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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/460 

av 30. januar 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen 

over enheter som er unntatt(*) 

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 1 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene vil opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike fra det 

tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, med 

mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen. 

2) Utmeldingsavtalen inngått mellom forhandlingspartene inneholder regler for anvendelsen av bestemmelsene i 

unionsretten for og i Det forente kongerike etter at traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. Dersom 

avtalen trer i kraft, vil forordning (EU) nr. 648/2012, herunder unntaket fastsatt i artikkel 1 nr. 4 bokstav a) i nevnte 

forordning, få anvendelse på og i Det forente kongerike i overgangsperioden i samsvar med nevnte avtale, og den vil 

opphøre å gjelde ved utløpet av perioden. 

3) Det forente kongerikes utmelding av Unionen vil, i mangel av særlige bestemmelser, innebære at unntaket for 

medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) og andre organer i medlemsstatene med lignende 

funksjoner samt andre offentlige organer i Unionen som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, i 

artikkel 1 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 648/2012 ikke lenger vil gjelde for Det forente kongerikes sentralbank 

eller andre offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld. 

4) Kommisjonen har gjennomført en vurdering av den internasjonale behandlingen av sentralbanker og offentlige organer 

som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i henhold til lovgivningen som får anvendelse i Det 

forente kongerike etter dets utmelding av Unionen, og har framlagt sine konklusjoner for Europaparlamentet og Rådet. 

Kommisjonen har særlig gjennomført en sammenlignende analyse av denne behandlingen og av risikostyrings-

standardene som gjelder for derivattransaksjoner som inngås av disse organene og av sentralbanker i Det forente 

kongerike. 

5) Kommisjonen konkluderte i sin vurdering med at Det forente kongerikes sentralbank og offentlige organer som har 

ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, bør unntas fra clearing- og rapporteringskravene og kravet om å 

anvende risikoreduksjonsteknikker på ikke-clearede transaksjoner fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) Myndighetene i Det forente kongerike har gitt forsikringer om statusen, rettighetene og pliktene til ESSB-medlemmer, 

herunder at de har til hensikt å gi ESSB-medlemmene og andre organer i medlemsstatene med lignende funksjoner samt 

andre offentlige organer i Unionen som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, et unntak som 

tilsvarer det som er fastsatt i artikkel 1 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

7) Følgelig bør Det forente kongerikes sentralbank og de offentlige organene som har ansvar for eller deltar i forvaltningen 

av offentlig gjeld i Det forente kongerike, tilføyes på listen over unntatte enheter fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

8) Forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 22.3.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2019 av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 18.7.2019,  

s. 23. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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9) Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke behandlingen av sentralbankene og de offentlige organene som er 

unntatt fra clearing- og rapporteringskravene angitt på listen i artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Denne listen kan oppdateres i lys av utviklingen av reguleringsordningene i disse tredjestatene og idet det tas hensyn til 

eventuelle nye relevante informasjonskilder. En slik ny vurdering kan medføre fjerning av visse tredjestater fra listen 

over enheter som er unntatt. 

10) Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 648/2012 opphører 

å gjelde for og i Det forente kongerike. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 648/2012 skal nytt punkt ix) lyde: 

«ix) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.». 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra dagen etter at forordning (EU) nr. 648/2012 opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. 

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

Utferdiget i Brussel 30. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


