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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 98/31/EB

frá 22. júní 1998

um breytingu á tilskipun ráðsins 93/6/EBE um eiginfjárkröfur
fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
fyrsta og þriðja málslið 2. mgr. 57. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

með hliðsjón af áliti Peningamálastofnunar Evrópu (3),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b
í sáttmálanum (4),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Áhættan, sem er samfara hrávöruviðskiptum og afleiddum
hrávöruskuldaskjölum, fellur nú undir gildissvið tilskipunar
ráðsins 89/647/EBE frá 18. desember 1989 um
eiginfjárhlutfall lánastofnana (5). Þó er ekki gerð nógu
nákvæm grein fyrir markaðsáhættunni, sem er samfara
þeim, í tilskipun 89/647/EBE. Nauðsynlegt er að rýmka
hugtakið ,,viðskiptabók� svo að það eigi einnig við um
stöður í hrávörum og afleiddum hrávöruskuldaskjölum sem
notuð eru í viðskiptum og eru fyrst og fremst tengd
markaðsáhættu. Stofnanir verða að virða ákvæði þessarar
tilskipunar um að hafa áhættu vegna hrávöru í
heildarviðskiptum sínum tryggða. Tilteknir aðilar, sem
stunda framvirk hrávöruviðskipti, hafa haft í frammi
stórfelld svik og veldur það vaxandi áhyggjum í bandalaginu
en slíkt getur skaðað orðstír og trúverðugleika framvirkra
viðskipta. Æskilegt er að framkvæmdastjórnin hugi að því

að skilgreina hentugan ramma fyrir eftirlit í því skyni að
koma í veg fyrir sviksamlega viðskiptahætti af þessu tagi í
framtíðinni.

2) Í tilskipun ráðsins 93/6/EBE frá 15. mars 1993 um
eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (6) er
mælt fyrir um staðlaða aðferð við útreikninga á
eiginfjárkröfum vegna markaðsáhættu sem
fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir taka á sig. Stofnanir
hafa þróað eigin áhættustjórnunarkerfi (innri líkön) í því
skyni að meta, betur en með stöðluðu aðferðinni, þá
markaðsáhættu sem fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir
taka á sig. Rétt er að hvetja til þess að nákvæmum aðferðum
sé beitt við áhættumat.

3) Notkun slíkra innri líkana til að reikna út eiginfjárkröfur
krefst strangs innra eftirlitsfyrirkomulags og ætti að vera
háð viðurkenningu og eftirliti lögbærra yfirvalda. Nota ber
aðferð sem gerir kleift að prófa afturvirkt hvort áreiðanleiki
niðurstaðna útreikninga eftir innri líkönum haldist.

4) Lögbær yfirvöld þurfa að geta leyft að notaðar séu kröfur
um tryggingarfé vegna staðlaðra framvirkra samninga og
kaupréttar sem verslað er með á verðbréfamarkaði og, til
bráðabirgða, vegna afleiddra skjala sama eðlis, sem verslað
er með utan verðbréfamarkaðar, í stað eiginfjárkröfu sem
reiknuð er vegna slíkra skjala í samræmi við þessa tilskipun,
að því tilskildu að slíkt leiði ekki til þess að eiginfjárkrafan
verði lægri en sú eiginfjárkrafa sem reiknuð er út í samræmi
við aðrar aðferðir sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.
Beiting þessarar meginreglu hefur það ekki í för með sér að
þær stofnanir, sem beita henni, þurfi stöðugt að sannprófa
hvort samsvörun sé milli slíkra krafna um tryggingarfé og
eiginfjárkrafna sem reiknaðar eru út í samræmi við aðrar
aðferðir sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.

5) Reglurnar, sem samþykktar eru á breiðum alþjóðlegum
vettvangi, í því skyni að hvetja til fullkomnari
áhættustjórnunaraðferða á grundvelli innri líkana, gætu
lækkað eiginfjárkröfur lánastofnana frá þriðju löndum. Þær
lánastofnanir keppa við fjárfestingarfyrirtæki og
lánastofnanir með aðsetur í aðildarríkjunum. Aðeins er hægt
að hvetja fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir, sem hafa
aðsetur í aðildarríkjunum, með hliðstæðum hætti til að þróa
og nota innri líkön með því að breyta tilskipun 93/6/EBE.

(1) Stjtíð. EB C 240, 6.8.1997, bls. 24 og Stjtíð. EB C 118, 17.4.1998, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB C 19, 21.1.1998, bls. 9.

(3) Áliti var skilað 7. október 1997.

(4) Álit Evrópuþingsins frá 18. desember 1997 (Stjtíð. EB C 14, 19.1.1998),
sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. mars 1998 (Stjtíð. EB C 135, 30.4.1998,
bls. 7) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 30. apríl 1998 (Stjtíð. EB C 152,
18.5.1998). Ákvörðun ráðsins frá 19. maí 1998.

(5) Stjtíð. EB L 386, 30.12.1989, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/32/EB (Stjtíð. EB L 204,
21. 7. 1998, bls. 26).

_________________

(6) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/33/EB (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998,
bls. 29).

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 13, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/98 frá 1. desember 1998
um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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6) Þegar eiginfjárkröfur vegna markaðsáhættu eru reiknaðar
út skal fara með stöður í gulli og gullafleiddum skjölum á
sama hátt og stöður í gjaldeyri.

7) Útgáfa víkjandi skuldar skal ekki sjálfkrafa útiloka að
hlutabréf þess sem gefur hana út sé hluti verðbréfasamvals
sem uppfyllir skilyrði fyrir tveggja prósenta vægi sérstakrar
áhættu, í samræmi við 33. lið í I. viðauka við tilskipun 93/
6/EBE.

8) Þessi tilskipun er í samræmi við þá vinnu, sem fram hefur
farið á alþjóðavettvangi meðal bankaeftirlitsyfirvalda,
varðandi eftirlit með markaðsáhættu og stöðum í hrávöru
og afleiddum hrávöruskuldaskjölum.

9) Nauðsynlegt er að til bráðabirgða sé gert ráð fyrir valfrjálsu
kerfi að því er eiginfjárkröfur varðar fyrir fjárfestingar-
fyrirtæki og lánastofnanir, sem eiga í verulegum hrávöruvið-
skiptum, eru með fjölþætt samval hrávöruverðbréfa og eru
ekki enn í aðstöðu til þess að beita líkönum í því skyni að
reikna út eiginfjárkröfur vegna áhættu í hrávöruviðskiptum,
í því skyni að tryggja samræmda beitingu þessarar
tilskipunar.

10) Þessi tilskipun er hentugasta leiðin til að ná settum
markmiðum og gengur ekki lengra en nauðsynlegt er til að
ná þeim.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 93/6/EBE er breytt sem hér segir:

1. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:

a) í stað a-liðar í 6. tölul. og inngangsorða og i- og ii- liðar
í b-lið í 6. tölul. komi eftirfarandi:

,,a) stöður hennar í fjármálaskjölum, hrávörum og
afleiddum hrávöruskuldaskjölum, sem haldið er
eftir í eigin reikningi til endursölu og/eða sem
stofnunin eignast með það í huga að hagnast á
skömmum tíma af raunverulegum og/eða
áætluðum mismuni milli kaupverðs og söluverðs
þeirra, eða af öðrum verð- eða vaxtabreytingum,
og stöður í fjármálaskjölum, hrávörum og
afleiddum hrávöruskuldaskjölum sem verða til
við samtímis skipti á höfuðstólsfjárhæðum
(,,matched principal broking�) eða stöður sem
haldið er til að baktryggja aðra þætti
viðskiptabókarinnar;

b) áhættur í tengslum við óuppgerð viðskipti,
ófrágengin viðskipti og afleidd skjöl sem verslað

er með utan verðbréfamarkaðar og um getur í
1., 2., 3. og 5. lið í II. viðauka, áhættur vegna
endurkaupasamninga og verðbréfa- og
hrávörulánveitinga sem byggjast á verðbréfum
eða hrávörum í viðskiptabókinni í skilningi a-
liðar, sem um getur í 4. lið II. viðauka, áhættur
vegna endursölusamninga og verðbréfa- og
hrávörulántökuviðskipta, sem lýst er í sama lið,
svo fremi lögbær yfirvöld samþykkja það, sem
uppfylla annaðhvort skilyrðin í i-, ii-, iii- og v-
lið eða skilyrðin í iv- og v-lið, samanber
eftirfarandi:

i) áhætturnar eru daglega metnar með hliðsjón
af markaðsvirði samkvæmt aðferðunum
sem mælt er fyrir um í II. viðauka;

ii) tryggingin er aðlöguð þannig að tekið er
mið af verulegum breytingum á verðgildi
verðbréfanna eða hrávörunnar, sem
viðkomandi samningur eða viðskipti taka
til, í samræmi við reglur sem lögbær yfirvöld
viðurkenna�;

b) í stað 15. og 16. tölul. komi eftirfarandi:

,,15. ,,langtímakaupréttur�: skjal sem veitir eiganda
sínum rétt til að kaupa undirliggjandi eign á
ákveðnu verði þar til langtímakauprétturinn
rennur út. Hægt er að gera það upp með því að
afhenda grundvallareignina sjálfa eða með greiðslu
í reiðufé.

16. ,,birgðafjármögnun�: stöður þar sem
áþreifanlegar birgðir hafa verið seldar framvirkt
og kostnaður við fjármögnunina hefur verið
frystur fram að dagsetningu framvirku sölunnar�;

c) eftirfarandi komi í stað fyrstu málsgreinar 17. tölul.:

,,17. ,,endurkaupasamningur og endursölusamn-
ingur�: samningur þar sem stofnun eða mótaðili
hennar framselur verðbréf, hrávörur eða
ábyrgðarrétt, í tengslum við eignarrétt á hrávörum
eða verðbréfum, ef viðurkenndur verðbréfa-
markaður, sem á réttinn á hrávörunum eða
verðbréfunum, veitir viðkomandi ábyrgð og
samningurinn heimilar ekki stofnun að framselja
eða veðsetja tiltekið verðbréf eða hrávöru til fleiri
en eins mótaðila í senn, með fyrirvara um
skuldbindingu um endurkaup á þeim (eða öðrum
sambærilegum verðbréfum og hrávörum) á
tilteknu verði á ákveðnum degi síðar, sem
framseljandi tilgreinir eða mun tilgreina, og er
hér um að ræða endurkaupasamning fyrir
stofnunina sem selur verðbréfin eða hrávörurnar
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og endursölusamning fyrir stofnunina sem
kaupir þau�;

d) eftirfarandi komi í stað 18. tölul.:

,,18. ,,verðbréfa- eða hrávörulánveiting� og
,,verðbréfa- eða hrávörulántaka�: öll viðskipti
sem felast í því að stofnun eða mótaðili hennar
framselur verðbréf eða hrávörur gegn hæfilegri
tryggingu með því skilyrði að lántakandinn skili
aftur jafngildum verðbréfum eða hrávörum
síðar, eða þegar framseljandi krefst þess, og er
hér um að ræða verðbréfa- eða hrávörulán-
veitingu fyrir stofnunina sem framselur
verðbréfin eða hrávörurnar og verðbréfa- eða
hrávörulántöku fyrir stofnunina sem þau eru
framseld til.

Verðbréfa- eða hrávörulántaka telst vera
viðskipti milli fagaðila ef mótaðilinn heyrir undir
samræmingu með tilliti til eftirlits innan
bandalagsins, er lánastofnun á svæði A eins og
skilgreint er í tilskipun 89/647/EBE, er
viðurkennt fjárfestingarfyrirtæki í þriðja landi
eða fari viðskiptin fram í viðurkenndri
greiðslujöfnunarstöð eða á viðurkenndum
verðbréfamarkaði.�

2. Eftirfarandi komi í stað i- og ii-liðar í fyrstu undirgrein
1. mgr. 4. gr.:

,,i) eiginfjárkrafna sem reiknaðar eru út í samræmi við
I   ., II. og VI. viðauka og, ef við á, VIII. viðauka, að
því er varðar viðskiptabókarviðskipti;

ii) eiginfjárkrafna sem reiknaðar eru út í samræmi við
III. og VII. viðauka og, ef við á, VIII. viðauka, að því
er öll viðskipti þeirra varðar.�

3. Í stað 2. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:

,,2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu þær stofnanir, sem reikna út
eiginfjárkröfur vegna viðskiptabókarviðskipta sinna í
samræmi við I. og II. viðauka og, ef við á, VIII. viðauka,
hafa eftirlit með stórum áhættum sínum í samræmi við
tilskipun 92/121/EBE með fyrirvara um breytingarnar sem
mælt er fyrir um í VI. viðauka við þessa tilskipun.�

4. Í stað 10. mgr. 7. gr. og inngangsorða 11. mgr. 7. gr. komi
eftirfarandi:

,,10.   Ef réttur til undanþágu, sem kveðið er á um í 7. og
9. mgr., er ekki nýttur geta lögbær yfirvöld heimilað, í því
skyni að reikna út á samstæðugrundvelli eiginfjárkröfurnar

í I. og VIII. viðauka og áhættur gagnvart viðskiptamönnum
í VI. viðauka, að stöður í viðskiptabók einnar stofnunar séu
jafnaðar á móti stöðum í viðskiptabók annarrar stofnunar í
samræmi við reglurnar í I., VI. og VIII. viðauka.

Að auki mega þau leyfa að gjaldeyrisstöður einnar stofnunar
séu jafnaðar á móti gjaldeyrisstöðum annarrar stofnunar í
samræmi við reglurnar í III. og/eða VIII. viðauka. Þeim er
einnig heimilt að leyfa að hrávörustöður einnar stofnunar
séu jafnaðar á móti hrávörustöðum annarrar stofnunar í
samræmi við reglurnar í VII. og/eða VIII. viðauka.

11. Lögbærum yfirvöldum er einnig heimilt að leyfa
útjöfnun á stöðum í viðskiptabók og gjaldeyrisstöðum og
hrávörustöðum fyrirtækja í þriðja landi, að því tilskildu að
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt samtímis:�.

5. Í stað 5. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

,,5. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að stofnanir
tilkynni þeim þegar í stað ef mótaðilar þeirra í
endurkaupasamningum og endursölusamningum eða
viðskiptum með verðbréfa- og hrávörulánveitingar og
verðbréfa- og hrávörulántökur standa ekki við
skuldbindingar sínar. Framkvæmdastjórnin skal skýra ráðinu
frá slíkum málum og áhrifum þeirra á meðferð slíkra
samninga og viðskipta í þessari tilskipun eigi síðar en þremur
árum eftir dagsetninguna sem um getur í 12. gr. Í slíkum
skýrslum skal einnig lýsa því hvernig viðkomandi stofnanir
uppfylla þau skilyrði i- til v-liðar í b-lið 6. mgr. 2. gr., sem
gilda um þær, einkum þau skilyrði sem um getur í v-lið.
Enn fremur skulu vera í skýrslunni nákvæmar upplýsingar
um breytingar á hlutfallslegu umfangi hefðbundinna
lánveitinga stofnananna og lánveitinga þeirra gegnum
endursölusamninga og verðbréfa- eða hrávörulántökuvið-
skipti. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu,
á grundvelli þessarar skýrslu og annarra upplýsinga, að
þörf sé frekari öryggisráðstafana til að koma í veg fyrir
misnotkun skal hún leggja fram tillögur þar að lútandi.�

6. Eftirfarandi grein bætist við:

,,11. gr. a

Fram til 31. desember 2006 geta aðildarríkin heimilað
stofnunum sínum að nota þær lágmarksprósentur fyrir
vaxtaálag, fjármagnsvexti og beina framvirka vexti sem fram
koma í eftirfarandi töflu í stað þeirra sem um getur í 13., 14,
17. og 18. lið í VII. viðauka, að því tilskildu að téðar stofnanir,
að mati lögbærra yfirvalda:

i) stundi veruleg hrávöruviðskipti,

ii) séu með fjölþætt hrávöruverðbréfasamval, og
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iii) séu ekki enn í aðstöðu til þess að beita innri líkönum
við útreikning á eiginfjárkröfu vegna hrávöruáhættu í
samræmi við VIII. viðauka.

Tafla

Góð- Land- Annað,
málmar Ódýrir búnaðar einnig
(nema málmar afurðir orku-
gull) (,,softs�) afurðir

Vaxtaálag (%)     1,0      1,2      1,5      1,5

Fjármagnsvextir     0,3      0,5      0,6      0,6
(%)

Framvirkir vextir 8 10 12 15
(%)

Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um það
hvernig þau beita þessari grein.�

7. Ákvæðum I., II., III. og V. viðauka er breytt og VII. og VIII.
viðauki bætist við í samræmi við viðaukann við þessa
tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
24 mánuðum eftir gildistöku hennar. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem samþykkt verða um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Lúxemborg 22. júní 1998.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,  Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES  J. CUNNINGHAM

forseti.  forseti.
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VIÐAUKI

1. I. viðauki breytist sem hér segir:

a) Í 4. lið fellur síðasti málsliðurinn niður og eftirfarandi undirgrein bætist við:

,,Lögbær yfirvöld geta leyft að eiginfjárkrafa vegna staðlaðs framvirks samnings, sem verslað
er með á verðbréfamarkaði, sé jöfn tryggingunni sem verðbréfamarkaðurinn krefst ef þau eru
þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni sem tengist staðlaða framvirka samningnum og
að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna staðlaðs, framvirks samnings sem
fengist með reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum viðauka, eða með því að beita
aðferð með innri líkönum sem lýst er í VIII. viðauka. Fram til 31. desember 2006 geta lögbær
yfirvöld einnig heimilað að eiginfjárkrafa vegna samnings um viðskipti með afleidd skjöl utan
verðbréfamarkaða, af því tagi sem um getur í þessum lið og sem greiðslujöfnunarstöð sem þau
viðurkenna hefur afgreitt, sé jöfn tryggingunni sem greiðslujöfnunarstöðin krefst ef þau eru
þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni sem fylgir samningnum um afleidd skjöl, og að
hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna umrædds samnings sem fengist með
reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum viðauka, eða með því að beita aðferð með innri
líkönum sem lýst er í VIII. viðauka.�

b) Í 5. lið komi eftirfarandi í stað þriðju undirgreinar:

,,Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að trygging sé fyrir öðrum áhættum sem tengjast kauprétti,
að frátalinni deltastuðulsáhættunni. Lögbær yfirvöld geta leyft að eiginfjárkrafa vegna útgefins
kaupréttar, sem verslað er með á verðbréfamarkaði, sé jöfn tryggingunni sem
verðbréfamarkaðurinn krefst ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni sem
tengist kaupréttinumn og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna kaupréttar
sem fengist með reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum viðauka, eða með því að beita
aðferð með innri líkönum sem lýst er í VIII. viðauka. Fram til 31. desember 2006 geta lögbær
yfirvöld einnig heimilað að eiginfjárkrafa vegna kaupréttar, sem verslað er með utan
verðbréfamarkaða og er afgreiddur hjá greiðslujöfnunarstöð sem þau viðurkenna, sé jöfn
tryggingunni sem greiðslujöfnunarstöðin krefst, ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á
áhættunni sem tengist kaupréttinum og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu
vegna kaupréttar utan verðbréfamarkaða sem fengist með reikningsaðferðinni, sem er lýst
síðar í þessum viðauka, eða með því að beita aðferð með innri líkönum sem lýst er í
VIII. viðauka. Að auki geta þau leyft að eiginfjárkrafan sem tengist kauprétti, sem verslað er
með á verðbréfamarkaði eða kauprétti sem verslað er með utan verðbréfamarkaða, sé sú sama
og fyrir skjalið sem liggur til grundvallar, að því tilskildu að krafan sem af því leiðir fari ekki
yfir markaðsvirði kaupréttarins. Eiginfjárkrafan vegna útgefins kaupréttar, sem verslað er með
utan verðbréfamarkaðar, skal ákveðin í hlutfalli við skjalið sem liggur til grundvallar henni.�

c) Eftirfarandi komi í stað 6. liðar:

,,6. Fara skal með langtímakauprétt, sem tengist hlutabréfum og skuldaskjölum, á sama hátt
og kauprétt samkvæmt 5. lið.�

d) Eftirfarandi komi í stað i-liðar í 33. lið:

,,i) hlutabréfin mega ekki vera frá útgefendum sem hafa aðeins gefið út skuldabréf sem
verslað er með og 8% krafan í töflu 1 í 14. lið gildir um sem stendur, eða sem lægri krafa
gildir um, eingöngu vegna þess að þau eru verðtryggð eða með ábyrgð.�
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2. II. viðauki breytist sem hér segir:

a) Eftirfarandi komi í stað 1. liðar:

,,1. Þegar um er að ræða viðskipti þar sem skuldaskjöl, hlutabréf og hrávörur (að undanskildum
endurkaupasamningum og endursölusamningum og verðbréfa- eða hrávörulánveitingu
og verðbréfa- eða hrávörulántökum) eru óuppgerð eftir að afhendingarfrestur er runninn
út verður stofnunin að reikna út verðmismuninn. Um er að ræða mismun milli umsamins
uppgjörsverðs fyrir viðkomandi skuldaskjal, hlutabréf eða hrávöru og raunverulegs
markaðsverðs þar sem mismunurinn kann að hafa í för með sér tap fyrir stofnunina.
Mismunurinn skal margfaldaður með viðeigandi þætti í A-dálki töflunnar í 2. lið til að
reikna út eiginfjárkröfur.�

b) Eftirfarandi komi í stað liða 3.1 og 3.2:

,,3.1. Stofnun skal hafa eigið fé til að mæta áhættu vegna mótaðila ef:

i) hún hefur greitt fyrir verðbréfin eða hrávörurnar áður en hún tók á móti þeim eða
hefur látið af hendi verðbréf eða hrávörur áður en hún hefur fengið greiðslu fyrir
þau;

og

ii) um er að ræða viðskipti yfir landamæri og einn eða fleiri dagar hafa liðið síðan
greiðsla eða afhending fór fram.

3.2. Eiginfjárkrafan skal vera 8% af verðgildi verðbréfanna eða hrávaranna eða útistandandi
kröfum stofnunarinnar í reiðufé, margfaldað með áhættuvæginu sem beitt er gagnvart
viðkomandi mótaðila.�

c) Í stað fyrirsagnar á undan lið 4.1. og fyrstu undirgreinar í lið 4.1. komi eftirfarandi:

,,Endurkaupasamningar og endursölusamningar og verðbréfa- eða hrávörulánveiting
og -lántaka

4.1. Þegar um er að ræða endurkaupasamninga og verðbréfa- eða hrávörulánveitingu, sem
byggist á verðbréfum eða hrávöru í viðskiptabók stofnunarinnar, skal stofnunin reikna
mismuninn milli markaðsverðs verðbréfa eða hrávöru og fjárhæðarinnar sem stofnunin
fær lánaða eða markaðsverðs tryggingarinnar ef mismunurinn er jákvæður. Þegar um er
að ræða endursölusamninga og verðbréfa- eða hrávörulántöku skal stofnunin reikna
mismuninn milli fjárhæðarinnar sem hún hefur lánað eða markaðsverðs tryggingarinnar
og markaðsverðs verðbréfanna eða hrávaranna sem hún hefur móttekið, ef mismunurinn
er jákvæður.�

3. III. viðauki breytist sem hér segir:

a) Eftirfarandi komi í stað 1. liðar:

,,1. Ef samtala nettógjaldeyrisstöðu og nettógullstöðu stofnunar, reiknuð í samræmi við
eftirfarandi aðferð, fer yfir 2% af samanlögðu eigin fé, skal hún margfalda samtölu
nettógjaldeyrisstöðu og nettógullstöðu sinnar með 8% til þess að reikna út eiginfjárkröfu
sína til að mæta gengisáhættu.

Fram til 31. desember 2004 geta lögbær yfirvöld heimilað stofnunum að reikna út
eiginfjárkröfu sína með því að margfalda með 8% þá fjárhæð sem samtala
nettógjaldeyrisstöðu og nettógullstöðu er umfram 2% af samanlögðu eigin fé.�
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b) Eftirfarandi komi í stað liða 3.1 og 3.2:

,,3.1. Í fyrsta lagi skal reikna opna nettóstöðu stofnunarinnar í hverjum gjaldmiðli (þar með
talið skýrslugjafargjaldmiðlinum) og í gulli. Þessi staða skal mynduð af samtölu eftirfarandi
þátta (jákvæðra eða neikvæðra):

- nettónústöðu (þ.m.t. allir eignaliðir að frádregnum skuldaliðum ásamt áföllnum
vöxtum, í viðkomandi gjaldmiðli og, vegna gulls, nettónústöðu gulls),

- framvirkrar nettóstöðu (þ.e. allar fjárhæðir sem tekið verður á móti, að frádregnum
öllum fjárhæðum sem greiddar verða samkvæmt framvirkum gjaldeyris- og
gullviðskiptum, þar með taldir staðlaðir framvirkir gjaldeyris- og gullsamningar, og
höfuðstóll gjaldeyrisskiptasamninga sem ekki er talinn með í nústöðunni),

- óafturkallanlegra ábyrgða (og svipaðra skjala) sem víst er að verði innheimtar og
líklegt er að verði óafturkræfar,

- framtíðarnettótekna/gjalda sem enn eru ekki áfallin en eru þegar að fullu baktryggð
(að mati stofnunarinnar sem gefur skýrslu og að fengnu leyfi lögbærra yfirvalda má
telja með nettótekjur/gjöld sem ekki hafa verið færð til bókar en eru þegar að fullu
baktryggð með framvirkum gjaldeyrisviðskiptum). Þessa heimild skal nýta á
samkvæman hátt,

- nettódelta- (eða deltagrundvallaðs) jafngildis alls kaupréttar í erlendum gjaldmiðli
og gulli,

- markaðsverðs annars kaupréttar (þ.e. sem er ekki í erlendum gjaldmiðli eða gulli),

- allar stöður, sem stofnun hefur tekið beinlínis til að baktryggja sig fyrir áhrifum
óhagstæðs gengis á eiginfjárhlutfall, má undanskilja við útreikning á opnum
nettóstöðum gjaldmiðils. Slíkar stöður mega ekki vera viðskiptalegs eðlis eða
kerfisbundnar og skal fá samþykki lögbærra yfirvalda fyrir því að undanskilja þær
og fyrir öllum breytingum á skilmálum fyrir því. Heimilt er að fara á sama hátt með
stöður stofnunar, sem tengjast liðum sem þegar hafa verið dregnir frá við útreikning
á eigin fé, með fyrirvara um sömu skilyrði.

3.2. Lögbærum yfirvöldum er frjálst að leyfa stofnunum að nota nettónúvirði við útreikning
á opnum nettóstöðum í hverjum gjaldmiðli og í gulli.�

c) Eftirfarandi komi í stað fyrsta málsliðar 4. liðar:

,,4. Í öðru lagi skulu stuttar og langar nettóstöður í hverjum gjaldmiðli, öðrum en
skýrslugjafargjaldmiðlinum, og langar eða stuttar nettóstöður í gulli reiknaðar á dagsgengi
yfir í skýrslugjafargjaldmiðilinn.�

d) Eftirfarandi komi í stað 7. liðar:

,,7. Í öðru lagi er lögbærum yfirvöldum heimilt, fram til 31. desember 2004, að leyfa stofnunum
að nota aðra aðferð en þær sem um getur í 1. til 6. lið að því er varðar ákvæði þessa
viðauka. Eiginfjárkrafan, sem af þeirri aðferð leiðir, verður að vera nægileg til að hún sé
hærri en 2% af opnu nettóstöðunni, eins og hún er mæld samkvæmt 4. lið, og sé, á
grundvelli greiningar á gengisbreytingum á öllum samfelldum tíu virkra daga tímabilum
næstliðinna þriggja ára, hærri en sennilegt tap í 99% eða meira af þeim tíma.
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Hina aðferðina, sem um getur í fyrstu undirgrein, er aðeins heimilt að nota með eftirtöldum
skilyrðum:

i) lögbær yfirvöld setji fram reikniformúluna og fylgnistuðlana á grundvelli greiningar
sinnar á gengisbreytingum;

ii) lögbær yfirvöld endurskoði fylgnistuðlana reglulega með hliðsjón af þróuninni á
gjaldeyrismörkuðum.�

4. V. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrsta málsliðar 2. liðar komi eftirfarandi:

,,Þrátt fyrir 1. lið er lögbærum yfirvöldum heimilt að leyfa þeim stofnunum, sem eru skyldugar
til að fullnægja eiginfjárkröfunum sem mælt er fyrir um í I., II., III., IV., VI., VII og
VIII. viðauka, að nota aðra skilgreiningu til þess að uppfylla eingöngu þessar kröfur.�

b) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:

,,4. Víkjandi lán, sem um getur í c-lið 2., liðar má ekki fara yfir 150% af upprunalegu eigin fé
sem á að mæta kröfunum í I., II., III., IV., VI., VII. og VIII. viðauka og má eingöngu
nálgast þetta hámark við sérstakar aðstæður sem hlutaðeigandi yfirvöld samþykkja.�

c) Í stað 6. og 7. liðar komi eftirfarandi:

,,6. Lögbær yfirvöld geta heimilað að fjárfestingarfyrirtæki fari yfir hámarkið sem er sett
fyrir víkjandi lán í 4. lið ef þau telja það rétt út frá varfærnissjónarmiði og að því tilskildu
að heildarfjárhæð slíkra víkjandi lána og liðanna, sem um getur í 5. lið, fari ekki yfir 200%
af upprunalegu eigin fé sem á að mæta kröfunum sem settar eru í I., II., III., IV., VI., VII.
og VIII. viðauka, eða 250% af sömu fjárhæð ef fjárfestingarfyrirtæki draga frá þær eignir,
sem um getur í d-lið 2. liðar, við útreikning á eigin fé.

7. Lögbær yfirvöld geta heimilað að lánastofnun fari yfir hámarkið sem er sett fyrir víkjandi
lán í 4. lið ef þau telja það rétt út frá varfærnissjónarmiði og að því tilskildu að
heildarfjárhæð slíkra víkjandi lána og liðanna sem um getur í 5. lið fari ekki yfir 250% af
upprunalegu eigin fé sem á að mæta kröfunum sem settar eru í I., II., III., VI., VII. og
VIII. viðauka.�

5. Eftirfarandi viðaukar bætast við:

,,VII. VIÐAUKI

HRÁVÖRUÁHÆTTA

1. Allar stöður í hrávörum eða afleiddum hrávöruskuldaskjölum skulu gefnar upp í stöðluðum
mælieiningum. Dagsverð hverrar hrávöru skal gefið upp í skýrslugjafargjaldmiðlinum.

2. Stöður í gulli eða gullafleiddum skjölum teljast háðar gengisáhættu og skal fara með þær í samræmi
við III. viðauka eða VIII. viðauka, eftir því sem við á, við útreikning á markaðsáhættu.

3. Að því er þennan viðauka varðar má aðeins undanskilja stöður, sem eru hrein fjármögnun hlutabréfa,
við útreikning á áhættu í hrávöruviðskiptum.
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4. Vaxtaprósentu- og gengisáhætta, sem önnur ákvæði þessa viðauka ná ekki yfir, skal höfð með við
útreikning á almennri áhættu af skuldaskjölum sem verslað er með og við útreikning á gengisáhættu.

5. Þegar stutt staða gjaldfellur á undan langri stöðu skulu stofnanir einnig tryggja sig fyrir hættunni á
því að skortur verði á lausafé sem kann að vera á sumum mörkuðum.

6. Að því er varðar 19. lið skal nettóstaða stofnunar í hverri hrávöru vera sú upphæð sem langar
(stuttar) stöður hennar eru umfram stuttar (langar) stöður hennar í sömu hrávöru og samskonar
framvirkum hrávörusamningum, kauprétti og langtímakauprétti. Lögbær yfirvöld skulu leyfa að
farið sé með stöður í afleiddum skjölum, samanber 8., 9. og 10. lið, sem stöður í þeirri hrávöru sem
liggur til grundvallar.

7. Lögbær yfirvöld geta litið á eftirtaldar stöður sem stöður í sömu hrávöru:

- stöður í mismunandi undirflokkum hrávöru, ef þeir teljast jafngildir við afhendingu,

og

- stöður í áþekkum hrávörum ef um er að ræða vörur sem nálgast það að vera staðgönguvörur og
ef hægt er að sýna fram á með góðu móti að fylgnin sé minnst 0,9 milli verðhreyfinga á tímabili
sem nær yfir eitt ár hið minnsta.

Sérstök skjöl

8. Fella skal framvirka hrávöruviðskiptasamninga og framvirkar skuldbindingar um kaup og sölu á
einstökum hrávörum inn í matskerfið sem reiknaðar fjárhæðir í stöðluðum mælieiningum og skal
áætla þeim gildistíma með hliðsjón af binditíma samninganna. Lögbær yfirvöld geta leyft að
eiginfjárkrafa vegna staðlaðra framvirkra samninga, sem verslað er með á verðbréfamarkaði, sé jöfn
tryggingunni sem verðbréfamarkaðurinn krefst ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á
áhættunni sem tengist staðlaða framvirka samningnum og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri
eiginfjárkröfu vegna staðlaðs framvirks samnings sem fengist með reikningsaðferðinni, sem er lýst
síðar í þessum viðauka, eða með því að beita aðferð með innri líkönum sem lýst er í VIII. viðauka.
Fram til 31. desember 2006 geta lögbær yfirvöld einnig heimilað að eiginfjárkrafa vegna samnings um
viðskipti með afleidd hrávöruskuldaskjöl utan verðbréfamarkaða, af því tagi sem um getur í þessari
málsgrein og sem greiðslujöfnunarstöð sem þau viðurkenna hefur afgreitt, sé jöfn tryggingunni sem
greiðslujöfnunarstöðin krefst ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni, sem tengist
viðkomandi samningi um afleidd skjöl, og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna
umrædds samnings, sem væri reiknuð út með reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum
viðauka, eða með því að beita aðferð með innri líkönum sem er lýst í VIII. viðauka.

9. Hrávöruskiptasamninga, þar sem annars vegar er fast verð og hins vegar markaðsverð hverju sinni,
ber að fella inn í binditímaaðferðina sem röð staðna sem eru jafnar reiknaðri fjárhæð samningsins,
þar sem ein staða samsvarar hverri greiðslu af skiptasamningnum og er felld inn í binditímaflokk í
töflunni í 13. lið. Stöðurnar teljast langar stöður ef stofnunin greiðir fast verð og fær breytilegt verð,
en stuttar stöður ef stofnunin fær fast verð og greiðir breytilegt verð.

Hrávöruviðskiptasamningar, þar sem skipst er á ólíkum hrávörum, skulu færðir í viðeigandi flokka
vegna binditímaáætlunarinnar.

10. Að því er þennan viðauka varðar skal fara með kauprétt í hrávöru eða afleiddum hrávöruskuldaskjölum
eins og um væri að ræða stöður af sama verðgildi og fjárhæð grundvallarskjalsins sem kauprétturinn
vísar til, margfaldað með deltastuðlinum. Síðari stöðurnar má jafna á móti hvaða samsvarandi stöðu
sem er í sams konar undirliggjandi hrávöru eða afleiddum hrávöruskjölum. Deltastuðullinn, sem er
notaður, skal vera sá sami og á viðkomandi verðbréfamarkaði, sá sem reiknaður er af lögbærum
yfirvöldum eða, ef hann liggur ekki fyrir eða um er að ræða kauprétt sem verslað er með utan
verðbréfamarkaðar, deltastuðullinn sem stofnunin sjálf reiknar út með fyrirvara um að lögbær
yfirvöld séu þess fullviss að líkanið, sem stofnunin notaði, sé ásættanlegt.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.46/104 28.10.1999

 00

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Þó er lögbærum yfirvöldum einnig heimilt að mæla fyrir um að stofnanirnar reikni sjálfar út deltastuðul
sinn með því að nota aðferð sem lögbær yfirvöld tilgreina.

Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að trygging sé fyrir öðrum áhættum sem tengjast kauprétti í
hrávöru, að frátalinni deltastuðulsáhættunni. Lögbær yfirvöld geta leyft að eiginfjárkrafa vegna
útgefins kaupréttar í hrávöru, sem verslað er með á verðbréfamarkaði, sé jöfn tryggingunni sem
verðbréfamarkaðurinn krefst ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni sem tengist
kaupréttinumn og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna kaupréttar sem fengist
með reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum viðauka, eða með því að beita aðferð með innri
líkönum sem lýst er í VIII. viðauka. Fram til 31. desember 2006 geta lögbær yfirvöld einnig heimilað
að eiginfjárkrafa vegna kaupréttar í hrávöru, sem verslað er með utan verðbréfamarkaða og er
afgreiddur hjá greiðslujöfnunarstöð sem þau viðurkenna, sé jöfn tryggingunni sem
greiðslujöfnunarstöðin krefst, ef þau eru þess fullviss að hún gefi rétt mat á áhættunni sem tengist
kaupréttinum og að hún sé að minnsta kosti jöfn þeirri eiginfjárkröfu vegna kaupréttar utan
verðbréfamarkaða sem fengist með reikningsaðferðinni, sem er lýst síðar í þessum viðauka, eða með
því að beita aðferð með innri líkönum sem lýst er í VIII. viðauka. Að auki geta þau leyft að
eiginfjárkrafan sem tengist kauprétti í hrávöru, sem verslað er með á verðbréfamarkaði eða kauprétti
í hrávöru sem verslað er með utan verðbréfamarkaða, sé sú sama og fyrir hrávöruna sem liggur til
grundvallar, að því tilskildu að krafan sem af því leiðir fari ekki yfir markaðsvirði kaupréttarins.
Eiginfjárkrafan vegna útgefins kaupréttar í hrávöru, sem verslað er með utan verðbréfamarkaðar,
skal ákveðin í hlutfalli við hrávöruna sem liggur til grundvallar henni.

11. Fara skal með langtímakauprétt í hrávöru á sama hátt og hrávörukauprétt samkvæmt 10. lið.

12. Framseljandi hrávöru eða ábyrgðarréttinda í tengslum við eignarhald hrávöru í endurkaupasamningi
og hrávörulánveitandi í hrávörulánssamningi skal reikna slíkar hrávörur með í eiginfjárkröfum
samkvæmt þessum viðauka.

a) Binditímaaðferð

13. Stofnanirnar skulu nota sérstaka binditímaaðferð í samræmi við eftirfarandi töflu fyrir hverja hrávöru.
Allar stöður í þeirri hrávöru og allar stöður, sem teljast stöður í sömu hrávöru samkvæmt 7. lið,
skulu færðar í viðeigandi binditímaflokk. Áþreifanlegar birgðir skulu færðar í fyrsta binditímaflokk.

Binditímaflokkur Vaxtaálag
(í %)

(1) (2)

0 < 1 mánuður 1,50
> 1 < 3 mánuðir 1,50
> 3 < 6 mánuðir 1,50
> 6 < 12 mánuðir 1,50
> 1 < 2 ár 1,50
> 2 < 3 ár 1,50

> 3 ár 1,50

14.  Lögbær yfirvöld geta heimilað að stöður í sömu hrávöru, eða sem litið er á sem slíkar í samræmi við
7. lið, séu jafnaðar og flokkaðar í viðeigandi binditímaflokk á nettógrundvelli ef um er að ræða:

- stöður í samningum með sama binditíma,

og

- stöður í samningum með binditíma sem lýkur með innan við tíu daga millibili ef verslað er með
samningana á mörkuðum með daglega afhendingartíma.
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15. Stofnunin skal reikna út samtölu langra staðna og samtölu stuttra staðna í hverjum binditímaflokki.
Fjárhæð þeirra fyrrnefndu (síðarnefndu) sem eru jafnaðar á móti þeim síðarnefndu (fyrrnefndu) í
tilteknum binditímaflokki skal teljast jafnaðar stöður þess flokks en eftirstöðvar langra eða stuttra
staðna telst ójöfnuð staða þess flokks.

16. Sá hluti ójafnaðrar langrar (stuttrar) stöðu í tilteknum binditímaflokki sem er jafnaður á móti
ójafnaðri stuttri (langri) stöðu hærri binditímaflokks er jöfnuð staða milli þessara tveggja
binditímaflokka. Sá hluti ójafnaðrar langrar eða ójafnaðrar stuttar stöðu sem ekki er unnt að jafna
með þessum hætti telst ójafnaða staðan.

17. Eiginfjárkröfur stofnunarinnar vegna hverrar hrávöru skulu reiknaðar út á grundvelli viðeigandi
binditímaaðferðar sem samtala eftirtalinna þátta:

i) samtölu jafnaðra langra og stuttra staðna, margfölduð með viðeigandi vaxtaálagi, sem gefið er
upp í öðrum dálki töflunnar í 13. lið fyrir hvern binditímaflokk, og með dagsverði hrávörunnar;

ii) jafnaðrar stöðu milli tveggja binditímaflokka fyrir hvern binditímaflokk, sem ójöfnuð staða er
flutt í, margfölduð með 0,6% (fjármögnunarvextir), og með dagsverði hrávörunnar;

iii) eftirstöðva ójafnaðra staðna, margfaldaðar með 15% (beinir framvirkir vextir) og með dagsverði
hrávörunnar.

18. Heildareiginfjárkrafa stofnunarinnar vegna áhættu í hrávöruviðskiptum skal reiknuð út sem samtala
eiginfjárkrafna sem eru reiknaðar út fyrir hverja hrávöru í samræmi við 17. lið.

b) Einfölduð aðferð

19. Eiginfjárkrafa stofnunar fyrir hverja hrávöru skal reiknuð út sem samtala:

i) 15% nettóstöðunnar, langrar eða stuttrar, sem er margfölduð með dagsverði hrávörunnar;

ii)  3% brúttóstöðunnar, langrar og stuttrar, sem er margfölduð með dagsverði hrávörunnar.

20. Heildareiginfjárkrafa stofnunarinnar vegna áhættu í hrávöruviðskiptum skal reiknuð út sem samtala
eiginfjárkrafna sem eru reiknaðar fyrir hverja hrávöru í samræmi við 19. lið.

VIII. VIÐAUKI

INNRI LÍKÖN

1. Lögbær yfirvöld geta, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessum viðauka, leyft
stofnunum að reikna út eiginfjárkröfur sínar vegna stöðuáhættu, gengisáhættu og/eða hrávöruáhættu
samkvæmt eigin innri áhættustjórnunarlíkönum í stað eða ásamt með aðferðunum sem lýst er í
I., III. og VII. viðauka. Í hverju tilviki skal krafist ótvíræðrar viðurkenningar af hálfu lögbærra
yfirvalda á notkun líkana til eftirlits með eiginfjárstöðu.

2. Viðurkenning skal því aðeins veitt ef lögbær yfirvöld eru þess fullviss að áhættustjórnunarkerfi
viðkomandi stofnunar sé skilvirkt og því sé beitt af heilindum og enn fremur að eftirtaldar gæðakröfur
séu uppfylltar:

i) innra líkan til áhættumats sé kyrfilega samþætt daglegu áhættustjórnunarferli stofnunarinnar
og nýtist sem grundvöllur þess að stjórnendum stofnunarinnar sé greint frá áhættuþáttum;
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ii) stofnunin haldi úti áhættueftirlitsdeild sem sé óháð viðskiptadeildum og heyri beint undir
stjórnendur stofnunarinnar. Deildin skal annast hönnun og notkun áhættustjórnunarkerfis
stofnunarinnar. Hún skal leggja fram og greina daglegar skýrslur um niðurstöður samkvæmt
áhættumatslíkaninu og um viðeigandi ráðstafanir varðandi viðskiptatakmarkanir;

iii) stjórn stofnunarinnar og stjórnendur hennar taki virkan þátt í áhættueftirlitinu og daglegar
skýrslur áhættueftirlitsdeildarinnar séu lagðar fyrir svo háttsetta stjórnendur að þeir hafi bæði
umboð til þess að lækka stöður sem einstakir miðlarar hafa tekið fyrir og draga úr áhættu
stofnunarinnar í heild;

iv) stofnunin hafi á að skipa nægu starfsfólki sem er faglært í meðferð flókinna líkana á sviði
viðskipta, áhættueftirlits, endurskoðunar og stjórnunar;

v) stofnunin fylgi föstum starfsreglum við að tryggja og framfylgja skjalfestum stefnumiðum
innanhúss og eftirliti að því er varðar heildarrekstur áhættumatskerfisins;

vi) reynslan af líkönum stofnunarinnar hafi sýnt að þau meti áhættu með fullnægjandi hætti;

vii) stofnunin láti oft gera strangar álagsprófanir og niðurstöður slíkra prófana séu lagðar fyrir hátt
setta stjórnendur og endurspeglist í stefnumiðum og takmörkunum sem þeir setja;

viii) stofnunin láti fara fram óháða endurskoðun á áhættumatskerfi sínu sem lið í reglulegri innri
endurskoðun sinni. Slík endurskoðun skal bæði ná til starfsemi viðskiptadeildanna og sjálfstæðu
áhættueftirlitsdeildarinnar. Stofnunin skal að minnsta kosti árlega standa fyrir heildrænni
endurskoðun á áhættustjórnunarferli sínu. Í slíkri endurskoðun skal athuga:

- hvort skráning gagna um áhættustjórnunarkerfið og ferli þess og skipulag
áhættueftirlitsdeildarinnar sé fullnægjandi,

- samþættingu markaðsáhættuaðgerða við daglega áhættustjórnun og það hve heildstætt
upplýsingastjórnunarkerfið er,

- ferlið sem stofnunin beitir við að samþykkja áhættuverðlagningarlíkön og virðismatskerfi
sem eru notuð bæði í viðskiptadeildum og stjórnunardeildum,

- að hve miklu leyti áhættumatslíkanið finnur markaðsáhættu og hvernig marktækar
breytingar skila sér í áhættumatsferlinu,

- hversu áreiðanleg og fullnægjandi stöðugögn eru, hversu nákvæmar og viðeigandi tilgátur
um óstöðugleika og fylgni reynast, og hversu réttir útreikningar um virðismat og
áhættunæmi reynast,

- sannprófunaraðferðina sem stofnunin notar til þess að meta hversu samræmdir, tímabærir
og traustir gagnagrunnarnir reynast, sem eru notaðir við starfrækslu innri líkana og enn
fremur hversu óháðir slíkir gagnagrunnar eru,

og

- sannprófunaraðferðina sem stofnunin notar til að meta þá afturvirku prófun sem fer
fram til að meta nákvæmni líkansins.
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3. Stofnunin skal hafa eftirlit með nákvæmni og árangri líkans síns með því að framkvæma áætlun um
afturvirkt eftirlit. Með afturvirka eftirlitinu skal fást samanburður, fyrir hvern viðskiptadag, á
daglegri virðisáhættu, sem reiknuð er með líkani stofnunarinnar, á grundvelli staðna í dagslok og
dagsbreytingum á verðgildi verðbréfasamvalsins sem koma í ljós við lok næsta viðskiptadags.
Lögbær yfirvöld skulu athuga hæfni stofnunarinnar til að framkvæma afturvirkt eftirlit bæði á
raunverulegum og áætluðum breytingum á verðgildi verðbréfasamvalsins (portfolio). Afturvirkt
eftirlit með áætluðum breytingum á verðgildi verðbréfasamvalsins fer fram með samanburði á
verðgildi verðbréfasamvalsins í dagslok og verðgildi þess í lok næsta dags, miðað við óbreyttar
stöður. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að stofnanirnar geri viðeigandi ráðstafanir til að bæta
áætlun sína um afturvirkt eftirlit ef hún þykir ófullnægjandi.

4. Að því er varðar útreikning á eiginfjárkröfum vegna sérstakrar áhættu sem tengist stöðum í verslun
með skuldabréf og hlutabréf geta lögbær yfirvöld viðurkennt notkun stofnunar á innra líkani sínu ef
það fullnægir skilyrðunum sem um getur síðar í þessum viðauka og getur að auki:

- skýrt sögulegar verðbreytingar í verðbréfasamvalinu,

- endurspeglað samþjöppun í formi umfangs og breytinga á samsetningu verðbréfasamvalsins,

- staðið af sér óhagstætt umhverfi,

- fengist staðfest með afturvirku eftirliti sem miðar að því að meta hvort sértæk áhætta hafi
komið greinilega fram. Ef lögbær yfirvöld heimila að slíkt afturvirkt eftirlit fari fram á grundvelli
viðeigandi undirsamvals verðbréfa skal það valið með samræmdum hætti.

5. Stofnanir sem nota innri líkön, sem eru ekki viðurkennd í samræmi við 4. lið., skulu fullnægja
sérstökum eiginfjárkröfum vegna sértækrar áhættu eins og hún er reiknuð út í samræmi við ákvæði
I. viðauka.

6. Að því er varðar ii-lið 10. liðar skulu niðurstöður útreikninga stofnunarinnar margfaldaðar með
margföldunarstuðli sem er ekki lægri en 3.

7. Við margföldunarstuðulinn bætist upphækkunarstuðull á bilinu frá 0 til 1 í samræmi við eftirfarandi
töflu, og skal miðað við fjölda yfirskota á næstliðnum 250 viðskiptadögum sem kemur í ljós í
afturvirku eftirliti stofnunarinnar. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að stofnanir reikni út yfirskot
á grundvelli afturvirks eftirlits, annaðhvort með tilliti til raunverulegra eða áætlaðra breytinga á
verðgildi verðbréfasamvalsins. Yfirskot er eins dags breyting á verðgildi verðbréfasamvalsins sem
fer fram úr daglegri virðisáhættu samkvæmt líkani stofnunarinnar. Í því skyni að ákvarða
upphækkunarstuðulinn skal meta fjölda yfirskota eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.

Fjöldi yfirskota Upphækkunarstuðull

Færri en 5 0,00
5 0,40
6 0,50
7 0,65
8 0,75
9 0,85

10 eða fleiri 1,00

Lögbær yfirvöld geta, í einstökum undantekningartilvikum, fallið frá kröfunni um að
upphækkunarstuðullinn bætist við margfeldisstuðulinn í samræmi við töfluna hér á undan, ef
stofnunin hefur sýnt fram á það með fullnægjandi hætti, að mati lögbærra yfirvalda, að slík hækkun
sé óþörf og að líkanið sé í aðalatriðum áreiðanlegt.
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Bendi mikill fjöldi yfirskota til þess að líkanið sé ekki nægilega nákvæmt skulu lögbær yfirvöld
afturkalla viðurkenningu sína á líkaninu eða krefjast þess að gerðar verði viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja að líkanið verði bætt sem fyrst.

Í því skyni að gera lögbærum yfirvöldum kleift að fylgjast stöðugt með því að upphækkunarstuðullinn
sé réttur skulu stofnanir tilkynna lögbærum yfirvöldum, eins fljótt og auðið er og aldrei síðar en
innan fimm viðskiptadaga, lögbærum yfirvöldum um yfirskot sem áætlun þeirra um afturvirkt
eftirlit leiðir í ljós eða sem fælu í sér hækkun á upphækkunarstuðli samkvæmt töflunni hér á undan.

8. Ef líkan stofnunarinnar er viðurkennt af lögbærum yfirvöldum, í samræmi við 4. lið, fyrir útreikning
á eiginfjárkröfum, vegna sértækrar áhættu, skal stofnunin hækka eiginfjárkröfu sína, sem reiknuð er
út í samræmi við 6., 7. og 10. lið, um fjárhæð sem er annaðhvort:

i) hlutur sértækrar áhættu í virðisáhættumati sem rétt er að einangra í samræmi við
viðmiðunarreglur vegna eftirlits; eða, að vali stofnunarinnar,

ii) virðisáhættumat undirsamvals skulda- eða eignastaðna sem fela í sér sértæka áhættu.

Stofnanir sem beita valkostinum í ii-lið skulu tilkynna fyrirfram um samsetningu undirsamvals síns
í verðbréfum og ekki breyta því nema með samþykki lögbærra yfirvalda.

9. Lögbær yfirvöld geta fallið frá kröfunni um frekari hækkun, sem um getur í 8. lið, ef stofnunin sýnir
fram á að í samræmi við samþykkta alþjóðlega staðla gefi líkan þess einnig nákvæma mynd af
ófyrirsjáanlegri áhættu eða áhættu vegna vanrækslu sem tengist skulda- og eignastöðum hennar.

10. Hver stofnun skal standast eiginfjárkröfu sem svarar til hærra gildisins af þessum tveimur:

i) virðisáhættu næstliðins dags, reiknaðri samkvæmt breytunum sem mælt er fyrir um í þessum
viðauka;

ii) meðaltals daglegs mats á virðisáhættu á hverjum næstliðinna 60 viðskiptadaga, margfaldað
með stuðlinum sem um getur í 6. lið, eftir leiðréttingu með stuðlinum sem um getur í 7. lið.

11. Útreikningur á virðisáhættu skal standast eftirtaldar lágmarkskröfur:

i) útreikningur á virðisáhættu sé gerður að minnsta kosti einu sinni á dag;

ii) 99. hundraðshlutamark miðað við einhliða öryggismörk;

iii) eignarhaldstími samsvari tíu dögum;

iv) fram fari skilvirk athugun aftur í tímann sem nái yfir að minnsta kosti eitt ár nema styttri
athugunartími sé réttlætanlegur vegna verulegrar aukningar á verðflökti;

v) gögn séu uppfærð á þriggja mánaða fresti.

12. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að líkanið gefi nákvæma mynd af allri raunhæfri áhættu sem
tengist verði kaupréttar eða staðna sem eru ígildi kaupréttar og að öll önnur áhætta, sem líkanið nær
ekki til, sé nægilega tryggð með eigin fé.

13. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að áhættumatslíkanið nái til nógu margra áhættuþátta, eftir
umsvifum stofnunarinnar á viðkomandi mörkuðum. Virða skal eftirtalin ákvæði að lágmarki:
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i) Hvað varðar vaxtaáhættu skal áhættumatskerfið taka til tiltekinna áhættuþátta sem svara til
vaxtaprósentu hvers gjaldmiðils sem stofnunin hefur í vaxtanæmum stöðum innan eða utan
efnahagsreiknings. Stofnunin skal byggja arðsemiskúrfuna á einhverri þeirra aðferða sem almennt
eru viðurkenndar. Að því er varðar stöður þar sem vaxtaáhætta er veruleg í helstu gjaldmiðlum
og á stærstu mörkuðunum skal skipta arðsemiskúrfum í að minnsta kosti sex bil mismunandi
binditímabil svo að í ljós komi hverjar sveiflurnar eru á vaxtaflökti á arðsemiskúrfunni.
Áhættumatskerfið skal einnig leiða í ljós áhættu vegna hreyfinga, sem fela ekki í sér fullkomna
fylgni, milli mismunandi vaxtakúrfa.

ii) Hvað varðar áhættu í gjaldeyrisviðskiptum skal áhættumatskerfið taka til áhættuþátta sem
eiga við um gull og einstaka gjaldmiðla sem stöður stofnunarinnar eru reiknaðar í.

iii) Hvað varðar áhættu samfara hlutabréfaeign skal áhættumatskerfið taka til að minnsta kosti
eins sérstaks áhættuþáttar fyrir hvern hlutabréfamarkað þar sem stofnunin hefur verulegar
stöður.

iv) Hvað varðar hrávöruáhættu skal áhættumatskerfið taka til að minnsta kosti eins sérstaks
áhættuþáttar fyrir hverja þá hrávöru sem stofnunin hefur verulegar stöður í. Áhættumatskerfið
skal einnig ná til áhættu vegna hreyfinga, sem eru ekki að öllu leyti samtengdar, milli áþekkra
hrávörutegunda, sem þó eru ekki eins, og hættunnar á breytingum á framvirku verði sem á
rætur að rekja til mismunandi binditíma. Einnig skal það taka mið af einkennum markaðarins,
einkum afhendingartíma og því svigrúmi sem miðlurum er veitt til þess að ganga frá stöðum.

14. Lögbær yfirvöld geta heimilað stofnunum að nota mælifylgni innan áhættuflokka og þvert á
áhættuflokka ef þau eru þess fullviss að kerfið, sem stofnunin notar við að mæla fylgni, sé traust og
því sé beitt af heilindum.�


