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Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: den dato, 
indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres 
risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af 
en central modpart 
Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens 
delegerede forordning af 19. december 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 
2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende 
deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en 
central modpart (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2018)09118),

– der henviser til Kommissionens skrivelse af 19. december 2018, hvori den anmoder 
Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede 
forordning,

– der henviser til skrivelse af 4. februar 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til 
Udvalgsformandskonferencens formand,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. december 2018 med titlen 
"Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. 
marts 2019: Gennemførelse af Kommissionens nødhandlingsplan" (COM(2018)0890),

– der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 
2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre1, særlig artikel 11, 
stk. 5, og artikel 82, stk. 6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af 
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Kommissionens afgørelse 2009/78/EF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring 
af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/79/EF2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF 
og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF3,

– der henviser til udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om fornyelse af 
bilaterale aftaler, der ikke er omfattet af bilaterale margener, som de europæiske 
tilsynsmyndigheder forelagde den 27. november 2018 i henhold til artikel 11, stk. 15, i 
forordning (EU) nr. 648/2012,

– der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A. der henviser til, at den delegerede retsakt indeholder vigtige regler vedrørende 
transaktioner, der er indgået mellem en modpart, der er etableret i Det Forenede 
Kongerige, og en modpart, der er etableret i EU-27, og er en del af pakken af 
beredskabsforanstaltninger i tilfælde af et brexit uden aftale;

B. der henviser til, at Parlamentet er enigt i, at det er vigtigt for de kompetente 
myndigheder og de finansielle markeder, at visse transaktioner, der er resultatet af en 
fornyelse, fritages i en begrænset periode på 12 måneder, hvis den modpart, der er 
etableret i Det Forenede Kongerige, ændres til en modpart i EU-27;

C. der henviser til, at Parlamentet mener, at de vedtagne reguleringsmæssige tekniske 
standarder ikke er "de samme" som det udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder, som de europæiske tilsynsmyndigheder forelagde, som følge af 
Kommissionens ændringer, der blev indført i dette udkast, og mener, at det har tre 
måneder ("kontrolperioden") til at gøre indsigelse mod de reguleringsmæssige tekniske 
standarder; der henviser til, at Parlamentet indtrængende opfordrer Kommissionen til 
kun at fastsætte en kontrolperiode på én måned i tilfælde, hvor Kommissionen har 
vedtaget de europæiske tilsynsmyndigheders udkast uden ændringer, dvs. hvor udkastet 
og de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder er "de samme";

1. erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.
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