesperioden for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 ikke være 

tilstrekkelig lang til å gi clearingmedlemmer og kunder etablert i Unionen nødvendig rettssikkerhet og forutsigbarhet 

dersom Det forente kongerike melder seg ut av Unionen uten en avtale. 

3) Per 31. desember 2018 var den utestående nominelle verdien av OTC-derivater på mer enn 500 billioner euro på 

verdensbasis, hvorav rentederivater utgjorde mer enn 75 % og valutaderivater nesten 20 %. Rundt 30 % av alle OTC-

derivater er angitt i euro og andre valutaer innenfor Unionen. Markedet for sentral clearing av OTC-derivater er svært 

konsentrert, særlig markedet for sentral clearing av OTC-rentederivater angitt i euro, der mer enn 90 % cleares av én 

sentral motpart etablert i Det forente kongerike. I 2017 ble 97 % av OTC-rentederivater angitt i euro clearet av denne 

sentrale motparten, noe som tydelig viser at markedsdeltakere treffer tiltak for å forberede seg på Det forente kongerikes 

utmelding. 

4) Årsakene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031, er imidlertid de samme. Særlig består de 

potensielle risikoene for den finansielle stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater i tilfelle av en utmelding uten en 

avtale, og disse vil sannsynligvis fortsatt bestå etter 30. mars 2020. Videre har clearingmedlemmer og kunder etablert i 

Unionen behov for rettssikkerhet og forutsigbarhet i en tilstrekkelig lang periode etter Det forente kongerikes eventuelle 

utmelding av Unionen uten en avtale. Begrunnelsen for den begrensede varigheten av beslutningen gjelder imidlertid 

også fortsatt, særlig med hensyn til usikkerheten omkring det framtidige forholdet mellom Det forente kongerike og 

Unionen samt den potensielle virkningen på den finansielle stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater og på det indre 

markeds integritet. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 bør derfor fortsatt ha begrenset varighet. 

5) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 bør derfor endres for å fastsette en anvendelsesperiode på ett år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 23.12.2019, s. 157, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2020 av 20. mars 2020 om 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sen-

trale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 50). 

(3) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/1810 truffet etter avtale med Det forente kongerike 29. oktober 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 278 I av 30.10.2019, s. 1). 
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6) Kommisjonen vil fortsette å overvåke om vilkårene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031, 

fortsatt oppfylles under anvendelsen av nevnte gjennomføringsbeslutning. 

7) Tatt i betraktning endringene i forordning (EU) nr. 648/2012 som Europaparlamentet og Rådet har vedtatt, og som vil ha 

trådt i kraft før denne beslutning opphører å gjelde, vil det i forbindelse med en eventuell ytterligere beslutning bli tatt 

hensyn til både vilkårene i og utviklingen på finansmarkedene samt til den konsentrasjonsrisikoen som clearingmed-

lemmer og kunder etablert i Unionen eksponeres for gjennom sentrale motparter etablert i Det forente kongerike. 

Dersom slik eksponering anses å være skadelig for den finansielle stabiliteten i Unionen, kan en eventuell ytterligere 

beslutning forsøke å redusere systemrisikoen i Unionen ved å begrense nevnte clearingmedlemmers og kunders tilgang 

til visse produkter, aktiviteter eller tjenester som tilbys av sentrale motparter etablert i Det forente kongerike. For dette 

formål planlegger Kommisjonen å erklære sin hensikt senest seks måneder før utløpsdatoen. 

8) Denne beslutning bør tre i kraft så snart som mulig for å sikre rettssikkerhet for clearingmedlemmer og kunder etablert i 

Unionen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 skal fjerde ledd lyde: 

«Den opphører å gjelde ett år etter datoen nevnt i andre ledd.» 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


