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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 918/2012

frá 5. júlí 2012

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um 
skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga að því er varðar skilgreiningar, 

útreikninga á hreinum skortstöðum, varðar skuldatryggingar á ríki, 
tilkynningarmörk, seljanleikamörk vegna tímabundinna niðurfellinga, marktæka 

lækkun á virði fjármálagerninga og óhagstæða atburði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  
nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga (1), 
einkum 2. gr. (2. mgr.), 3. gr. (7. mgr.), 4. gr. (2. mgr.), 7. gr.  
(3. mgr.), 13. gr. (4. mgr.), 23. gr. (7. mgr.) og 30. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð (ESB) nr. 236/2012 kveður á um til-
teknar ráðstafanir í tengslum við skortsölu og 
skulda tryggingar. Með 42. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 236/2012 er framkvæmdastjórninni veitt vald til að 
samþykkja framseldar gerðir til viðbótar við ákvæði 
þeirrar reglugerðar í samræmi við 290. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins. Þessi framselda gerð 
bætir við og breytir tilteknum veigalitlum þáttum.

2) Ákvæði þessarar reglugerðar eru nátengd, þar sem 
tilkynningar- og birtingarmörkin og ákvörðun um 
óvarðar skuldatryggingar er háð skilgreiningunum og 
útreikningsaðferðunum á skortstöðum en ákvæðin um 
marktæka lækkun á virði fjármálagernings og minni 
seljanleika á mörkuðum með ríkisskuldir og ákvörðun 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 1. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2016 frá  
23. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við 
EES-samninginn, biður birtingar

(1) Stjtíð. ESB L 86, 24.3.2012, bls. 1.

á óhagstæðum atburðum eru órjúfanlega tengd. Til að 
tryggja samfellu milli þessara ákvæða um skortsölu, 
sem ættu að taka gildi á sama tíma, þykir rétt að fella 
öll ákvæðin sem krafist er samkvæmt reglugerð (ESB)  
nr. 236/2012 undir eina reglugerð.

3) Í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 er að finna tilteknar 
skilgreiningar. Í þágu skýrleika og réttarvissu þykir 
rétt að kveða á um viðbótarákvæði í tengslum við 
skilgreiningarnar í 1. mgr. 2. gr., einkum þegar 
einstaklingur eða lögaðili telst eiga fjármálagerning með 
tilliti til skilgreiningarinnar á skortsölu og þegar krafist 
er nánari tilgreiningar á því hvenær einstaklingur eða 
lögaðili „á“ hlutabréf eða skuldagerning með hliðsjón 
af reglugerð (ESB) nr. 236/2012. Skilgreiningarnar eru 
valdar til að tryggja að reglugerð (ESB) nr. 236/2012 
hafi ætluð áhrif með samræmdum hætti þrátt fyrir 
mismunandi nálgun laga aðildarríkjanna. Hugtökin 
eignarhald og eignarhlutdeild í aðildarríkjunum varðandi 
verðbréf eru sem stendur ekki samræmd en ákvæðum 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 er aðeins ætlað að gilda 
um skortsölu og vera með fyrirvara um framtíðarþróun 
laga t.d. samræmingu löggjafar.

4) Með reglugerð (ESB) nr. 236/2012 eru lagðar takmarkanir 
og skyldur, t.d. tilkynningar- og birtingarkröfur, á 
einstaklinga eða lögaðila sem eiga eða gera samning 
um hreinar skortstöður í hlutabréfum eða ríkisskuldum. 
Unnt er að eiga og verðmeta gnótt- og skortstöður í 
hlutabréfum og ríkisskuldum með ýmsum hætti. Til 
að tryggja samræmda nálgun og framfylgja tilgangi 
ráðstafana um skortstöður í hlutabréfum og ríkisskuldum 
er því nauðsynlegt að tilgreina nánar með hvaða hætti ætti 
að reikna hreinar skortstöður. Skortsala getur farið fram 
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með sölu á einstökum gerningum eða körfum ríkisskulda 
og því er nauðsynlegt að tilgreina með hvaða hætti 
skortsala sem á sér stað með sölu á eignakörfum er tekin 
með í þessa útreikninga. Til að tryggja trausta nálgun 
við útreikning á hreinum skortstöðum er nauðsynlegt að 
beita takmarkaðri nálgun við tilgreiningu á gnóttstöðum 
heldur en á skortstöðum í hlutabréfum. Þar eð virði sumra 
fjármálagerninga er háð breytingum á verði undirliggjandi 
gerninga er nauðsynlegt að tilgreina hvernig á að gera 
grein fyrir því. Delta-vegna aðferðafræðin er tilgreind þar 
sem hún er almennt viðurkennd venja.

5) Hreinar skortstöður eru reiknaðar með tilvísun í gnótt- 
og skortstöður einstaklings eða lögaðila. Gnótt- eða 
skortstöður geta þó verið í eigu mismunandi eininga 
innan samstæðu eða í mismunandi sjóðum undir stjórn 
sjóðsstjóra. Stórum hreinum skortstöðum er þó unnt 
leyna með því að skipta þeim á milli eininga innan 
samstæðu eða milli mismunandi sjóða. Til að draga úr 
því og til að tryggja að tilkynningar og skýrslugjöf um 
skortstöður gefi rétta og lýsandi mynd er krafist ítarlegri 
ákvæða sem tilgreina með hvaða hætti ætti að reikna 
hreinar skortstöður fyrir einingar innan samstæðu og 
fyrir sjóðsstjóra. Til að framfylgja þessum ákvæðum er 
nauðsynlegt að skilgreina merkingu fjárfestingaráætlunar 
til að skýra skortstöður hvaða eininga innan samstæðu 
og skortstöður hvaða sjóða ætti að leggja saman. Einnig 
er nauðsynlegt að skilgreina stjórnunarstarfsemi til að 
skýra skortstöður hvaða sjóða ætti að leggja saman. 
Til að tryggja að tilkynningarnar séu lagðar fram er 
nauðsynlegt að tilgreina hvaða einingum innan samstæðu 
eða í mismunandi sjóðum er skylt að framkvæma 
útreikningana og útbúa tilkynningarnar.

6) Í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 eru settar takmarkanir á 
gerð samninga um viðskipti með óvarðar skuldatryggingar 
á ríki en leyfðir samningar um varðar skuldatryggingar á 
ríki sem gerðir eru í lögmætum tilgangi áhættuvarnar. 
Verja má margskonar eignir og skuldir með því að 
nota skuldatryggingar á ríki en það getur oft á tíðum 
verið erfitt að greina á milli lögmætrar áhættuvarnar 
og spákaupmennsku. Því er gerð krafa um ítarlegar 
viðbótarlýsingar þegar um er að ræða tilvik þar sem 
skuldatrygging á ríki getur talist vera varin. Ef tilgreina 
þarf megindlega mælingu á fylgni á samræmdan hátt 
ætti að nota einfalt, almennt viðurkennt og skiljanlegt 
mat á borð við fylgnistuðul Pearsons, sem er reiknaður 
sem samdreifni tveggja breyta deilt með margfeldi 
staðalfrávika þeirra. Jöfnun eigna og skulda til að 
mynda fullkomna áhættuvörn er erfið í reynd vegna 
mismunandi eiginleika mismunandi eigna og skulda og 
flökts á virði þeirra. Reglugerð (ESB) nr. 236/2012 krefst 
hlutfallslegrar nálgunar við mælingar og við skilgreiningu 
á óvarinni skuldatryggingu og því er nauðsynlegt að 
tilgreina með hvaða hætti beita ætti hlutfallslegri nálgun 
á eignir og skuldir sem áhættuvarðar eru með varðri 
skuldatryggingu. Þar eð reglugerð (ESB) nr. 236/2012 

mælir ekki fyrir um tiltekið fylgnistig sem nauðsynlegt er 
fyrir varða stöðu í skuldatryggingu á ríki er nauðsynlegt 
að tilgreina að fylgni ætti að vera markviss.

7) Í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 er gerð krafa um að 
einstaklingur eða lögaðili sem á hreina skortstöðu í 
ríkisskuld, sem er umfram viðmiðunarmörk, ætti að 
tilkynna viðkomandi lögbæru yfirvaldi um þær stöður. 
Því er krafist viðeigandi tilgreiningar á þessum 
viðmiðunarmörkum. Ekki ætti að krefjast tilkynningar um 
lágmarksverðgildi sem myndu ekki hafa marktæk áhrif á 
viðkomandi ríkisskuldamarkaði og viðmiðunarmörkin 
ættu m.a. að taka tillit til seljanleika á hverjum og einum 
skuldabréfamarkaði, birgða útistandandi ríkisskulda og 
markmiðanna með þessari mælingu.

8) Gögnin, sem nauðsynleg eru til að reikna tilkynningar-
mörkin vegna hreinna skortstaðna í tengslum við útgefnar 
ríkisskuldir, verða ekki aðgengileg á gildistökudegi 
þessarar reglugerðar. Því ættu viðmiðanirnar tvær, 
sem notaðar eru við upphaflegu tilkynningarmörkin á 
birtingardeginum, í fyrsta lagi að vera heildarfjárhæð 
útistandandi útgefinna ríkisskulda ríkisútgefandans og í 
öðru lagi að virkur markaður sé með framtíðarsamninga 
fyrir þær ríkisskuldir. Endurskoðuð viðmiðunarmörk 
ætti að samþykkja þegar viðeigandi gögn um allar 
viðmiðanirnar liggja fyrir.

9) Ef seljanleiki á markaði með ríkisskuldir fer niður 
fyrir tiltekin viðmiðunarmörk má fella tímabundið niður 
takmarkanirnar á samningsgerð fjárfesta um óvarða 
skortsölu ríkisskulda í þeim tilgangi að örva seljanleika 
á viðkomandi markaði. Ef veruleg lækkun verður á 
virði fjármálagernings á viðskiptavettvangi geta lögbær 
yfirvöld bannað eða takmarkað skortsölu eða með öðrum 
hætti takmarkað viðskipti með viðkomandi gerning. 
Fjölbreytni gerninga er mikill og nauðsynlegt er að 
tilgreina viðmiðunarmörk fyrir hvern og einn mismunandi 
flokk fjármálagerninga að teknu tilliti til mismunar, m.a. 
mismunar milli gerninganna og mismunandi flökts á 
viðkomandi mörkuðum þeirra.

10) Engin viðmiðunarmörk vegna verulegrar lækkunar á 
virði eininga skráðs verðbréfasjóðs, nema fyrir sjóði 
með viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði sem 
eru verðbréfasjóðir, eru tilgreind í þessari reglugerð 
þar sem hún, þrátt fyrir að verðið geti breyst á 
viðskiptavettvanginum, fellur undir reglu í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
verðbréfasjóði (UCITS) (2) sem heldur verðinu nálægt 
verðmæti hreinnar eignar verðbréfasjóðsins. Engin 
viðmiðunarmörk vegna verulegrar lækkunar á virði 
afleiða eru tilgreind önnur en þau sem tilgreind eru í 
þessari reglugerð.

(2) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32.
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11) Þessi reglugerð skýrir bæði íhlutunarvald viðkomandi 
lögbærra yfirvalda og Evrópsku verðbréfa markaðs eftir-
litsstofnunarinnar, sem komið var á fót og beitir valdi 
sínu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1095/2010 (3) að því er varðar óhagstæða 
atburði eða þróun. Nauðsynlegt er að gera skrá yfir 
þessa atburði til að tryggja samræmda nálgun, og sem 
leyfir jafnframt að gripið sé til aðgerða þegar óvæntir 
óhagstæðir atburðir eða óhagstæð þróun á sér stað.

12)  Með skírskotun til réttarvissu er nauðsynlegt að þessi 
reglugerð taki gildi sama dag og framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 919/2012 (4),

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. KAFLI

ALMENNT

1. gr.

Efni

Með þessari reglugerð er mælt fyrir um nákvæmar reglur 
til viðbótar við eftirfarandi greinar reglugerðar (ESB)  
nr. 236/2012 að því er varðar:

– ákvæði 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
sem tilgreina nánar skilgreiningarnar á eignarhaldi og 
skortsölu,

– ákvæði 7. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 sem 
tilgreina nánar dæmi um og aðferð við að reikna hreina 
skortstöðu og skilgreiningu á eignarhlutdeild,

– ákvæði 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 sem 
tilgreina nánar óvarðar stöður í skuldatryggingum á ríki 
og útreikningsaðferðirnar vegna starfsemi samstæða og 
stjórnunar verðbréfasjóða,

– ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
sem tilgreina nánar viðmiðunarmörkin vegna marktækra 
skortstaðna í ríkisskuldum,

– ákvæði 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
sem tilgreina nánar seljanleikamörkin vegna frestunar 
takmarkana á skortsölu ríkisskulda,

– ákvæði 7. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
sem tilgreina nánar merkingu verulegrar lækkunar á virði 
fjármálagerninga annarra en seljanlegra hlutabréfa,

(3)  Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.
(4) Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 1.

– ákvæði 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 sem 
tilgreina nánar viðmiðin og þættina sem ber að taka tillit til 
við ákvörðun á því í hvaða tilvikum óhagstæðu atburðirnir 
eða þróunin sem um getur í 18.–21. gr. og 27. gr. og 
ógnirnar sem um getur í a-lið 2. mgr. 28. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012 koma upp.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

a) „samstæða“: lögaðilar sem eru undirfyrirtæki í skilningi 
f-liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/109/EB (5) og sá einstaklingur eða lögaðili sem 
stjórnar slíku fyrirtæki,

b) „yfirþjóðlegur útgefandi“: útgefandi í skilningi i., iv., v. 
og vi. liðar d-liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012.

II. KAFLI

VIÐBÓTARLÝSING Á SKILGREININGUM SKV.  
2. MGR. 2. GR. OG A-LIÐ 7. MGR. 3. GR.

3. gr.

Lýsing á hugtakinu „eignarhald“ og skilgreining á 
skortsölu

1. Í þeim tilgangi að skilgreina skortsölu skal ákvörðunin, 
eftir atvikum, um hvort einstaklingur eða lögaðili telst 
eiga fjármálagerning, þegar um er að ræða lagalegan eða 
raunverulegan eignarrétt, tekin í samræmi við lögin sem gilda 
um viðkomandi skortsölu þess hlutabréfs eða skuldagernings. 
Ef einstaklingar eða lögaðilar eru raunverulegir eigendur 
hlutabréfs eða skuldagernings telst viðkomandi hlutabréf eða 
skuldagerningur vera í eigu eiginlegs rétthafa, þ.m.t. þegar 
hlutabréfið eða skuldagerningurinn er í höndum tilnefnds 
aðila. Að því er varðar þessa grein skal raunverulegur eigandi 
vera fjárfestirinn sem ber fjárhagslegu áhættuna vegna kaupa á 
fjármálagerningi.

2. Að því er varðar i., ii. og iii. lið í b-lið 1. mgr. 2. gr. í 
reglugerð (ESB) nr. 236/2012 felur „skortsala“ í skilningi 
b-liðar 1. mgr. 2. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ekki í sér:

a)  sölu fjármálagerninga sem hafa verið framseldir samkvæmt 
samningi um verðbréfalánveitingu eða endurhverf 
verðbréfakaup, að því tilskildu að verðbréfunum verði 
skilað eða framseljandinn innkalli verðbréfin svo að unnt 
sé að framkvæma uppgjörið á gjalddaga,

(5) Stjtíð. EBS L 390, 31.12.2004, bls. 38.
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b) sölu einstaklings eða lögaðila á fjármálagerningi, sem hann 
keypti fyrir söluna en hefur ekki verið afhentur honum þegar 
salan á sér stað, að því tilskildu að fjármálagerningurinn 
verði afhentur tímanlega til að uppgjör geti farið fram á 
gjalddaga,

c)  sölu á fjármálagerningi, sem framkvæmd er af einstaklingi 
eða lögaðila, sem hefur nýtt valrétt eða sambærilega 
kröfu á viðkomandi fjármálagerning, að því tilskildu 
að fjármálagerningurinn verði afhentur tímanlega til að 
uppgjör geti farið fram á gjalddaga.

4. gr.

Eignarhald

Einstaklingur eða lögaðili telst eiga hlutabréf eða skuldagerning 
að því er varðar a-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 við eftirfarandi aðstæður:

a)  einstaklingurinn eða lögaðilinn á hlutabréfið eða skulda-
gerninginn í samræmi við 1. mgr. 3. gr.,

b)  framfylgjanleg krafa um að fá framselt eignarhald á hluta-
bréfinu eða skuldagerningnum til einstaklingsins eða lög-
aðilans í samræmi við lögin sem gilda um viðkomandi 
sölu.

III. KAFLI

HREINAR SKORTSTÖÐUR SAMKVÆMT B-LIÐ  
7. MGR. 3. GR.

5. gr.

Hreinar skortstöður í hlutabréfum — gnóttstöður

1. Taka skal tillit til eignarhalds á hlutabréfi í formi 
gnóttstöðu í körfu hlutabréfa, í tengslum við það hlutabréf, ef 
það hlutabréf er að finna í viðkomandi körfu.

2. Áhættuskuldbinding vegna annars fjármálagernings en 
hlutabréfsins, sem veitir fjárhagslegan ávinning ef um er að 
ræða hækkun á verði hlutabréfsins, eins og sett er fram í b-lið 
2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 merkir sérhverja 
áhættuskuldbindingu gagnvart hlutafé vegna eins eða fleiri af 
gerningunum sem skráðir eru í I. viðauka 1. hluta.

Áhættuskuldbindingin, sem um getur í fyrstu undirgrein, er háð 
verði hlutabréfsins sem útreikningurinn á hreinni skortstöðu 
miðast við og sem veitir fjárhagslegan ávinning ef um er að 
ræða hækkun á verði eða virði hlutabréfsins.

6. gr.

Hreinar skortstöður í hlutabréfum — skortstöður

1. Einnig skal taka tillit til skortsölu hlutabréfs með 
skortsölu körfu hlutabréfa, í tengslum við það hlutabréf, ef það 
hlutabréf er að finna í viðkomandi körfu.

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 skal taka tillit til þessarar stöðu 
við útreikning á skortstöðunni ef staða í fjármálagerningi, 
þ.m.t. þeir sem skráðir eru í I. viðauka 1. hluta, veitir 
fjárhagslegan ávinning ef um er að ræða lækkun á verði eða 
virði hlutabréfsins.

7. gr.

Hreinar skortstöður í hlutabréfum — almennt

Taka skal tillit til eftirfarandi viðmiða að því er varðar hreinu 
skortstöðurnar sem um getur í 5. og 6. gr.:

a)  ekki skiptir máli hvort gerður hefur verið samningur um 
uppgjör með reiðufé eða afhendingu undirliggjandi eigna í 
áþreifanlegu formi,

b)  skortstöður í fjármálagerningum, sem eru tilefni kröfu á 
óútgefin hlutabréf, og áskriftarréttur, breytanleg skuldabréf 
og aðrir sambærilegir gerningar teljast ekki vera skortstöður 
við útreikning á hreinni skortstöðu.

8. gr.

Hreinar skortstöður í ríkisskuldum — gnóttstöður

1. Að því er varðar þessa grein og II. viðauka merkir 
verðlagning ávöxtun eða, ef ávöxtunin er engin af einni af 
viðkomandi eignum eða skuldum eða ef ávöxtun er óviðeigandi 
samanburðarþáttur milli viðkomandi eigna eða skulda, verðið. 
Einnig skal taka tillit til eignarhalds á ríkisskuldagerningi 
í formi gnóttstöðu í körfu ríkisskuldagerninga mismunandi 
ríkisútgefenda, í tengslum við þá ríkisskuld, að því marki sem 
sú ríkisskuld er í viðkomandi körfu.

2. Að því er varðar b-lið 2. mgr. 3. gr. í reglugerð (ESB) nr. 
236/2012 merkir áhættuskuldbinding vegna annars gernings en 
ríkisskuldarinnar sem veitir fjárhagslegan ávinning ef um er að 
ræða hækkun á verði ríkisskuldar allar áhættuskuldbindingar 
vegna eins eða fleiri af gerningunum sem skráðir eru í I. 
viðauka 2. hluta, ávallt að því tilskildu að virði þeirra sé háð 
virði ríkisskuldarinnar sem útreikningurinn á hreinni skortstöðu 
skal miðast við, og sem veitir fjárhagslegan ávinning ef um er 
að ræða hækkun á verði eða virði ríkisskuldarinnar.

3. Ávallt, að því tilskildu að þeir hafi mikla fylgni í samræmi 
við 5. mgr. 3. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 og 4. og 5. mgr., 
skal taka allar hreinar eignir í ríkisskuldum ríkisútgefanda, sem 
hafa mikla fylgni við verðlagningu ríkisskuldar í skortstöðu, 
með í útreikninginn á gnóttstöðunni. Ekki skal telja með 
ríkisskuldagerninga útgefanda utan Sambandsins.
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4. Að því er varðar eignir með virkt markaðsverð skal 
mæla mikla fylgni milli verðlagningar skuldagernings annars 
ríkisútgefanda og verðlagningu skuldar gefna ríkisútgefandans 
á sögulegum grundvelli með því að nota dagleg uppsöfnuð 
vegin gögn fyrir 12 mánaða tímabilið fyrir stöðutöku í 
ríkisskuldinni. Að því er varðar eignir sem ekki er til virkur 
markaður fyrir eða ef verðsagan er styttri en 12 mánuðir skal 
nota viðeigandi ígildi af sambærilegri tímalengd.

5. Að því er varðar 5. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 skal teljast vera mikil fylgni milli skuldagernings 
og útgefinnar ríkisskuldar ef fylgnistuðull Pearsons er a.m.k. 
80% milli verðlagningar skuldagernings annars ríkisútgefanda 
og verðlagningar á hlutaðeigandi ríkisskuld á viðkomandi 
tímabili.

6. Ef fylgni stöðunnar hættir síðan að vera mikil á grundvelli 
12 mánaða hlaupandi tímaramma skal ekki lengur taka tillit til 
ríkisskuldar ríkisútgefandans, sem áður hafði mikla fylgni, við 
útreikning á gnóttstöðu. Stöður skulu þó ekki teljast hættar 
að hafa mikla fylgni ef tímabundin lækkun er á fylgnistuðli 
ríkisskuldar, niður fyrir stuðulinn sem settur er fram í 4. mgr., 
yfir tímabil sem er ekki lengra en þrír mánuðir, að því tilskildu 
að fylgnistuðullinn sé a.m.k. 60% allt þetta þriggja mánaða 
tímabil.

7. Við útreikning á hreinum skortstöðum skiptir það ekki 
máli hvort gerður hefur verið samningur um uppgjör með 
reiðufé eða afhendingu undirliggjandi eigna í áþreifanlegu 
formi,

9. gr.

Hreinar skortstöður í ríkisskuldum — skortstöður

1. Einnig skal taka tillit til skortsölu ríkisskulda með 
skortsölu körfu ríkisskulda, í tengslum við þær ríkisskuldir, að 
því marki sem þær ríkisskuldir er að finna í viðkomandi körfu.

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 skal taka tillit til þessarar 
stöðu við útreikning á skortstöðunni ef staða í gerningi, 
þ.m.t. þeim gerningum sem skráðir eru í 2. mgr. 8. gr., veitir 
fjárhagslegan ávinning ef um er að ræða lækkun á verði eða 
virði ríkisskuldarinnar.

3. Skuldatrygging á ríki sem varðar ríkisútgefanda skal 
tekin með við útreikning á hreinum skortstöðum í þeirri 
ríkisskuld. Sölur á skuldatryggingum á ríki skulu teljast vera 
gnóttstöður og kaup á skuldatryggingum á ríki skulu teljast 
vera skortstöður.

4. Ef staða í skuldatryggingu á ríki er vörn gegn annarri 
áhættu en ríkisskuldinni sem vísað er til má ekki fara með virði 
áhættu sem varið er gegn sem gnóttstöðu þegar reiknað er út 
hvort einstaklingur eða lögaðili á hreina skortstöðu í útgefinni 
ríkisskuld ríkisútgefanda.

5. Við útreikning á hreinum skortstöðum skiptir það ekki 
máli hvort gerður hefur verið samningur um uppgjör með 
reiðufé eða afhendingu undirliggjandi eigna í áþreifanlegu 
formi,

10. gr.

Aðferð við að reikna hreina skortstöðu í tengslum við 
hlutabréf

1. Að því er varðar útreikning á hreinni skortstöðu í 
hlutabréfum skv. 4. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
skal nota delta-vegna líkanið fyrir hlutabréf sem sett er fram í 
II. viðauka.

2. Nota skal sama líkan við alla útreikninga einstaklings 
eða lögaðila á gnótt- og skortstöðum í tengslum við sömu 
hlutabréf.

3. Við útreikninginn á hreinum skortstöðum skal taka tillit 
til viðskipta með alla fjármálagerninga, hvort sem þau fara 
fram utan eða á viðskiptavettvangi, sem veita fjárhagslegan 
ávinning ef um er að ræða breytingu á verði eða virði 
hlutabréfsins.

11. gr.

Útreikningur á hreinum skortstöðum í ríkisskuldum

1. Að því er varðar 5. mgr. 3. gr. (ESB) nr. 236/2012 skal 
reikna út hreinar skortstöður í ríkisskuldum að teknu tilliti til 
viðskipta með alla fjármálagerninga sem veita fjárhagslegan 
ávinning ef um er að ræða breytingu á verði eða ávöxtun 
ríkisskuldar. Nota skal delta-vegna líkanið fyrir ríkisskuldir en 
það er sett fram í II. viðauka.

2. Í samræmi við 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 skal reikna stöður fyrir hvern ríkisútgefanda sem 
einstaklingur eða lögaðili á skortstöðu í.

IV. KAFLI

HREINAR SKORTSTÖÐUR Í SJÓÐUM EÐA 
SAMSTÆÐUM SKV. C-LIÐ 7. MGR. 3. GR.

12. gr.

Aðferð við að reikna stöður vegna stjórnunarstarfsemi í 
tengslum við marga sjóði eða stýrð eignasöfn

1. Útreikninginn á hreinu skortstöðunni í tilteknum 
útgefanda skal framkvæma í samræmi við a- og b-lið 7. mgr. 
3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 fyrir hvern og einn sjóð, 
án tillits til lagalegs forms hans, og fyrir hvert og eitt stýrt 
eignasafn.

2. Að því er varðar 12. og 13. gr. er merking eftirfarandi 
hugtaka sem hér segir:

a) „fjárfestingaráætlun“: áætlun sem stjórnunareining fylgir, 
varðandi tiltekinn útgefanda, sem miðar að því að eiga 
annaðhvort hreina skortstöðu eða hreina gnóttstöðu með 
því að eiga viðskipti með ýmsa fjármálagerninga sem 
viðkomandi útgefandi hefur gefið eða út eða tengjast 
viðkomandi útgefanda,
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b) „stjórnunarstarfsemi“: stýring sjóða án tillits til lagalegs 
forms þeirra og stýring eignasafns í samræmi við umboð 
frá viðskiptavinum, á grundvelli umboða frá einstökum 
viðskiptavinum ef slík eignasöfn innihalda einn eða fleiri 
fjármálagerninga,

c) „stjórnunareining“: lögaðili eða eining, þ.m.t. deild eða 
eining sem stýrir, á grundvelli sérstaks umboðs, sjóðum 
eða eignasöfnum í samræmi við umboð.

3. Stjórnunareiningin skal leggja saman hreinar skortstöður 
í sjóðunum og eignasöfnunum undir hennar stjórn, sem falla 
undir sömu fjárfestingaráætlun að því er varðar tiltekinn 
útgefanda.

4. Við beitingu aðferðarinnar sem lýst er hér að ofan skal 
einingin:

a)  taka tillit til staðna sjóða og eignasafna, ef þriðji aðili hefur 
falið henni stýringu þeirra,

b)  undanskilja stöður sjóða og eignasafna, ef þriðja aðila 
hefur verið falin stýring þeirra.

Stjórnunareiningin skal gefa skýrslu og veita upplýsingar, ef 
þess er krafist, um hreinar skortstöður sem leiða af 3. og 4. 
mgr. er hún nær eða fer umfram viðeigandi tilkynningar- eða 
birtingarmörk í samræmi við 5.–11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012.

5. Ef einn lögaðili stundar stjórnunarstarfsemi til viðbótar 
við aðra starfsemi sem ekki er stjórnunarstarfsemi skal hann 
aðeins beita aðferðinni, sem lýst er í 1.–3. mgr., að því er 
varðar stjórnunarstarfsemi sína og aðeins gefa skýrslu um og 
birta upplýsingar um hreinar skortstöður sem leiða af henni.

6. Að því er varðar starfsemina sem ekki er stjórnunarstarfsemi 
en hefur í för með sér eignarhald einingarinnar á skortstöðum 
fyrir eigin reikning, skal viðkomandi lögaðili framkvæma 
útreikninginn á hreinni skortstöðu í tilteknum útgefanda í 
samræmi við a- og b-lið 7. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 og gefa skýrslu og birta upplýsingar um viðkomandi 
hreinar skortstöður.

13. gr.

Aðferð við að reikna stöður fyrir lögaðila innan samstæðu 
sem eiga gnótt- eða skortstöður í tengslum við tiltekinn 

útgefanda

1. Útreikninginn á hreinu skortstöðunni skal framkvæma 
í samræmi við a- og b-lið 7. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 236/2012 fyrir hvern lögaðilanna sem mynda samstæðuna. 
Viðkomandi lögaðili eða samstæðan sem hann tilheyrir, fyrir 
hönd hans, skal gefa skýrslu og birta upplýsingar um hreinu 

skortstöðuna í tilteknum útgefanda ef hún nær eða fer umfram 
tilkynningar- eða birtingarmörkin. Ef einn eða fleiri lögaðilanna 
sem mynda samstæðuna eru stjórnunareiningar skulu þær beita 
aðferðinni sem lýst er í 1.–4. mgr. 12. gr. vegna starfsemi við 
stýringu sjóða og eignasafna.

2. Hinar hreinu skort- og gnóttstöður allra lögaðilanna 
sem mynda samstæðuna skulu lagðar saman og jafnaðar, að 
undanskildum stöðum stjórnunareininganna sem framkvæma 
stjórnunarstarfsemi. Samstæðan skal gefa skýrslu og birta 
upplýsingar, ef við á, um hreinu skortstöðuna í tilteknum 
útgefanda ef hún nær eða fer umfram viðeigandi tilkynningar- 
eða birtingarmörk.

3. Ef hrein skortstaða nær eða fer yfir viðeigandi 
tilkynningarmörkin í samræmi við 5. gr. eða birtingarmörkin í 
samræmi við 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 skal lögaðili 
innan samstæðunnar gefa skýrslu um, og birta í samræmi við 
5.–11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, hreinu skortstöðuna 
í tilteknum útgefanda, reiknuð í samræmi við 1. mgr., að því 
tilskildu að engin hrein skortstaða á samstæðustigi, reiknuð 
út samkvæmt 2. mgr., nái eða fari yfir tilkynningar- eða 
birtingarmörk. Lögaðili sem tilnefndur er í þessum tilgangi 
skal gefa skýrslu og birta upplýsingar, ef við á, um hreinu 
skortstöðuna á samstæðustigi í tilteknum útgefanda, reiknaða 
út samkvæmt 2. mgr. ef:

i.  enginn lögaðili innan samstæðunnar nær eða fer yfir 
tilkynningar- eða birtingarmörk,

ii.  bæði samstæðan sjálf og lögaðili innan viðkomandi 
samstæðu nær eða fer yfir tilkynningar- eða birtingarmörk 
á sama tíma.

V. KAFLI

VARÐAR SKULDATRYGGINGAR Á RÍKI Í 
SAMRÆMI VIÐ 2. MGR. 4. GR.

14. gr.

Tilvik sem eru ekki óvarðar stöður í skuldatryggingum á 
ríki

1. Í eftirfarandi tilvikum telst staða í skuldatryggingu á ríki 
ekki vera óvarin staða í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012.

a)  Að því er varðar áhættuvarnir með tilliti til b-liðar 1. mgr. 
4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 telst skuldatryggingin 
á ríki ekki vera óvarin staða í samræmi við 1. mgr. 4. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 og skal gegna því 
hlutverki að áhættuverja gegn hættu á lækkun á virði 
eigna eða skulda sem hafa fylgni við hættu á lækkun á 
virði ríkisskuldarinnar sem skuldatryggingin vísar til og 
ef þessar eignir eða skuldir vísa til eininga innan opinbera 
geirans eða einkageirans í sama aðildarríki.
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b)  Staða í skuldatryggingu á ríki, þar sem eignir eða skuldir 
vísa til eininga innan opinbera geirans eða einkageirans 
í því aðildarríki sem vísað er til í skuldatryggingunni, 
telst ekki vera óvarin staða í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 ef hún:

i.  vísar til aðildarríkis, þ.m.t. ráðuneyti, stofnun eða félag 
aðildarríkisins með sérstakan tilgang eða, ef um er að 
ræða aðildarríki sem er sambandsríki, einn eða fleiri 
aðilanna sem mynda sambandið,

ii.  er notuð til að áhættuverja eignir eða skuldir sem 
uppfylla fylgniprófið sem sett er fram í 18. gr.

c)  Staða í skuldatryggingu á ríki, þar sem eignir eða skuldir 
vísa til ríkisútgefanda þar sem ríkið sem vísað er til í 
skuldatryggingunni er ábyrgðaraðili eða hluthafi, telst ekki 
vera óvarin staða í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012 ef hún:

i.  vísar til aðildarríkis,

ii.  er notuð til að áhættuverja eignir eða skuldir sem 
uppfylla fylgniprófið sem sett er fram í 18. gr.

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr. skal vera fylgni milli virðis 
eignanna eða skuldanna sem verið er að áhættuverja og virði 
viðkomandi ríkisskulda eins og sett er fram í 18. gr.

15. gr.

Tilvik sem eru ekki óvarðar stöður í skuldatryggingum 
á ríki ef loforðsgjafinn hefur staðfestu, eða á eignir eða 

skuldir, í fleiri en einu aðildarríki

1. Ef loforðsgjafi, eða mótaðili, eignar eða skuldar hefur 
staðfestu í fleiri en einu aðildarríki telst staða í skuldatryggingu 
á ríki ekki vera óvarin staða í eftirfarandi tilvikum, í samræmi 
við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, og að 
því tilskildu að fylgniprófið sem um getur í 18. gr. þessarar 
reglugerðar sé uppfyllt í hverju tilviki fyrir sig:

a)  ef um er að ræða móðurfélag í einu aðildarríki og 
dótturfélag í öðru aðildarríki og lán hefur verið veitt 
dótturfélaginu. Ef um er að ræða beinan eða óbeinan 
fjárhagsstuðning móðurfélagsins við dótturfélagið skal 
vera leyfilegt að kaupa skuldatryggingar á ríki í aðildarríki 
móðurfélagsins frekar en dótturfélagsins.

b)  ef um er að ræða móðureignarhaldsfélag sem á eða stýrir 
rekstrarfélagi, sem er dótturfélag, í öðru aðildarríki. Ef 
móðurfélagið er útgefandi skuldabréfsins en eignirnar 
og tekjurnar sem verið er að áhættuverja eru í eigu 
dótturfélagsins skal vera leyfilegt að kaupa skuldatryggingar 
á ríki sem vísa til aðildarríkis dótturfélagsins,

c)  til að verjast áhættu vegna félags í einu aðildarríki sem 
hefur fjárfest í ríkisskuld annars aðildarríkis að því marki 
sem það félag myndi verða fyrir verulegum áhrifum ef 
um er að ræða verulega lækkun á virði ríkisskuldar hins 
aðildarríkisins, að því tilskildu að félagið hafi staðfestu í 
báðum aðildarríkjunum. Ef fylgnin á milli þessarar áhættu 
og skuldar hins aðildarríkisins er meiri en fylgnin á milli 
þessarar áhættu og skuldar aðildarríkisins þar sem félagið 
hefur staðfestu skal heimilt að kaupa skuldatryggingar á 
ríki sem vísa til hins aðildarríkisins.

2. Staða í skuldatryggingu á ríki telst ekki vera óvarin staða 
í eftirfarandi tilvikum, í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012, og að því tilskildu að fylgniprófið sem um 
getur í 18. gr. þessarar reglugerðar sé uppfyllt í hverju tilviki 
fyrir sig:

a)  ef loforðsgjafi, eða mótaðili, í tengslum við eign eða skuld 
sem verið er að áhættuverja er félag sem stundar starfsemi 
um allt Sambandið eða ef áhættan sem verið er að verja 
tengist Sambandinu eða aðildarríkjunum sem hafa evruna 
sem gjaldmiðil, skal vera heimilt að áhættuverja hana með 
viðeigandi Evrópu- eða evrusvæðisvísitöluskuldatryggingu 
á ríkisskuldabréf,

b)  ef mótaðili í tengslum við eign eða skuld sem verið er að 
áhættuverja er yfirþjóðlegur útgefandi skal vera heimilt að 
áhættuverja gegn mótaðilaáhættu með viðeigandi valinni 
körfu skuldatrygginga á ríki sem vísa til ábyrgðaraðila eða 
hluthafa viðkomandi einingar.

16. gr.

Rökstuðningur fyrir óvarðar stöður í skuldatryggingum 
á ríki

Allir einstaklingar eða lögaðilar sem taka stöðu í skuldatryggingu 
á ríki skulu samkvæmt beiðni lögbæra yfirvaldsins:

a)  rökstyðja fyrir viðkomandi lögbæru yfirvaldi hver skil yrð-
anna, sem sett eru fram í 15. gr., hafa verið uppfyllt á þeim 
tíma þegar staðan var tekin,

b)  sýna viðkomandi lögbæru yfirvaldi fram á að farið var 
að fylgniprófinu sem sett er fram í 18. gr. og kröfunum 
um meðalhóf í 19. gr. að því er varðar þá stöðu í 
skuldatryggingu á ríki allan þann tíma sem þeir eiga 
viðkomandi skuldatryggingu á ríki.
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17. gr.

Áhættuvarðar eignir og skuldir

Hér á eftir koma dæmi um að heimilt sé að áhættuverja eignir 
og skuldir með stöðu í skuldatryggingu á ríki, að því tilskildu 
að skilyrðin sem sett eru fram í 15. og 18. gr. og í reglugerð 
(ESB) nr. 236/2012 séu uppfyllt:

a)  gnóttstaða í ríkisskuld viðkomandi útgefanda,

b)  staða eða eignasafn sem notað er í tengslum við áhættuvörn 
áhættuskuldbindinga gagnvart ríkisútgefandanum sem 
vísað er til í skuldatryggingunum,

c)  eignir eða skuldir sem vísa til opinberra aðila í aðildar-
ríkinu sem vísað er til í skuldatryggingunni á ríki. Þetta 
felur í sér áhættuskuldbindingar gagnvart ríkis-, svæðis- 
og staðaryfirvöldum, opinberum aðilum eða áhættu-
skuldbindingar sem einhver þessara eininga ábyrgist og 
getur falið í sér fjárhagslega samninga, eignasöfn eða 
fjárskuldbindingar, vaxta- eða gjaldmiðlaskiptasamninga 
ef skuldatryggingin á ríki er notuð sem stjórntæki vegna 
mótaðilaáhættu sem áhættuvörn vegna fjárhagslegra 
samninga eða samninga um erlend viðskipti,

d)  áhættuskuldbindingar gagnvart opinberum aðilum með 
staðfestu í aðildarríkinu sem vísað er til í skuldatryggingunni 
á ríki. Áhættuskuldbindingarnar sem um er að ræða taka til 
útlána, útlánaáhættu mótaðila (þ.m.t. mögulegrar áhættu 
ef krafa er um lögbundið, eigið fé vegna slíkrar áhættu), 
viðskiptakrafna og ábyrgða en takmarkast ekki við þessa 
þætti. Eignirnar og skuldirnar taka m.a. til fjárhagslegra 
samninga, safna eigna eða fjárskuldbindinga auk vaxta- eða 
gjaldmiðlaskiptasamninga þar sem skuldatrygging á ríki er 
notuð til að stýra mótaðilaáhættu við áhættuvörn í tengslum 
við fjárhagslega samninga og gjaldmiðlasamninga, en 
takmarkast ekki við þessa þætti,

e)  óbein áhætta vegna einhverra áðurnefndra eininga 
vegna áhættu í tengslum við vísitölur, sjóði eða félög með 
sérstakan tilgang.

18. gr.

Fylgnipróf

1. Fylgniprófið sem um getur í þessum kafla skal uppfyllt í 
öðru hvoru þessara dæma:

a)  megindlega fylgniprófið skal uppfyllt með því að sýna 
Pearson-stuðul sem er a.m.k. 70% milli verðs eigna eða 
skulda og verðs ríkisskuldarinnar reiknað á sögulegum 
grunni með gögnum fyrir a.m.k. 12 mánaða tímabil 
viðskiptadaga sem kemur næst á undan dagsetningunni 
þegar staðan í skuldatryggingu á ríki er tekin,

b)  eigindlega fylgnin skal uppfyllt með því að sýna fram á 
marktæka fylgni, sem merkir að fylgni sé á grundvelli 
viðeigandi gagna og ekki aðeins sönnun á tímabundnu 
hæði. Reikna skal fylgnina á grundvelli sögulegra gagna 
um 12 mánaða tímabil viðskiptadaga fyrir stöðutöku í 
skuldatryggingu á ríki, vegið til síðasta tímabils. Nota 
skal annan tímaramma ef sýnt er fram á að aðstæðurnar á 
þeim tíma voru sambærilegar þeim sem voru þegar staðan 
var tekin í skuldatryggingunni á ríki eða sem gætu orðið 
á því tímabili þegar áhættuskuldbindingin er varin. Ef um 
er að ræða eignir sem hafa ekki virkt markaðsverð eða 
ef verðsagan er ekki nægilega löng skal nota viðeigandi 
ígildi.

2. Fylgniprófið í 1. mgr. telst uppfyllt ef unnt er að sýna 
fram á að:

a)  áhættuskuldbindingin, sem verið er að áhættuverja 
tengist fyrirtæki sem er í eigu ríkisútgefandans, eða ef 
ríkisútgefandinn á meirihluta atkvæðisréttar hlutafjár, eða 
ef skuldir þess eru með ábyrgð ríkisútgefandans,

b)  áhættuskuldbindingin, sem verið er að áhættuverja, tengist 
svæðis-, staðar- eða sveitarstjórn í aðildarríkinu,

c)  áhættuskuldbindingin, sem verið er að áhættuverja, tengist 
fyrirtæki og sjóðstreymi þess er verulega háð samningum 
ríkisútgefanda eða verkefni sem er fjármagnað eða 
fjármagnað að verulegu leyti af ríkisútgefanda eða sem 
ríkisútgefandi ábyrgist, líkt og verkefni á sviði grunnvirkja.

3. Viðkomandi aðili skal rökstyðja að fylgniprófið hafi 
verið uppfyllt á þeim tíma sem staðan í skuldatryggingu á ríki 
var tekin ef viðkomandi lögbært yfirvald óskar eftir því.

19. gr.

Samræmi

1. Við ákvörðun á því hvort stærð stöðu í skuldatryggingu 
á ríki er í réttu hlutfalli við stærð áhættuvarðra 
áhættuskuldbindinga, ef fullkomin áhættuvörn er ekki 
möguleg, skal ekki krafist fullkomins samræmis og takmörkuð 
yfirþekja leyfð í samræmi við 2. mgr. Viðkomandi aðili skal 
rökstyðja fyrir lögbæra yfirvaldinu, óski það eftir því, hvers 
vegna fullkomin samræming var ekki möguleg.

2. Í rökstuddum tilvikum skal, eftir eðli eigna og 
skulda sem verið er að áhættuverja og sambandi þeirra 
við virði skuldbindinga ríkisins sem eru innan gildissviðs 
skuldatryggingarinnar, nota hærra virði skuldatryggingar á ríki 
til að áhættuverja tiltekið virði áhættuskuldbindinga. Þetta skal 
þó aðeins heimilt ef sýnt er fram á að hærri skuldatrygging 
á ríki sé nauðsynleg til að jafna viðeigandi mat á áhættu í 
tengslum við viðmiðunarsafnið, með tilliti til eftirfarandi þátta:
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a)  nafnverðs stöðunnar,

b)  næmi áhættuskuldbindinganna í hlutfalli við skuldbindingar 
ríkisins sem eru innan gildissviðs skuldatryggingarinnar,

c)  hvort viðkomandi áhættuvarnaráætlun er öflug eða stöðug.

3. Sá sem á stöðuna ber ábyrgð á að tryggja að staða hans í 
skuldatryggingu á ríki sé ávallt í réttu hlutfalli og að gildistími 
stöðunnar í skuldatryggingu á ríki sé í eins miklu samræmi 
og mögulegt er, miðað við gildandi markaðssamninga og 
seljanleika, við gildistíma áhættuskuldbindinganna sem verið 
er að áhættuverja eða tímabilið sem aðilinn ætlar sér að eiga 
áhættuskuldbindingarnar. Ef áhættuskuldbindingarnar sem 
verið er að áhættuverja með stöðu í skuldatryggingu eru seldar 
eða innleystar skulu jafngildar áhættuskuldbindingar koma í 
stað þeirra eða staðan í skuldatryggingunni lækkuð eða henni 
ráðstafað með öðrum hætti.

4. Að því tilskildu að staða í skuldatryggingu á ríki hafi 
verið varin á þeim tíma sem hún var gerð skal ekki fara með 
hana sem óvarða ef eina ástæða þess að hún verður óvarin er 
sveiflur í markaðsvirði vörðu áhættuskuldbindinganna eða 
virði skuldatryggingarinnar á ríki.

5. Þegar aðilar samþykkja stöðu í skuldatryggingu á ríki 
vegna skuldbindinga sinna sem aðilar að miðlægum mótaðila, 
sem greiðslujafnar viðskipti með skuldatryggingar á ríki, og 
vegna framkvæmdar á reglum viðkomandi miðlægs mótaðila, 
skal í öllum tilvikum fara með slíka stöðu sem nauðuga og ekki 
sem stöðu sem aðilinn hefur tekið og skal hún því ekki teljast 
óvarin skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012.

20. gr.

Aðferð við að reikna óvarða stöðu í skuldatryggingu á ríki

1. Útreikningur á stöðu einstaklings eða lögaðila í skulda-
tryggingu á ríki skal vera hrein staða viðkomandi.

2. Við útreikning á virði tækrar áhættu sem er áhættuvarin 
eða sem fyrirhugað er að áhættuverja með stöðu í skulda-
tryggingu á ríki skal greina á milli stöðugrar og öflugrar 
áhættuvarnaráætlunar. Fyrir stöðuga áhættuvörn, líkt og 
beina áhættu gagnvart ríkisstofnunum eða opinberum aðilum 
innan ríkisins, skal nota matið á skyndilegri vanskilaáhættu  
(e. jump to default) við mat á tapinu ef einingin sem eigandi 
stöðunnar ber áhættu gagnvart lendir í vanskilum. Virðið sem 
er niðurstaða þess mats skal síðan borið saman við hreint 
nafnvirði stöðunnar í skuldatryggingu.

3. Við útreikning á virði áhættu, aðlagað að teknu tilliti til 
markaðsverðs þar sem þörf er á öflugri áhættuvarnaráætlun, 
skulu útreikningarnir gerðir með hliðsjón af áhættu frekar 
en á grundvelli nafnverðs, með tilliti til þess að hvaða marki 
áhættuskuldbinding getur hækkað eða lækkað á gildistíma 
hennar og hlutfallslegs flökts eigna og skulda sem verið er 
að áhættuverja og ríkisskuldarinnar sem vísað er til. Nota 
skal beta-leiðréttingu ef eignin eða skuldin sem staðan í 
skuldatryggingu er notuð til að áhættuverja er önnur en 
viðmiðunareign skuldatryggingarinnar.

4. Taka skal tillit til óbeinnar áhættu, s.s. vegna vísitalna, 
sjóða, félaga með sérstakan tilgang, og staðna í skuldatryggingum 
í hlutfalli við það að hvaða marki viðmiðunareignin, -skuldin 
eða -skuldatryggingin er í vísitölunni, sjóðnum eða öðru 
fyrirkomulagi.

5. Virði tæka eignasafnsins eða skuldasafnsins sem 
fyrirhugað er að áhættuverja skal dregið frá virði hreinnar 
stöðu í skuldatryggingum. Ef niðurstaðan er jákvæð tala telst 
staðan vera óvarin staða í skuldatryggingu í samræmi við  
1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012.

VI. KAFLI

TILKYNNINGARMÖRK VEGNA HREINNA 
SKORTSTAÐNA Í RÍKISSKULDUM SKV. 3. MGR.  

7. GR.

21. gr.

Tilkynningarmörk vegna hreinna skortstaðna í tengslum 
við útgefnar ríkisskuldir

1. Viðeigandi mat á mörkunum sem hrinda af stað 
tilkynningu til viðkomandi lögbærs yfirvalds um hreinar 
skortstöður í útgefnum ríkisskuldum ríkisútgefanda skal 
vera hundraðshluti af heildarfjárhæð útistandandi útgefnum 
ríkisskuldum fyrir hvern ríkisútgefanda.

2. Mörkin vegna skýrslugjafar skulu vera fjárhæð. Þessi 
fjárhæð skal sett með því að beita hundraðshlutamörkunum 
á útistandandi ríkisskuldir ríkisútgefandans og námunda að 
næstu milljón evra.

3. Fjárhæðin, sem sett er miðað við hundraðshlutamörkin, 
skal endurskoðuð og uppfærð ársfjórðungslega til að 
endurspegla breytingar á heildarfjárhæð útistandandi útgefinna 
ríkisskulda hvers ríkisútgefanda.

4. Fjárhæðin, sem sett er miðað við hundraðshlutamörkin 
og heildarfjárhæð útistandandi útgefinna ríkisskulda, skal 
reiknuð í samræmi við reikniaðferðina fyrir hreinar skortstöður 
í ríkisskuldum.
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5. Upphaflegu fjárhæðirnar og viðbótarþrepin vegna 
ríkisútgefanda skal ákvarða á grundvelli eftirfarandi þátta sem 
eru:

a)  mörkin skulu ekki hafa í för með sér að krafist sé 
tilkynningar um hreinar skortstöður í ríkisútgefendum séu 
þær lítils virði,

b)  heildarfjárhæð útistandandi ríkisskulda fyrir ríkisútgefanda 
og meðalstærð staðna í eigu markaðsaðila í tengslum við 
ríkisskuldir viðkomandi ríkisútgefanda,

c)  seljanleiki á ríkisskuldamarkaði hvers ríkisútgefanda, 
þ.m.t., eftir því sem við á, seljanleiki á markaði með 
framtíðarsamninga fyrir viðkomandi ríkisskuldir.

6. Með tilliti til þáttanna í 5. mgr. skal ákvarða viðkomandi 
tilkynningarmörk fyrir upphaflegu fjárhæðina fyrir hvern 
ríkisútgefanda sem hundraðshluta er jafngildir 0,1% eða 0,5% 
af heildarfjárhæð útistandandi útgefinna ríkisskulda. Þann 
hundraðshluta, sem ber að nota fyrir hvern útgefanda, skal 
ákvarða með notkun viðmiðananna sem lýst er í 5. mgr. með 
þeim hætti að hverjum ríkisútgefanda er úthlutað einum af 
þeim tveimur hlutfallslegu viðmiðunarmörkum sem notuð eru 
til að reikna út fjárhæðirnar sem eiga við vegna tilkynningar.

7. Upphaflegu viðmiðunarflokkarnir tveir á gildistökudegi 
þessarar reglugerðar skulu vera sem hér segir:

a)  upphafleg viðmiðunarmörk sem eru 0,1% gilda ef 
heildarfjárhæð útistandandi útgefinna ríkisskulda er á 
bilinu 0 til 500 milljarðar evra,

b)  viðmiðunarmörk sem eru 0,5% gilda ef heildarfjárhæð 
útistandandi útgefinna ríkisskulda er meira en 500 
milljarðar evra eða ef um er að ræða virkan markað með 
framtíðarsamninga fyrir viðkomandi ríkisskuldir.

8. Viðbótarþrepin skulu vera 50% af upphaflegu 
viðmiðunarmörkunum og skulu vera:

a)  hvert 0,05% fyrir ofan upphaflegu tilkynningarmörkin, 
sem eru 0,1%, það fyrsta 0,15%,

b)  hvert 0,25% fyrir ofan upphaflegu mörkin, sem eru 0,5%, 
það fyrsta 0,75%.

9. Færa skal ríkisútgefandann í viðeigandi viðmiðunarflokk 
ef breytingar hafa orðið á markaði með ríkisskuldir 
ríkisútgefandans og ef breytingin, í samræmi við þættina sem 
tilgreindir eru í 5. mgr., hefur varað í a.m.k. eitt almanaksár.

VII. KAFLI

BREYTUR OG AÐFERÐIR TIL AÐ REIKNA 
SELJANLEIKAMÖRK VEGNA FRESTUNAR 

TAKMARKANA Á SKORTSÖLUR RÍKISSKULDA 
SKV. 4. MGR. 13. GR.

22. gr.

Aðferðir við að reikna og ákvarða viðmiðunarmörk 
seljanleika vegna frestunar takmarkana á skortsölur 

ríkisskulda

1. Matið á seljanleika útgefinna ríkisskulda, sem hvert 
lögbært yfirvald skal nota, er veltan, skilgreind sem 
heildarnafnvirði skuldagerninga sem viðskipti eru með, í 
hlutfalli við körfu viðmiðanna með mismunandi líftíma.

2. Tímabundin frestun takmarkana á óvarðar skortsölur 
ríkisskulda getur komið til ef velta innan mánaðar fer undir 
fimmta hundraðshlutamark mánaðarlegrar veltu síðastliðinna 
tólf mánuði.

3. Til að framkvæma þessa útreikninga skal hvert lögbært 
yfirvald nota dæmigerð gögn sem aðgengileg eru, frá 
einum eða fleiri viðskiptavettvöngum, frá viðskiptum utan 
verðbréfamarkaðar eða báðum, og upplýsa síðan Evrópsku 
eftirlitsstofnunina á verðbréfamarkaði um gögnin sem notuð 
voru.

4. Áður en lögbæru yfirvöldin beita heimildum sínum til að 
aflétta takmörkununum á skortsölu í tengslum við ríkisskuldir 
skulu þau tryggja að marktæka lækkunin sé ekki afleiðing 
árstíðasveiflna á seljanleika.

VIII. KAFLI

VERULEG LÆKKUN Á VIRÐI 
FJÁRMÁLAGERNINGA ANNARRA EN 

SELJANLEGRA HLUTABRÉFA SKV. 23. GR.

23. gr.

Veruleg lækkun á virði fjármálagerninga annarra en 
seljanlegra hlutabréfa

1. Að því er varðar hlutabréf annað en seljanlegt hlutabréf 
merkir veruleg lækkun á virði á einum viðskiptadegi miðað við 
lokaverð næstliðins viðskiptadags:

a)  lækkun á verði hlutabréfsins um 10% eða meira ef hluta-
bréfið er talið með í helstu innlendu hlutabréfavísitölunni 
og er undirliggjandi fjármálagerningur afleiðusamnings 
sem tekinn hefur verið til viðskipta á viðskiptavettvangi,

b)  lækkun á verði hlutabréfsins um 20% eða meira ef verð 
hlutabréfsins er 0,5 evrur eða hærra, eða jafngildi þess í 
gjaldmiðli hlutaðeigandi lands,

c)  lækkun á virði hlutabréfsins um 40% eða meira í öllum 
öðrum tilvikum.

2. Hækkun um 7% eða meira á ávöxtun á öllum 
ávöxtunarferlinum á einum viðskiptadegi að því er varðar 
viðkomandi ríkisútgefanda telst vera verulegt fall á virði 
ríkisskuldabréfs.
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3. Hækkun um 10% eða meira á ávöxtun fyrirtækja skulda-
bréfs á einum viðskiptadegi telst vera verulegt fall á virði 
fyrirtækjaskuldabréfs.

4. Hækkun um 1,5% eða meira á verði peningamarkaðs-
gernings á einum viðskiptadegi telst vera verulegt fall á virði 
peningamarkaðsgernings.

5. Hækkun um 10% eða meira á verði sjóðs, sem við skipti 
eru með á skipulegum verðbréfamarkaði á einum viðskipta-
degi, telst vera verulegt fall á virði sjóðs sem viðskipti eru 
með á skipulegum verðbréfamarkaði, þ.m.t. sjóðir sem eru 
verðbréfasjóðir og viðskipti eru með á skipulegum verðbréfa-
markaði. Vogaður sjóður, sem viðskipti eru með á skipulegum 
verðbréfamarkaði, skal leiðréttur með viðeigandi vogunar-
hlutfalli til að endurspegla 10% lækkun á verði jafngilds 
óvogaðs sjóðs sem bein viðskipti eru með á skipulegum 
verðbréfamarkaði. Andhverfur sjóður, sem viðskipti eru með 
á skipulegum verðbréfamarkaði, skal leiðréttur með stuðli -1 
til að endurspegla 10% lækkun á verði jafngilds óvogaðs sjóðs 
sem bein viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði.

6. Ef viðskipti eru með afleiðu, þ.m.t. mismunasamningar, 
á viðskiptavettvangi og tilgreind er veruleg lækkun á virði 
eina undirliggjandi fjármálagernings hennar, með skírskotun 
til þessarar greinar og 5. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012, telst veruleg lækkun á virði þeirrar afleiðu hafa 
átt sér stað ef veruleg lækkun hefur orðið á virði viðkomandi 
undirliggjandi fjármálagernings.

IX. KAFLI

ÓHAGSTÆÐIR ATBURÐIR EÐA ÞRÓUN SKV. 30. GR.

24. gr.

Viðmiðanir og þættir sem ber að taka tillit til við 
ákvörðun á því hvort um óhagstæða atburði eða þróun er 

að ræða

1. Að því er varðar 18.–21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 eru óhagstæðir atburðir eða þróun, sem getur 
alvarlega ógnað fjármálastöðugleika eða tiltrú markaðarins í 
hlutaðeigandi aðildarríkjum eða í einu eða fleiri aðildarríkjum 
skv. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, allar aðgerðir, 
niðurstöður, staðreyndir eða atburðir sem raunhæft er að ætla 
að leiði eða geti leitt til eftirfarandi:

a)  alvarlegra fjárhagslegra, peningalegra eða fjárlagavanda-
mála, sem geta leitt til fjárhagslegs óstöðugleika varðandi 
aðildarríki eða banka og aðrar fjármálastofnanir sem 
álitnar eru mikilvægar alþjóðlega fjármálakerfinu, s.s. 
vátryggingafélög, veitendur grunnþjónustu á mörkuðum 
og eignastýringarfélög sem starfa innan Sambandsins, ef 
þetta getur ógnað eðlilegri starfsemi og heilleika fjár mála-
markaða eða stöðugleika fjármálakerfisins í Sambandinu,

b)  matsaðgerðar eða vanskila aðildarríkis eða banka og 
annarra fjármálastofnana, sem álitnar eru mikilvægar 
alþjóðlega fjármálakerfinu, s.s. vátryggingafélög, veitendur 
grunnþjónustu á mörkuðum og eignastýringarfélög sem 
starfa innan Sambandsins sem valda eða raunhæft er að 
ætla að valdi verulegri óvissu um gjaldþol þeirra,

c)  verulegs söluþrýstings eða óvenjulegs flökts sem veldur 
lækkun á öllum fjármálagerningum í tengslum við banka 
og aðrar fjármálastofnanir sem álitnar eru mikilvægar 
alþjóðlega fjármálakerfinu, s.s. vátryggingafélög, veitendur 
grunnþjónustu á mörkuðum og eignastýringarfélög, sem 
starfa innan Sambandsins, og ríkisútgefendur eftir því sem 
við á,

d)  verulegs tjóns á efnislegri byggingu mikilvægra 
fjármálaútgefanda, innviða markaða, greiðslujöfnunar- 
og uppgjörskerfa, og eftirlitsaðila, sem getur haft 
óhagstæð áhrif á markaði, einkum ef slíkt tjón er afleiðing 
náttúruhamfara eða hryðjuverkaárásar,

e)  röskunar sem skiptir máli á greiðslukerfi eða uppgjörsferli, 
einkum ef það er í tengslum við millibankaaðgerðir, sem 
veldur eða getur valdið verulegu greiðslufalli eða misbresti 
á uppgjöri eða töfum innan greiðslukerfa Sambandsins, 
sérstaklega ef það getur leitt til útbreiðslu á fjárhagslegu eða 
efnahagslegu álagi í banka og öðrum fjármálastofnunum 
sem álitnar eru mikilvægar alþjóðlega fjármálakerfinu, s.s. 
vátryggingafélög, veitendur grunnþjónustu á mörkuðum 
og eignastýringarfélög, eða í aðildarríki.

2. Að því er varðar 27. gr. skal Evrópska verðbréfa-
markaðseftirlitsstofnunin taka tillit til möguleika á yfirflæði 
eða smitun til annarra kerfa eða útgefenda og, sérstaklega, 
tilvistar hvers konar fyrirbæra sem uppfylla sig sjálf þegar 
tekið er tillit viðmiðananna í 1. mgr.

3. Að því er varðar a-lið 2. mgr. 28. gr. er með ógnun gegn 
eðlilegri starfsemi og heilleika fjármálamarkaða eða gegn 
stöðugleika alls eða hluta af fjármálakerfi í Sambandinu átt 
við:

a)  hættu á alvarlegum óstöðugleika að því er varðar fjárhag, 
peningamál eða fjárlög aðildarríkis eða fjármálakerfisins 
innan aðildarríkis ef þetta kann að ógna verulega eðlilegri 
starfsemi og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika 
alls eða hluta af fjármálakerfinu í Sambandinu,

b)  möguleikann á vanskilum aðildarríkis eða yfirþjóðlegs 
útgefanda,
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c)  verulegt tjón á efnislegri byggingu mikilvægra 
fjármálaútgefanda, innviða markaða, greiðslujafnaðar- og 
uppgjörskerfa, og eftirlitsaðila, sem getur haft óhagstæð 
áhrif á markaði sem ná yfir landamæri, einkum ef slíkt 
tjón er afleiðing náttúruhamfara eða hryðjuverkaárásar 
þegar slíkt kann að ógna verulega eðlilegri starfsemi og 
heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls eða hluta af 
fjármálakerfinu í Sambandinu,

d)  verulega röskun á greiðslukerfi eða uppgjörsferli, einkum ef 
það er í tengslum við millibankaaðgerðir, sem veldur eða getur 
valdið verulegu greiðslufalli eða misbresti á uppgjöri eða 
töfum innan greiðslukerfa Sambandsins, sem ná yfir  

 landamæri, sérstaklega ef það getur leitt til útbreiðslu á 
fjárhagslegu eða efnahagslegu álagi í öllu eða hluta af 
fjármálakerfinu í Sambandinu.

25. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. nóvember 2012.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. júlí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO 

 forseti.

_______
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I. VIÐAUKI

1. HLUTI

5. og 6. gr.

– Valréttir,

– Varðir kaupréttir,

– Framtíðarsamningar,

– Vísitölutengdir gerningar,

– Mismunasamningar,

– Hlutabréf/hlutdeildarskírteini í sjóðum sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði,

– Skiptasamningar,

– Veðjun á verðbil,

– Pakkaðar fjárfestingarvörur fyrir einstaklinga eða fagfjárfesta,

– Flóknar afleiður,

– Hlutabréfatengd skírteini,

– Alþjóðleg heimildarskírteini.

2. HLUTI

7. gr.

– Valréttir,

– Framtíðarsamningar,

– Vísitölutengdir gerningar,

– Mismunasamningar,

– Skiptasamningar,

– Veðjun á verðbil,

– Flóknar afleiður,

– Skírteini tengd ríkisskuld.

_______
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II. VIÐAUKI

1. HLUTI

Delta-vegna líkanið fyrir hlutabréf

10. gr.

1. Gera skal grein fyrir öllum afleiðustöðum og stöðum í handbæru fé á grundvelli delta-vægis, þar sem 
reiðufjárstöður hafa deltastuðulinn 1. Til að reikna út deltastuðul afleiðu skulu fjárfestar taka tillit til núverandi afleidds 
flökts afleiðunnar og lokaverðs eða síðasta verðs undirliggjandi gernings. Til að reikna út hreina skortstöðu, þ.m.t. 
fjárfestingar í hlutafé eða handbæru fé og afleiður, skulu einstaklingar eða lögaðilar reikna út delta-vegna stöðu hverrar 
einustu afleiðu í eignasafni sínu og bæta við öllum stöðum í handbæru fé, eða draga þær frá, eins og við á.

2. Ekki má jafna út skortstöðu að nafnverði í handbæru fé með jafngildri gnóttstöðu að nafnverði í afleiðum. 
Delta-vegin gnóttstaða í afleiðum getur ekki komið í staðinn fyrir samsvarandi skortstöðu að nafnverði í öðrum 
fjármálagerningum vegna delta-leiðréttingarinnar. Einstaklingar eða lögaðilar, sem gera afleiðusamninga sem hafa í 
för með sér hreinar skortstöður sem ber að tilkynna um eða birta skv. 5.–11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, skulu 
reikna breytingar á hreinni skortstöðu í eignasafni sínu sem eru afleiðing breytinga á deltastuðlinum.

3. Öll viðskipti, sem veita fjárhagslegan ávinning ef um er að ræða breytingu á verði eða virði hlutabréfsins sem 
er hluti eignakörfu, vísitölu eða sjóðs, sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði, skulu tekin með við 
útreikning á stöðunni í hverju hlutabréfi fyrir sig. Reikna skal stöðurnar í þessum fjármálagerningum með tilliti til vægis 
þess hlutabréfs í undirliggjandi körfu, vísitölu eða sjóði. Einstaklingar eða lögaðilar skulu framkvæma útreikninga á 
þessum fjármálagerningum í samræmi við 3. mgr. 3. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012.

4. Reikna skal hreinu skortstöðuna með því að jafna út delta-vegnar gnótt- og skortstöður í tilteknum útgefanda.

5. Ef um marga flokka hlutabréfa útgefanda er að ræða skal, að því er varðar útgefið hlutafé, taka tillit til og leggja 
saman heildarfjölda útgefinna hlutabréfa í hverjum flokki.

6. Við útreikninginn á hreinum skortstöðum skal taka tillit til breytinga á hlutafé útgefanda sem getur leitt til eða 
numið úr gildi tilkynningarskyldu í samræmi við 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012.

7. Gera skal grein fyrir nýjum hlutabréfum sem gefin eru út vegna hlutafjáraukningar í útreikningnum á öllu útgefnu 
hlutafé frá þeim degi sem þau eru tekin til viðskipta á viðskiptavettvangi.

8. Hreinu skortstöðuna, sem sett er fram sem hundraðshluti af útgefnu hlutafé félagsins, skal reikna út með því að 
deila hreinu skortstöðunni í samsvarandi hlutabréfum með heildarfjölda útgefins hlutafjár félagsins.

2. HLUTI

Delta-vegna líkanið fyrir ríkisskuldir

11. gr.

1. Taka skal tillit til allra staðna í handbæru fé með því að nota nafnverð leiðrétt miðað við gildistíma. Leiðrétta 
skal valrétti og aðra afleiðugerninga með deltastuðli þeirra, sem skal reikna í samræmi við 1. hluta. Útreikningar á 
skortstöðum, sem innihalda bæði fjárfestingar í handbæru fé og afleiðum, skulu vera einstakar delta-vegnar stöður 
hverrar einustu afleiðu í eignasafninu, að viðbættum eða frádregnum öllum stöðum í handbæru fé og skulu stöður í 
handbæru fé hafa deltastuðulinn 1.

2. Nafnverðsstöður í skuldabréfum sem gefin eru út í öðrum gjaldmiðlum en evru skal umreikna í evrur með því að 
nota síðasta áreiðanlega stundargengi sem aðgengilegt er. Sama meginreglan skal gilda um aðra fjármálagerninga.

3. Einnig skal leiðrétta aðrar afleiður, s.s. framvirk skuldabréf, í samræmi við 1., 2. og 3. mgr.

4. Við útreikning á stöðu í einstakri ríkisskuld skal taka tillit til allra fjárhagslegra hagsmuna eða staðna sem 
veita fjárhagslegan ávinning af ríkisskuld sem er hluti af eignakörfu, vísitölu eða sjóði sem viðskipti eru með á 
skipulegum verðbréfamarkaði. Reikna skal stöðurnar í þessum fjármálagerningum með tilliti til vægis ríkisskuldarinnar 
í undirliggjandi körfu, vísitölu eða sjóði. Fjárfestar skulu framkvæma útreikninga á þessum fjármálagerningum í 
samræmi við 3. mgr. 3. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012.



13.10.2016 Nr. 57/739EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. Útreikningar á ríkisskuldagerningum sem hafa mikla fylgni skulu vera með sömu reikniaðferð varðandi gnótt-
stöður í skuldagerningum ríkisútgefanda. Við útreikning skal taka tillit til gnóttstaðna í skuldagerningum ríkisútgefanda, 
ef verðlagning þeirra hefur mikla fylgni við verðlagningu viðkomandi ríkisskulda. Þegar þessar stöður uppfylla ekki 
lengur prófið um mikla fylgni skal ekki lengur taka tillit til þeirra við jöfnun skortstaðna.

6. Gnóttstöður að nafnvirði í skuldatryggingum skulu teknar með í útreikninginn sem skortstöður. Við útreikning 
á stöðu fjárfestis í skuldatryggingum á ríki skal nota hreinar stöður hans. Stöður sem fyrirhugað er að verja eða 
áhættuverja með kaupum á skuldatryggingu og eru ekki ríkisskuldabréf skulu ekki teknar með sem gnóttstöður. 
Skuldatryggingar skulu teljast hafa deltastuðulinn 1.

7. Reikna skal hreinu skortstöðuna með því að jafna nafnverð delta-veginna jafngildra gnótt- og skortstaðna í 
útgefnum ríkisskuldum ríkisútgefanda.

8. Setja skal fram hreinu skortstöðuna sem fjárhæð í evrum.

9. Við útreikning á stöðum skal taka tillit til breytinga á fylgni og heildarríkisskuldum ríkisútgefanda.

10.  Aðeins skal taka tillit til gnóttstaðna í skuldagerningum ríkisútgefanda ef verðlagning þeirra hefur mikla fylgni 
við verðlagningu viðkomandi ríkisskulda, til að jafna skortstöður í fyrrnefndum ríkisskuldum. Aðeins skal nota tiltekna 
gnóttstöðu í ríkisskuld sem hefur mjög mikla fylgni í eitt skipti til að jafna skortstöðu í tilvikum þar sem fjárfestirinn 
á margar skortstöður í mismunandi ríkisútgefendum. Ekki má nota sömu gnóttstöðuna oft til að jafna mismunandi 
skortstöður sem teknar eru í ríkisskuldum sem hafa mjög mikla fylgni.

11.  Einstaklingar eða lögaðilar, sem eiga dreifðar gnóttstöður í skuldagerningum margra mismunandi ríkisútgefenda 
sem hafa mjög mikla fylgni, skulu skrásetja ráðstöfunaraðferðir sínar.

_______________




