1U

((6YLèE WLUYLè6WMyUQDUWtèLQGL(YUySXVDPEDQGVLQV

7,/6.,381(95Ï38ë,1*6,162*5Èç6,16(%



((6

IUiPDt
XPEUH\WLQJXiWLOVNLSXQ(%XPHQGDQOHJWXSSJM|UtJUHLèVOXNHUIXPRJXSSJM|UVNHUIXP
I\ULUYHUèEUpIRJWLOVNLSXQ(%XPVDPQLQJDXPIMiUKDJVOHJDUWU\JJLQJDUUièVWDIDQLUDè
ìYtHUYDUèDUWHQJGNHUILRJVNXOGDNU|IXU

HIWLUVNDOJHUèJUHLQI\ULUKXJWDNLQXXPUHNVWUDUVDPK IW
NHUILRJiE\UJèNHUILVVWMyUD

(95Ï38ë,1*,ç 2* 5Èç (95Ï386$0%$1'6,16
+$)$
PHè KOLèVMyQ DI VWRIQViWWPiOD (YUySXEDQGDODJVLQV HLQNXP
JU



0HèWLOVNLSXQ(YUySXìLQJVLQVRJUièVLQV(%  
YDUèWLOVDPU PGXUODJDUDPPLiYHWWYDQJL%DQGDODJVLQV
WLODèQRWDIMiUKDJVWU\JJLQJDU\ILUODQGDP ULRJDIQHPD
ìDQQLJ IOHVWDU IRUPOHJDU NU|IXU VHP JHUèDU HUX WLO
VDPQLQJDXPWU\JJLQJDUUièVWDIDQLU



6HèODEDQNL (YUySX iNYDè Dè LQQOHLèD VNXOGDNU|IXU VHP
K IDJHUèWU\JJLQJDI\ULUOiQDDèJHUèLUiHYUXVY èLQXIUi
MDQ~DU7LODèKiPDUNDHIQDKDJVOHJiKULIìHVVDè
EHLWD VNXOGDNU|IXP KHIXU 6HèODEDQNL (YUySX P OW PHè
ìYtDèJLOGLVVYLèWLOVNLSXQDU(%YHUèLYtNNDè~W
ËPDWVVNêUVOXIUDPNY PGDVWMyUQDULQQDUIUiGHVHPEHU
 XP WLOVNLSXQLQD XP VDPQLQJD XP IMiUKDJVOHJDU
WU\JJLQJDUUièVWDIDQLU (% HUIMDOODèXPPiOLèRJ
IDOOLVWiiOLW6HèODEDQND(YUySX1RWNXQiVNXOGDNU|IXP
PXQIM|OJDWLOW NXPWU\JJLQJXP+pUYLèE WLVWDèIUHNDUL
VDPK ILQJJUHLèVOXNHUIDRJXSSJM|UVNHUIDI\ULUYHUèEUpI
PXQ VWXèOD HQQ IUHNDU Dè M|IQXP VDPNHSSQLVVNLO\UèXP
OiQDVWRIQDQD t |OOXP DèLOGDUUtNMXQXP (I QRWNXQ i
VNXOGDNU|IXP VHP WU\JJLQJXP \UèL DXèYHOGXè IUHNDU
N PL ìDè QH\WHQGXP RJ VNXOGXUXP HLQQLJ WLO JyèD ìDU
VHP QRWNXQ i VNXOGDNU|IXP VHP WU\JJLQJXP J WL Dè
ORNXP KDIW t I|U PHè VpU KDUèDUL VDPNHSSQL RJ JUHLèDUL
DèJDQJDèOiQVIp



7LODèJUHLèDI\ULUQRWNXQiVNXOGDNU|IXPHUPLNLOY JWDè
DIQHPDHèDEDQQDDOODUVWMyUQVêVOXUHJOXUVVWLON\QQLQJDU
RJVNUiQLQJDUVN\OGXVHPJHUèXIUDPVDOiVNXOGDNU|IXP
yUDXQK ID (LQV VNXOX VNXOGDUDU WLO Dè VWRIQD VW|èX
WU\JJLQJDUKDID HNNL t K WWX JHWD IDOOLè IUi UpWWL VtQXP
WLOM|IQXQDUJDJQYDUWOiQYHLWHQGXPVYRDèJLOWVp6|PX
JUXQQIRUVHQGXU VNXOX HLQQLJ JLOGD XP QDXèV\Q ìHVV Dè
VNXOGDUL JHWL IDOOLè IUi UHJOXP XP EDQNDOH\QG ìDU VHP
WU\JJLQJDUKDILNDQQDè|èUXPNRVWLDèKDIDyIXOOQ JMDQGL
XSSOêVLQJDUWLODèPHWDUpWWYHUèJLOGLìHLUUDVNXOGDNUDIQD
VHPOLJJMDWLOJUXQGYDOODUëHVVLiNY èLVNXOXHNNL KDID
iKULIi WLOVNLSXQ (YUySXìLQJVLQV RJ UièVLQV (%
IUiDSUtOXPOiQVVDPQLQJDI\ULUQH\WHQGXU  

PHèKOLèVMyQDIWLOO|JXIUDPNY PGDVWMyUQDULQQDU
PHèKOLèVMyQDIiOLWL6HèODEDQND(YUySX





PHè KOLèVMyQ DI iOLWL HIQDKDJV RJ IpODJVPiODQHIQGDU
(YUySXEDQGDODJDQQD  
tVDPU PLYLèPiOVPHèIHUèLQDVHPP OWHUI\ULUXPtJU
ViWWPiODQV  
RJDèWHNQXWLOOLWLWLOHIWLUIDUDQGL


0HèWLOVNLSXQ(YUySXìLQJVLQVRJUièVLQV(%YDU
NRPLèiNHUILVHPE èLWU\JJLULQQOHQGXPRJHUOHQGXP
ìiWWWDNHQGXP t JUHLèVOXNHUIXP RJ XSSJM|UVNHUIXP I\ULU
YHUèEUpI HQGDQOHJ JUHLèVOXI\ULUP OL RJ JUHLèVOXM|IQXQ
iVDPWIXOOQXVWXK ILYHèWU\JJLQJDU



Ë PDWVVNêUVOX IUDPNY PGDVWMyUQDULQQDU IUi  DSUtO
 XP WLOVNLSXQLQD XP HQGDQOHJW XSSJM|U 
(% YDU QLèXUVWDèDQ V~ Dè WLOVNLSXQ (% YLUNL
DOPHQQWYHOËVNêUVOXQQLHUO|JèiKHUVODiDèPLNLOY JUD
EUH\WLQJDNXQQLDèYHUDDèY QWDiVYLèLJUHLèVOXNHUIDRJ
XSSJM|UVNHUIDI\ULUYHUèEUpIRJHLQQLJDèQRNNXUì|UIVp
iDèVNêUDRJHLQIDOGDWLOVNLSXQ(%











+HOVWDEUH\WLQJLQHUìyDXNLQWHQJLQJPLOOLNHUIDVHPYRUX
Q UHLQJ|QJXVWDUIU NWiODQGVEXQGQXPRJVMiOIVW èXP
JUXQQLìHJDUGU|JYRUXO|JèDèWLOVNLSXQ(%ëHVVL
EUH\WLQJHUHLQDIQLèXUVW|èXPWLOVNLSXQDU(YUySXìLQJVLQV
RJ UièVLQV (% IUi  DSUtO  XP PDUNDèL
PHè IMiUP|JQXQDUJHUQLQJD   RJ HYUySVNDU VLèDUHJOXU
XPJUHLèVOXM|IQXQRJXSSJM|U7LODèI\OJMDìHVVDULìUyXQ

 ëHVVL (%JHUè ELUWLVW t 6WMWtè (6% /   EOV  +HQQDU YDU
JHWLètiNY|UèXQVDPHLJLQOHJX((6QHIQGDULQQDUQUIUiDSUtO
XPEUH\WLQJXi,;YLèDXND )MiUPiODSMyQXVWD YLè((6VDPQLQJLQQ
VMi((6YLèE WLYLè6WMyUQDUWtèLQGL(YUySXVDPEDQGVLQVQU
EOV
 6WMWtè(6%&EOV
 ÈOLW IUi  GHVHPEHU  KHIXU HQQ HNNL YHULè ELUW t 6WMyUQDUWtèLQGXP
(6% 
 ÈOLW (YUySXìLQJVLQV IUi  GHVHPEHU  KHIXU HQQ HNNL YHULè ELUW t
6WMyUQDUWtèLQGXP(6% RJiNY|UèXQUièVLQVIUiDSUtO
 6WMWtè(%/EOV
 6WMWtè(6%/EOV




 6WMWtè(%/EOV
 6WMWtè(6%/EOV

14.7.2011
7)

8)

9)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Aðildarríkin hafa ekki notfært sér möguleikann í 3. mgr.
4. gr. tilskipunar 2002/47/EB að hafna eignaupptökurétti tryggingarhafans. Því skal fella það ákvæði brott.

Því ber að breyta tilskipunum 98/26/EB og 2002/47/EB
til samræmis við það.

Í samræmi við 34. lið samstarfssamningsins milli
stofnana um betri lagasetningu (1) eru aðildarríkin hvött
til að taka saman, fyrir sig og í þágu Bandalagsins, eigin
töflur sem sýna, eftir því sem við verður komið,
samsvörun milli þessarar tilskipunar og ráðstafananna
til að lögleiða hana og að birta þær,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
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4) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:
a) í a-lið komi orðið „evra“ í stað orðsins „ecu“,
b) í stað annars undirliðar í c-lið komi eftirfarandi:
„— aðgerðir
seðlabanka
aðildarríkjanna
eða
Seðlabanka Evrópu sem varða starfsemi þ eirra
sem seðlabankar.“
5) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á a-lið:
i.

Í stað fyrsta undirliðar komi eftirfarandi:

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun
98/26/EB:

„— milli þriggja eða fleiri þátttakenda að
undanskildum kerfisstjóra þess kerfis,
hugsanlegum uppgjörsaðila, hugsanlegum
milligönguaðila, hugsanlegri greiðslujöfnunarstöð eða hugsanlegum óbeinum þátttakanda,
með sameiginlegar reglur og staðlað
fyrirkomulag að því er varðar greiðslujöfnun,
einnig fyrir tilstilli milligönguaðila eða
framkvæmd
greiðslufyrirmæla
milli
þátttakenda,“

1) Ákvæði 8. forsendu falla brott.

ii. eftirfarandi undirlið er bætt við:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 98/26/EB

„Tilhögun sem rekstrarsamhæfð kerfi taka upp
telst ekki vera kerfi.“

2) Eftirfarandi forsenda bætist við:

„14a) Lögbær landsyfirvöld eða eftirlitsyfirvöld skulu
tryggja að rekstraraðilar kerfanna, sem mynda í
sameiningu rekstrarsamhæfðu kerfin, komi sér
saman um sameiginlegar reglur um innfærslutíma í
rekstrarsamhæfðu kerfunum, að því marki sem unnt
er. Lögbær landsyfirvöld eða eftirlitsyfirvöld skulu
tryggja
að
reglur
um
innfærslutíma
í
rekstrarsamhæfðu kerfi séu samræmdar, að því
marki sem unnt er og nauðsynlegt, til að komast hjá
réttaróvissu, komi til vanskila af hálfu
þátttökukerfis.“

3) Eftirfarandi forsenda bætist við:

„22a) Ef um er að ræða rekstrarsamhæfð kerfi getur
skortur á samræmingu á því hvaða reglur gilda um
innfærslutíma og óafturkallanleika gert þátttakendur
í einu kerfi, eða jafnvel kerfisstjórann, berskjaldaða
gagnvart smitáhrifum af vanskilum í öðru kerfi. Til
að takmarka kerfisáhættu er æskilegt að kveða á um
að kerfisstjórar rekstrarsamhæfðra kerfa samræmi
reglur um innfærslutíma og óafturkallanleika í
kerfum þeim sem þeir stjórna.“

________________

( 1)

Stjtíð. ESB C 321, 31.12 2003, bls. 1.

b) Í stað fyrsta og annars undirliðar í b-lið komi
eftirfarandi:
„— lánastofnun: fyrirtæki, eins og skilgreint er í
1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006 um
stofnun
og
rekstur
lánastofnana
(endurútgefin) (*) þar með taldar stofnanirnar
sem taldar eru upp í 2. gr. þeirrar tilskipunar,
— fjárfestingarfyrirtæki: fyrirtæki eins og
skilgreint er í 1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21.
apríl
2004
um
markaði
fyrir
fjármálagerninga (**), að undanskildum þeim
stofnunum sem settar eru fram í 1. mgr.2. gr.
tilskipunarinnar,“
(*) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1.
(**) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.“,
c) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á f-lið:
i.

í stað fyrsta undirliðar komi eftirfarandi:
„f) „þátttakandi“: stofnun, milligönguaðili,
uppgjörsaðili, greiðslujöfnunarstöð eða
kerfisstjóri.“
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ii. í stað þriðju undirgreinar komi eftirfarandi:

„Við beitingu þessarar tilskipunar getur
aðildarríki ákveðið að óbeinn þátttakandi
teljist þátttakandi ef færð eru rök fyrir því að
um kerfisáhættu geti verið að ræða.„„ ““Ef
óbeinn þátttakandi telst vegna kerfisáhættu
vera þátttakandi takmarkar það ekki ábyrgð
þátttakandans sem sendir greiðslufyrirmæli til
kerfisins fyrir hönd óbeina þátttakandans.“

d) eftirfarandi komi í stað g-liðar:

„g) „óbeinn þátttakandi“: stofnun, milligönguaðili,
uppgjörsaðili,
greiðslujöfnunarstöð
eða
kerfisstjóri með samningssamband við
þátttakanda
í
kerfi
sem
gefur
greiðslufyrirmæli,
sem
gerir
óbeinum
þátttakanda kleift að senda greiðslufyrirmæli
gegnum kerfið, að því tilskildu að
kerfisstjórinn þekki óbeina þátttakandann.“

e) eftirfarandi komi í stað h-liðar:

„h) „verðbréf“: öll skjöl sem um getur í C-þætti í
I. viðauka við tilskipun 2004/39/EB,“

f) í stað i-liðar fyrsta undirliðar komi eftirfarandi:

„— fyrirmæli þátttakanda um að fá viðtakanda til
ráðstöfunar fjárhæð með færslu í reikninga
lánastofnunar, seðlabanka, milligönguaðila
eða uppgjörsaðila, eða fyrirmæli sem valda
yfirtöku
eða
niðurfellingu
á
greiðsluskuldbindingu eins og skilgreint er í
reglum kerfisins eða“,

g) Í stað l-liðar komi eftirfarandi:

„l) „uppgjörsreikningur“: reikningur í seðlabanka,
hjá uppgjörsaðila eða milligönguaðila sem
venjulega geyma eignir eða verðbréf og gera
upp færslur milli þátttakenda í kerfi,“
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sambærilegum samningi eða á annan hátt til
að tryggja réttindi og skyldur sem kunna
verða til í tengslum við kerfi eða eru settar
sem
trygging
hjá
seðlabönkum
aðildarríkjanna eða Seðlabanka Evrópu,“

(*) Stjtíð. EB L 168, 27.6.2002, bls. 43.,
i.

Eftirfarandi liðir bætast við:
„n) „viðskiptadagur“: á við um uppgjör jafnt á
nóttu sem degi og skal taka til allra atburða
innan viðskiptalotu kerfis,
o) „rekstrarsamhæfð kerfi“: tvö eða fleiri kerfi
þar sem kerfisstjórarnir hafa komið á
fyrirkomulagi sín á milli sem felur í sér
fullnustu greiðslufyrirmæla milli kerfa,
p) „kerfisstjóri“: Einingin eða einingarnar sem
bera lagalega ábyrgð á rekstri kerfis.“
„Kerfisstjóri getur einnig verið uppgjörsaðili,
milligönguaðili eða greiðslujöfnunarstöð.“

6) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:
„1. Greiðslufyrirmæli og greiðslujöfnun skulu vera
fullnustuhæf samkvæmt lögum og bindandi
gagnvart þriðja aðila, jafnvel þótt þátttakandi sæti
gjaldþrotameðferð,
að
því
tilskildu
að
greiðslufyrirmæli hafi verið færð inn í kerfið áður
en slík gjaldþrotameðferð, eins og hún er
skilgreind í 1. mgr. 6.gr., hófst. Þetta gildir jafnvel
um gjaldþrotameðferð þátttakanda (í kerfi því sem
um er að ræða eða rekstrarsamhæfðu kerfi) eða
gegn kerfisstjóra í rekstrarsamhæfðu kerfi sem er
ekki þátttakandi.
Ef greiðslufyrirmæli eru færð inn í kerfið eftir að
gjaldþrotameðferð hefst og eru framkvæmd þann
viðskiptadag, eins og hann er skilgreindur í reglum
kerfisins, sem slík málsmeðferð hefst, skulu þau
því aðeins vera fullnustuhæf samkvæmt lögum og
bindandi fyrir þriðja aðila að kerfisstjóri geti
sannað að hann hvorki gerði sér ljóst né hefði
getað verið ljóst, þegar slík greiðslufyrirmæli urðu
óafturkallanleg, að málshöfðun væri að hefjast.“
b) eftirfarandi málsgrein bætist við:

h) eftirfarandi komi í stað m-liðar:

„m) „veðtrygging“: allar seljanlegar eignir, þ.m.t.,
án takmarkana, fjárhagsleg trygging, sem um
getur í a-lið 4. mgr. 1. gr. tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/47EB frá
6. júní 2002 um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (*), sem veitt er við veðsetningu
(þ.m.t. peningar sem afhentir eru við
veðsetningu),
endurkaupasamningi
eða

„4. Þegar rekstrarsamhæfð kerfi eiga í hlut
ákvarðar hvert kerfi í eigin reglum
innfærslutíma eigin kerfis á þann hátt að tryggt
verði, eftir því sem framast er unnt, að reglur
allra rekstrarsamhæfðra kerfa séu samræmdar
að þessu leyti. Sé ekki skýrt kveðið á um það í
reglum allra kerfanna, sem eru aðilar að
rekstrarsamhæfðu kerfunum, skulu reglur eins
kerfis við gildistöku ekki verða fyrir neinum
áhrifum af reglum hinna kerfanna sem það er
rekstrarsamhæft.“
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7) Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:
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c) mótaðila seðlabanka aðildarríkjanna eða Seðlabanka
Evrópu eða

„4. gr.
d) þriðja aðila sem veitti veðtrygginguna.
Aðildarríki geta kveðið á um að gjaldþrotameðferð
þátttakanda eða kerfisstjóra rekstrarsamhæfðs kerfis komi
ekki í veg fyrir að fjármunir eða verðbréf, sem eru tiltæk á
uppgjörsreikningi þátttakandans, verði notuð til að
uppfylla skyldur þátttakandans í kerfinu, eða í
rekstrarsamhæfðu kerfi, þann viðskiptadag sem
gjaldþrotameðferð hefst. Aðildarríki geta einnig kveðið á
um að lánafyrirgreiðsla slíks þátttakanda, sem tengist
kerfinu, sé notuð til að uppfylla fyrirliggjandi, gildandi
veðtryggingu til að uppfylla skyldur þess þátttakanda í
kerfinu eða í rekstrarsamhæfðu kerfi.“

8) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.:

„Þegar rekstrarsamhæfð kerfi eiga í hlut ákveður hvert
kerfi í eigin reglum hvenær innfærslur í eigið kerfi verða
óafturkallanlegar, á þann hátt að tryggt verði, eftir því sem
framast er unnt, að reglur allra rekstrarsamhæfðra kerfa
séu samræmdar að þessu leyti. Sé ekki skýrt kveðið á um
það í reglum allra kerfanna, sem eru aðilar að
rekstrarsamhæfðu kerfunum, skulu reglur eins kerfis við
gildistöku ekki verða fyrir neinum áhrifum af reglum
hinna kerfanna sem það er rekstrarsamhæft.“

9) Í stað 7. gr. komi eftirfarandi:

„7. gr.

Gjaldþrotameðferð hefur ekki afturvirk áhrif á réttindi og
skyldur þátttakanda sem leiða af. eða er í tengslum við,
þátttöku hans í kerfi áður en slík málsmeðferð, eins og hún
er skilgreind í 1. mgr. 6.gr., hefst. Þetta gildir m.a. um
réttindi og skyldur þátttakanda í rekstrarsamhæfðu kerfi,
eða rekstrarstjóra í rekstrarsamhæfðu kerfi sem ekki er
þátttakandi.“

10) Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.

1. Gjaldþrotameðferð eftirfarandi aðila hefur ekki áhrif á
rétt kerfisstjóra eða þátttakanda til fullnustu í
veðtryggingu, sem honum er veitt í tengslum við kerfi eða
rekstrarsamhæft kerfi, eða rétt seðlabanka aðildarríkjanna
eða Seðlabanka Evrópu til fullnustu í veðtryggingu, sem
þeim er veitt:

a) þátttakanda (í viðkomandi kerfi eða rekstrarsamhæfðu
kerfi),

b) rekstrarstjóra rekstrarsamhæfðs kerfis sem er ekki
þátttakandi,

Slíkri veðtryggingu er hægt að koma í kring til fullnustu
þessa réttar.

2. Ef verðbréf, þ.m.t. réttindi í verðbréfum, eru lögð fram
sem veðtrygging fyrir þátttakendur, kerfisstjóra,
seðlabanka aðildarríkjanna eða Seðlabanka Evrópu, eins
og lýst er í 1.gr., og réttindi þeirra eða réttindi tilnefnds
aðila, umboðsmanns eða þriðja aðila, sem kemur fram
fyrir þeirra hönd að því er viðkemur verðbréfunum, eru
löglega skráð í embættisbók, reikning eða miðlægt
vörslukerfi, sem er í aðildarríki, skal ákvörðun um réttindi
eininganna, sem eiga veðtryggingu í tengslum við þessi
réttindi, falla undir gildissvið þess aðildarríkis.“

11) Í stað 10. gr. komi eftirfarandi:

„10. gr.

1. Aðildarríki skulu tilgreina kerfin og viðkomandi
kerfisstjóra sem falla undir gildissvið þessarar tilskipunar
og tilkynna framkvæmdastjórninni um þau, og upplýsa
framkvæmdastjórnina um þau yfirvöld sem þau hafa valið
í samræmi við 2. mgr. 6. gr.

Kerfisstjórinn skal tilkynna því aðildarríki, þar sem
viðeigandi lög gilda, um þátttakendur í kerfinu, þ.m.t. allir
hugsanlegir, óbeinir þátttakendur, og greina frá
breytingum sem kunna að verða á hópi þeirra.

Aðildarríki geta, auk þess sem kveðið er á um í öðrum
undirlið, ákveðið að kerfi, sem falla undir lögsögu þeirra,
sæti eftirliti eða séu háð leyfi.

Sé þess óskað skal stofnun veita öllum, sem lögmætra
hagsmuna eiga að gæta, upplýsingar um kerfin, sem hún
tekur þátt í, og veita upplýsingar um þær meginreglur sem
stýra því hvernig kerfin starfa.

2. Kerfi, sem varð til fyrir gildistöku innlendra ákvæða
um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2009/44/EB frá 6. maí 2009 um breytingu á tilskipun
98/26/EB um endanlegt uppgjör á greiðslum og
uppgjörskerfum fyrir verðbréf og tilskipunar 2002/47/EB
um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir að því er varðar
tengd kerfi og skuldakröfur (*) skal áfram vera til sem
kerfi að því er varðar þessa tilskipun.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 40/14

Greiðslufyrirmæli, sem bókfærð eru í kerfi áður en
framkvæmdartilskipun innlendra ákvæða 2009/44/EB
öðlast gildi, skal teljast greiðslufyrirmæli að því er varðar
þessa tilskipun.“
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b) í stað i.–iv. liðar í c-lið 2. mgr. komi eftirfarandi:

„i. lánastofnun, eins og hún er skilgreind í 1. mgr.
4. gr. tilskipunar 2006/48/EB, þ.m.t. þær stofnanir
sem eru tilgreindar í 2. gr. þeirrar tilskipunar,

(*) Stjtíð. ESB L 146, 10.6.2009, bls. 37.

2. gr.
Breytingar á tilskipun 2002/47/EB

ii. fjárfestingarfyrirtæki, eins og það er skilgreint í
1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði
fyrir fjármálagerninga (*),

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun
2002/47/EB:
1) Í stað 9. forsendu komi eftirfarandi:

iii. fjármálastofnun, eins og hún er skilgreind í 5. mgr.
4. gr. tilskipunar 2006/48/EB,

„9) Í því skyni að takmarka stjórnsýsluálag á aðila, sem
nota fjárhagslegar tryggingar innan gildissviðs
þessarar tilskipunar, skal eina krafan varðandi aðila,
sem heimilt er að gera um gildi fjárhagslegra
trygginga að landslögum, vera að tryggingin skuli
vera undir yfirráðum tryggingarhafa eða aðila, sem er
í fyrirsvari fyrir hann, sem útilokar þó ekki
tryggingaraðferðir sem veita tryggingarveitanda
heimild til að skipta út tryggingu eða draga
umframtryggingu til baka. Þessi tilskipun kemur ekki
í veg fyrir að aðildarríkin geti krafist þess að
skuldakröfur séu afhentar sem viðbót á skrá yfir
kröfur.“

iv. vátryggingafélag, eins og það er skilgreint í a-lið
1. gr. tilskipunar ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní
1992
um
samræmingu
á
lögum
og
stjórnsýslufyrirmælum varðandi frumtryggingar,
aðrar en líftryggingar (þriðja tilskipun um
skaðatryggingar) (**) og líftryggingafyrirtæki,
eins og það er skilgreint í a-lið 1. mgr. 1. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB
frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (***),“

2) Í stað 20. forsendu komi eftirfarandi:
„20) Þessi tilskipun er með fyrirvara um beitingu eða áhrif
samningsskilmála fjármálagerninga eða skuldakrafna,
sem eru sett sem fjárhagsleg trygging, s.s. réttindi og
skyldur eða önnur skilyrði sem er að finna í
útgáfuskilmálum slíkra gerninga, eða önnur réttindi,
aðrar skyldur og önnur skilyrði sem gilda milli
útgefanda og handhafa slíkra gerninga eða milli
skuldara og skuldareiganda slíkra skuldakrafna.“

(*) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.
(**) Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1.
(***) Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1.
c) Eftirfarandi komi í stað a-liðar 4. mgr.:

„a) Fjárhagslega tryggingin, sem á að veita, skal vera í
reiðufé, fjármálagerningar eða skuldakröfur,“

3) Eftirfarandi forsenda bætist við:
„23) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á rétt aðildarríkjanna
til að setja reglur til að tryggja skilvirkni
fjárhagslegra tryggingarráðstafana með tilliti til þriðja
aðila, að því er varðar skuldakröfur.“

d) eftirfarandi liður bætist við í 4. mgr.:

„c) Aðildarríki geta ákveðið að skuldakröfur falli ekki
undir gildissvið þessarar tilskipunar ef skuldarinn er
neytandi eins og hann er skilgreindur í a-lið 3. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB frá
23. apríl 2008 um lánssamninga fyrir neytendur (2) eða
örfyrirtæki eða litið fyrirtæki eins og þau eru
skilgreind í 1. gr., 2. mgr. 2. gr. og 3.gr. viðaukans við
tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6.
maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum og
litlum og meðalstórum fyrirtækjum (3), nema
tryggingarhafi
eða
tryggingarveitandi
slíkra
skuldakrafna sé ein þeirra stofnana sem um getur í blið 2. mgr. 1. gr. þessarar tilskipunar.“

4) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi komi í stað b-liðar 2. mgr.:
„b) seðlabanki, Seðlabanki Evrópu, Alþjóðagreiðslubankinn, fjölþjóðlegur þróunarbanki, eins og um
getur í 4. lið. 1. hluta 6. viðauka tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní
2006 um stofnun og rekstur lánastofnana
(endurútgáfa) (1), Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og
Fjárfestingabanki Evrópu,“

________________
________________

( 1)

Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1.,

( 2)
( 3)

Stjtíð. ESB L 133, 22.5.2008, bls. 66.
Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36.
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6) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:

eftirfarandi málslið er bætt við í öðrum undirlið:
„Að því er varðar skuldakröfur er fullnægjandi að
þær séu færðar á skrá, skriflega, eða með þeim
hætti sem sambærilegur er í lagalegu tilliti, og
lagðar fyrir tryggingarhafann, til að auðkenna
skuldakröfuna og færa sönnur á hana sem
fjárhagslega tryggingu milli aðila.“

ii. eftirfarandi undirliður bætist aftan við annan
undirlið:
„Það hefur ekki áhrif á annan undirlið að
aðildarríki geta kveðið á um að einnig sé
fullnægjandi, að því er varðar skuldakröfur, að
þær séu færðar á skrá, skriflega, eða með þeim
hætti sem sambærilegur er í lagalegu tilliti, og
lagðar fyrir tryggingarhafann, til að auðkenna
skuldakröfuna og færa sönnur á hana sem
fjárhagslega tryggingu gegn skuldaranum eða
þriðja aðila.“
5) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:

a) við 1. mgr. bætast eftirfarandi undirgreinar:

„Með fyrirvara um 5. mgr. 1. gr., skulu aðildarríki
ekki krefjast þess, þegar skuldakröfur eru lagðar fram
sem trygging, að stofnun, lögmæti, fullgilding,
forgangur, fullnustuhæfi eða sönnunarhæfi gagna um
slíkar fjárhagslegar tryggingar ráðist ekki af
einhverjum formlegum gerningi, s.s. skráningu eða
tilkynningu skuldara skuldakröfunnar sem sett er fram
sem trygging. Aðildarríkin geta þó krafist formlegs
gernings, s.s. skráningar eða tilkynningar, vegna
fullgildingar,
forgangs,
fullnustuhæfis
eða
sönnunarhæfis gagna gagnvart skuldaranum eða þriðja
aðila.

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 30. júní 2014,
veita Evrópuþinginu og ráðinu upplýsingar um hvort
þessi liður eigi ennþá við.“

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Eftirfarandi komi í stað b- og c-liðar:
b) eftirfarandi málsgrein bætist við:
„b) „samningur um framsal eignarréttar yfir
fjárhagslegri tryggingu“: samningur, þ.m.t.
endurhverf
verðbréfakaup,
þar
sem
tryggingarveitandi framselur fullan eignarrétt
yfir, eða fullan rétt til fjárhagslegrar
tryggingar, til tryggingarhafa til að tryggja,
eða ná fram með öðrum hætti, efndum á
viðkomandi fjárskuldbindingum,
c) „samningur um veðsetningu á fjárhagslegri
tryggingu“:
samningur
þar
sem
tryggingarveitandi leggur fram fjárhagslega
tryggingu
sem
veð
til
handa
tryggingarhafanum eða í þágu hans, og
eignarréttur eða réttindi yfir fjárhagslegu
tryggingunni helst að fullu eða að hluta til hjá
tryggingarveitanda
þegar
veðréttur
er
stofnaður,“

„3. Með fyrirvara um tilskipun ráðsins 93/13/EBE frá
5. apríl 1993 um óréttmæta skilmála í
neytendasamningum (*) og innlend ákvæði varðandi
óréttmæta samningsskilmála skulu aðildarríkin tryggja
að skuldarar skuldakrafnanna geti, svo gilt sé,
skriflega eða með þeim hætti sem sambærilegur er í
lagalegu tilliti, fellt niður:

i.

rétt sinn til jöfnunar gagnvart lánveitendum
skuldakröfunnar og gagnvart aðilum sem
lánveitandinn hefur framselt, veðsett eða með
öðrum hætti veitt skuldakröfuna sem tryggingu og

ii. eftirfarandi liður bætist við:
„o) „skuldakrafa“: peningakrafa á grundvelli
samnings þar sem lánastofnun, eins og hún er
skilgreind í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar
2006/48/EB, þ.m.t. stofnanir þær sem taldar
eru upp í 2. gr. þeirrar tilskipunar, veitir
fyrirgreiðslu í formi láns.“
b) í stað annars málsliðar 2. mgr. komi eftirfarandi:
„Réttur tryggingarveitanda til staðgöngutryggingar, til
að draga umframtryggingu til baka eða, ef um
skuldakröfur er að ræða, innheimta afrakstur af
tryggingunni þar til annað verður ákveðið, hefur ekki
áhrif á fjárhagslega tryggingu sem tryggingarhafi
hefur fengið samkvæmt þessari tilskipun.“

ii. rétt sinn sem leiðir af reglum um bankaleynd, sem
að öðrum kosti myndi hindra lánveitanda
skuldakröfunnar í eða draga úr möguleikum hans á
að veita upplýsingar um skuldarann í þeim tilgangi
að nota skuldakröfuna sem tryggingu.“

(*) Stjtíð. EB L 95, 21.4.1993, bls. 29.
7) Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi liður bætist við í 1. mgr.:
„c) skuldakröfur með sölu eða töku þeirra til eignar og
með því að jafna verðgildi þeirra á móti, eða til að
standa skil á, viðkomandi fjárskuldbindingum.“
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b) eftirfarandi komi í stað b-liðar 2. mgr.:
„b) aðilar hafa náð samkomulagi um mat á
fjármálagerningum og skuldakröfum í samningi
um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu.“
c) Ákvæði 3. mgr. falli brott.
8) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.:
„6. Þessi grein gildir ekki um skuldakröfur.“
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Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 30. júní 2011.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi tekur til.
4. gr.

9) Eftirfarandi grein bætist við á eftir 9. gr.:

Gildistaka

„Grein 9a

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Tilskipun 2008/48/EB
Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um
ákvæði tilskipunar 2008/48/EB.“
3. gr.
Lögleiðing
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar
en 30. desember 2010. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

5. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Strassborg 6. maí 2009.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

H.-G. PÖTTERING

J. KOHOUT

forseti.

forseti.

