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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 827/2012

frá 29. júní 2012

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðferðir við opinbera 
birtingu á hreinum skortstöðum, snið upplýsinganna sem skal veita Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um hreinar skortstöður, gerðir samninga, 
fyrirkomulags og ráðstafana til að tryggja með fullnægjandi hætti að hlutabréf eða 
ríkisskuldagerningar séu tiltækir vegna uppgjörs og dagsetningar og tímabil vegna 
ákvörðunar á meginvettvangi hlutabréfs samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 236/2012 frá 14. mars 2012 um skortsölu og tiltekna þætti 
skuldatrygginga (1), einkum 9. gr. (6. mgr.), 11. gr. (4. mgr.), 
12. gr. (2. mgr.), 13. gr. (5. mgr.) og 16. gr. (4. mgr.),

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Markmiðið með þessari reglugerð er að ákvarða skrána 
yfir undanþegin hlutabréf, sem er nauðsynlegt skref 
við birtingu upplýsinga fyrir almenning um skortstöður 
í öllum hlutabréfum sem ekki eru undanþegin 
og skilyrðin sem gilda um sendingu upplýsinga til 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Því 
er nauðsynlegt að mæla einnig fyrir um reglur um 
fyrirkomulag og ráðstafanir sem skal samþykkja að því er 
varðar hlutabréfin sem ekki eru undanþegin. Til að tryggja 
samfellu milli þessara ákvæða um skortsölu, sem ættu að 
taka gildi á sama tíma, og til að auðvelda heildaryfirsýn 
og þægilegt aðgengi að þeim fyrir einstaklinga sem 
falla undir þessar skuldbindingar þykir rétt að fella alla 
tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem krafist er með 
reglugerð (ESB) nr. 236/2012, í eina reglugerð.

2) Til að tryggja samræmda beitingu reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 í tengslum við upplýsingar sem lögbær yfirvöld 
skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 
og til að ná fram skilvirkri vinnslu þeirra upplýsinga 
skulu þær sendar rafrænt með öruggum hætti á stöðluðu 
sniðmáti.

3) Mikilvægt er að auðvelda aðgang að gögnum og 
endurnotkun gagna um hreinar skortstöður sem eru birt 
markaðnum á miðlægum vefsetrum sem lögbært yfirvald 
starfrækir eða hefur eftirlit með. Því ætti að veita þessi gögn 
á sniði sem gerir sveigjanlega notkun þeirra mögulega og 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 11. 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.

sem takmarkast ekki við stöðluð bréfasímagögn. Þegar 
það er tæknilega mögulegt ætti að nota tölvulesanleg snið 
til að gera notendum kleift að vinna upplýsingarnar á 
skipulegan og kostnaðarhagkvæman hátt.

4) Til að tryggja að þessar upplýsingar séu birtar markaðnum, 
til viðbótar við birtingu á miðlægu vefsetri sem lögbært 
yfirvald starfrækir eða hefur eftirlit með, ætti að vera 
mögulegt að gera upplýsingarnar um hreina skortstöðu 
aðgengilegar almenningi með öðrum hætti.

5) Mikilvægt er fyrir notendur að birtar upplýsingar um 
hreinar skortstöður í hlutabréfum, sem er yfir við kom andi 
birtingarmörkunum, innihaldi tvenns konar grund vallar-
upplýsingar. Þær ættu að fela í sér samantekna skrá eða 
töflu yfir hreinar skortstöður umfram birtingarmörkin, 
sem eru útistandandi þegar vefsetrið er skoðað, og skrá 
eða töflu með sögulegum gögnum um allar hreinar 
skortstöður sem hafa verið birtar.

6) Þegar hrein skortstaða í hlutabréfum fer niður fyrir við-
eig andi birtingarmörk ætti að birta nánari upplýsingar, 
þ.m.t. raunverulega stærð stöðunnar. Til að koma í veg 
fyrir rugling meðal notenda sem heimsækja miðlægu 
vefsetrin ættu birtar stöður, sem hafa fallið undir 0,5% af 
útgefnu hlutafé hlutaðeigandi fyrirtækis, ekki að standa í 
ótakmarkaðan tíma við hlið stöðunnar í rauntíma, heldur 
vera aðgengilegar sem söguleg gögn eftir að hafa verið 
birtar í 24 klukkustundir.

7) Til að setja stöðugan og skýran en þó sveigjanlegan 
ramma er mikilvægt að tilgreina gerðir lánssamninga og 
annarra framfylgjanlegra krafna, sem hafa svipuð áhrif, og 
tegundir fyrirkomulags við þriðja aðila sem tryggir með 
fullnægjandi hætti að hlutabréf eða ríkisskuldagerningar 
séu tiltækir til uppgjörs, og tilgreina viðmiðanirnar sem 
slíkir samningar og slíkt fyrirkomulag verða að uppfylla.

8) Nýting á rétti til að skrá sig fyrir nýjum hlutabréfum í 
tengslum við skortsölu getur aðeins tryggt með fullnægjandi 
hætti tiltækileika vegna uppgjörs ef fyrirkomulagið er 
með þeim hætti að uppgjör skortsölunnar sé tryggt þegar 
hún er á gjalddaga. Því er mikilvægt að tilgreina reglur til 
að tryggja að hlutabréfin, sem áskriftarrétturinn gildir um, 
séu tiltæk á eða fyrir greiðsludaginn og að magn þeirra 
sé a.m.k. jafngilt fjölda hlutabréfa sem fyrirhugað er að 
skortselja.
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9) Við skilgreiningu á staðfestingarfyrirkomulagi sem 
tímamörk gilda um er mikilvægt að tilgreina tímarammann 
til að standa mæta skortsölu með kaupum þannig að hann 
samræmist mismunandi greiðslutímabilum í mismunandi 
löggjöf landanna.

10) Til að tryggja með fullnægjandi hætti að gerningar séu 
tiltækir við uppgjör þegar einstaklingur eða lögaðili, 
sem gerir samning um skortsölu, kemur á fyrirkomulagi 
við þriðja aðila þar sem þriðji aðili hefur staðfest 
að gerningurinn hafi verið staðsettur, er mikilvægt að 
öruggt sé að þriðji aðilinn, hafi hann staðfestu í þriðja 
landi, falli undir viðeigandi eftirlit og að viðeigandi 
fyrirkomulag um upplýsingaskipti milli eftirlitsaðila sé 
fyrir hendi. Í slíku viðeigandi fyrirkomulagi gæti falist að 
vera undirritunaraðili samkomulags sem Alþjóðasamtök 
eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (IOSCO) hafa gert.

11) Í þeim tilgangi að tryggja rétta framkvæmd á kröfunni 
um að ákvarða hvort meginviðskiptavettvangur hluta-
bréfs sé utan Sambandsins ætti að koma á umbreyt ing-
ar fyrirkomulagi til að ákvarða í fyrsta sinn skrána yfir 
undan þegin hlutabréf skv. 16. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 236/2012. Enda þótt skráin yfir undanþegin hlutabréf 
gildi í tvö ár er að auki nauðsynlegt að veita nokkurn 
sveigjan leika þar sem upp geta komið tilvik þar sem 
nauðsyn legt reynist að endurskoða skrána á þessu tveggja 
ára tímabili.

12) Til að tryggja samræmi ætti dagurinn þegar þessi 
reglugerð kemur til framkvæmda að vera sá sami og 
dagurinn sem reglugerð (ESB) nr. 236/2012 kemur til 
framkvæmda. Til að veita einstaklingum og lögaðilum 
nægan tíma til að taka saman skrá yfir hlutabréf sem eru 
undanþegin samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 236/2012 
ætti að undirbúa skrána og birta í kjölfarið á vefsetri 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 
með góðum fyrirvara áður en reglugerð (ESB) 
nr. 236/2012 kemur til framkvæmdar. Því ættu 
ákvæðin um dagsetningu og tímabil vegna útreiknings 
á meginviðskiptavettvanginum, tilkynningardag til 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um 
hlutabréf, ef meginviðskiptavettvangur þeirra er utan 
Sam bandsins, og skráin yfir undanþegin hlutabréf, að 
gilda frá þeim degi sem þessi reglugerð tekur gildi.

13) Þar sem fram kemur í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 
að samþykkja ætti bindandi tæknistaðla áður en unnt 
er að beita þeirri reglugerð á nytsaman hátt, og þar 
sem nauðsynlegt er að tilgreina fyrir 1. nóvember 
2012 þá veigalitlu þætti sem krafist er til að auðvelda 
markaðsaðilum að fara að þessari reglugerð og lögbærum 
yfirvöldum að framfylgja henni, er nauðsynlegt að þessi 
reglugerð taki gildi daginn eftir að hún er birt.

14) Þessi reglugerð byggist á frumvarpi að tæknilegum 
framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verð bréfa markaðs-
eftirlitsstofnunin hefur lagt fram til fram kvæmda-
stjórnarinnar.

15) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft 
opið samráð við almenning um frumvörpin að tæknilegum 
framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, 
greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað 
eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, sem komið 
var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 
um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tæknilega framkvæmdar-
staðla sem tilgreina eftirfarandi:

a)  aðferðirnar sem einstaklingar eða lögaðilar geta notað til 
að birta almenningi upplýsingar um hreinar skortstöður og 
snið upplýsinganna sem lögbær yfirvöld skulu veita Evr-
ópsku  verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. 6. mgr.  
9. gr. og 4. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012,

b)  gerðir samninga, fyrirkomulags og ráðstafana sem tryggja 
með fullnægjandi hætti að hlutabréf séu tiltæk vegna 
uppgjörs og gerðir samninga, fyrirkomulags og ráðstafana 
sem tryggja með fullnægjandi hætti að ríkisskuldagerningar 
séu tiltækir vegna uppgjörs skv. 2. mgr. 12. gr. og 5. mgr. 
13. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  
nr. 236/2012,

c)  dagsetningu og tímabil vegna útreiknings á megin við-
skiptavettvangi, tilkynningar til Evrópsku verðbréfa mark-
aðseftirlitsstofnunarinnar og gildi viðeigandi skrár skv.  
4. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 236/2012.

II. KAFLI

AÐFERÐIR VIÐ OPINBERA BIRTINGU Á 
MIKILVÆGUM HREINUM SKORTSTÖÐUM Í 

HLUTABRÉFUM

(9. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

2. gr.

Aðferðir sem beita má við birtingu upplýsinga fyrir 
almenning

Upplýsingar um hreinar skortstöður í hlutabréfum skal birta 
almenningi með því að setja þær fram á miðlægu vefsetri, 
sem viðkomandi lögbært yfirvald starfrækir eða hefur eftirlit 
með skv. 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012. 
Upplýsingarnar skal birta almenningi með aðferðum sem:

(2) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.
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a)  sýna þær á því sniði sem tilgreint er í I. viðauka til að 
veita almenningi, sem heimsækir vefsetrið aðgang að einni 
eða fleiri af þeim töflum, þar sem má finna viðkomandi 
upplýsingar um stöður á hvern útgefanda hlutar,

b)  gera notendum kleift að greina og sía frá hreinar skortstöður 
í útgefanda hlutabréfs sem hafa náð eða farið umfram 
viðeigandi birtingarmörk á þeim tíma þegar vefsetrið er 
heimsótt,

c)  veita söguleg gögn um birtar hreinar skortstöður í útgefanda 
hlutabréfs,

d)  taka með, þegar það er tæknilega mögulegt, skrár sem 
unnt er að hala niður með birtum og sögulegum hreinum 
skortstöðum á tölvulesanlegu formi, sem merkir að skrárnar 
séu fullnægjandi að því marki að notkunarhugbúnaður geti 
greint með áreiðanlegum hætti einstakar upplýsingar og 
innra skipulag þeirra,

e)  sýna í einn dag, ásamt upplýsingunum sem tilgreindar eru í 
b-lið, hreinar skortstöður, sem birtar eru vegna þess að þær 
hafa lækkað niður fyrir birtingarmörkin, sem eru 0,5% af 
útgefnu hlutafé, áður en upplýsingarnar eru fjarlægðar og 
fluttar yfir í hluta sem geymir söguleg gögn.

III. KAFLI

SNIÐ UPPLÝSINGANNA SEM LÖGBÆRT YFIRVALD 
SKAL VEITA EVRÓPSKU VERÐBRÉFAMARKAÐS

EFTIRLITSSTOFNUNINNI Í TENGSLUM VIÐ 
HREINAR SKORTSTÖÐUR

(11. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

3. gr.

Snið reglubundinna upplýsinga

1. Viðkomandi lögbær yfirvöld skulu veita upplýsingarnar 
sem ber að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 
á ársfjórðungsgrundvelli um hreinar skortstöður í hlutabréfum, 
ríkisskuldum og skuldatryggingum skv. 1. mgr. 11. gr. í 
reglugerð (ESB) nr. 236/2012 á sniði sem tilgreint er í  
II. viðauka við þessa reglugerð.

2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu sendar 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni rafrænt um 
kerfi, sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin kemur 
á fót, sem tryggir að heildstæðni, heilleiki og trúnaður 
upplýsinganna viðhaldist meðan á sendingu þeirra stendur.

4. gr.

Snið upplýsinganna sem láta skal í té samkvæmt beiðni

1. Viðkomandi lögbært yfirvald skal veita upplýsingarnar 
um hreinar skortstöður í hlutabréfum og ríkisskuldum eða í 
óvörðum stöðum í tengslum við skuldatryggingar á ríki skv. 
2. mgr. 11. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 á því sniði sem 
Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin tilgreinir í beiðni 
sinni.

2. Ef umbeðnar upplýsingar varða upplýsingar sem eru í 
tilkynningunni sem lögbæra yfirvaldið hefur fengið skv. 5., 

7. og 8. gr. í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 skal veita þær 
upplýsingar í samræmi við kröfurnar sem settar eru í 2. gr. 
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
826/2012 (3).

3. Lögbæra yfirvaldið skal senda umbeðnar upplýsingar 
á rafrænu sniði um kerfi sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin hefur komið á fót sem tryggir að heildstæðni, 
heilleiki og trúnaður upplýsinganna viðhaldist á meðan á 
sendingu þeirra stendur.

IV. KAFLI

SAMNINGAR, FYRIRKOMULAG OG RÁÐSTAFANIR 
TIL AÐ TRYGGJA MEÐ FULLNÆGJANDI HÆTTI 

TILTÆKILEIKA VIÐ UPPGJÖR

(12. GR. OG 13. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 
236/2012)

5. gr.

Samningar um lántöku og aðrar framfylgjanlegar kröfur 
sem hafa sambærileg áhrif

1. Gera skal samning um lántöku eða aðra framfylgjanlega 
kröfu, sem um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr. og b-lið 1. mgr. 13. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, sem getur verið í formi 
samkomulags, samnings eða kröfu, sem er lagalega bindandi á 
gildistíma skortsölunnar, sem hér segir:

a)  framtíðarsamningar og skiptasamningar: framtíðar samn-
ing ar og skiptasamningar, sem leiða til raunuppgjörs á við-
kom andi hlutabréfum eða ríkisskuldum og ná yfir a.m.k. 
þann fjölda hlutabréfa eða fjárhæð ríkisskulda, sem einstak-
lingurinn eða lögaðilinn fyrirhugar að skortselja, gerðir 
fyrir eða samtímis skortsölu og tilgreina afhendingar- eða 
lokadagsetningu sem tryggir að uppgjör skortsölunnar geti 
farið fram á gjalddaga,

b)  valréttir: valréttir, sem leiða til raunuppgjörs á viðkomandi 
hlutabréfum eða ríkisskuldum og ná yfir a.m.k. þann fjölda 
hlutabréfa eða fjárhæð ríkisskulda, sem einstaklingurinn 
eða lögaðilinn fyrirhugar að skortselja, gerðir fyrir eða 
samtímis skortsölu og tilgreina lokadagsetningu sem tryggir 
að uppgjör skortsölunnar geti farið fram á gjalddaga,

c)  endurhverf verðbréfakaup: endurhverf verðbréfakaup, 
sem ná yfir a.m.k. þann fjölda hlutabréfa eða fjárhæð 
ríkisskulda, sem einstaklingurinn eða lögaðilinn fyrirhugar 
að skortselja, gerðir fyrir eða samtímis skortsölu og 
tilgreina endurkaupadagsetningu sem tryggir að uppgjör 
skortsölunnar geti farið fram á gjalddaga,

d)  fast samkomulag eða veltigerningar: samkomulag eða 
gerningur, sem koma til fyrir eða samtímis skortsölu, sem 
hljóðar upp á fyrirframákveðið magn tilgreindra hlutabréfa 
eða ríkisskulda sem, á meðan á skortsölunni stendur, nær 

(3) Stjtíð. ESB L 251, 18.09.2012, bls. 11.
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yfir a.m.k. þann fjölda hlutabréfa eða fjárhæð ríkisskulda, 
sem einstaklingurinn eða lögaðilinn fyrirhugar að 
skortselja, og tilgreinir afhendingar- eða lokadagsetningu 
sem tryggir að uppgjör skortsölunnar geti farið fram á 
gjalddaga,

e)  samningar í tengslum við áskriftarréttindi: samningar 
í tengslum við áskriftarréttindi þegar einstaklingur eða 
lögaðili á rétt á að skrifa sig fyrir nýjum hlutabréfum í 
sama útgefanda og í sama flokki og sem nær yfir a.m.k. 
þann fjölda hlutabréfa sem fyrirhugað er að skortselja að 
því tilskildu að einstaklingurinn eða lögaðilinn eigi rétt á 
að fá hlutabréfin við eða fyrir uppgjör skortsölunnar,

 f)  aðrar kröfur eða samningar, sem leiða til afhendingar 
á viðkomandi hlutabréfum eða ríkisskuldum: samningar 
eða kröfur sem ná yfir a.m.k. þann fjölda hlutabréfa eða 
fjárhæð ríkisskulda, sem einstaklingurinn eða lögaðilinn 
fyrirhugar að skortselja, sem koma til fyrir eða samtímis 
skortsölu og tilgreina afhendingar- eða lokadagsetningu 
sem tryggir að uppgjör skortsölunnar geti farið fram á 
gjalddaga.

2. Mótaðili einstaklingsins eða lögaðilans skal leggja fram 
samkomulagið, samninginn eða kröfuna á varanlegum miðli 
sem sönnun á tilvist samkomulagsins um lántöku eða annarrar 
framfylgjanlegrar kröfu.

6. gr.

Fyrirkomulag og ráðstafanir sem skal gera í tengslum 
við skortsölu hlutabréfs sem tekið er til viðskipta á 

viðskiptavettvangi

(Ákvæði c-liðar 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012)

1. Ákvæði 2., 3. og 4. mgr. skulu mæla fyrir um 
fyrirkomulagið og ráðstafanirnar sem gera skal í tengslum 
við skortsölur hlutabréfs sem tekið hefur verið til viðskipta á 
viðskiptavettvangi skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012.

2. Staðlað staðsetningarfyrirkomulag eða ráðstafanir eru 
fyrirkomulag, staðfestingar og ráðstafanir sem fela í sér 
eftirfarandi þætti:

a)  fyrir staðfestingar á staðsetningu: staðfesting sem þriðji 
aðili veitir, áður en einstaklingur eða lögaðili gerir samning 
um skortsölu, um að hann telji að hann geti gert hlutabréfin 
aðgengileg vegna uppgjörs tímanlega til að taka tillit til 
fjárhæðar mögulegrar sölu og markaðsaðstæðna og sem 
gefur til kynna fyrir hvaða tímabil hlutabréfið er staðsett,

b)  fyrir staðfestingar sem hafa verið settar í bið: staðfesting 
þriðja aðila, sem gefin er áður en samningur er gerður um 
skortsölu, sem hefur a.m.k. sett umbeðinn fjölda hlutabréfa 
í bið fyrir þann aðila.

3. Staðlað staðsetningarfyrirkomulag og ráðstafanir innan 
dags eru fyrirkomulag, staðfestingar og ráðstafanir sem fela í 
sér eftirfarandi þætti:

a)  fyrir beiðnir um staðfestingu: beiðni einstaklings eða 
lögaðila um staðfestingu þriðja aðila sem tilgreinir að 
skortsalan falli undir kaup á þeim degi sem skortsalan fer 
fram,

b)  fyrir staðfestingar á staðsetningu: staðfesting sem þriðji 
aðili veitir, áður en gerður er samningur um skortsölu, 
um að hann telji að hann geti gert hlutabréfin aðgengileg 
vegna uppgjörs tímanlega til að taka tillit til fjárhæðar 
mögulegrar sölu og markaðsaðstæðna og sem gefur til 
kynna fyrir hvaða tímabil hlutabréfin eru staðsett,

c)  fyrir staðfestingu á auðveldum lánum eða kaupum: 
staðfesting þriðja aðila, sem veitt er áður en samningurinn 
um skortsölu er gerður, um að auðvelt sé að fá hlutabréfið 
lánað eða keypt í viðeigandi magni með tilliti til 
markaðsaðstæðna og annarra upplýsinga sem aðgengilegar 
eru þriðja aðila um framboð hlutabréfanna eða, ef þessi 
staðfesting þriðja aðila liggur ekki fyrir, að hann hafi a.m.k. 
sett í bið umbeðinn fjölda hlutabréfa fyrir einstaklinginn 
eða lögaðilann,

d)  fyrir vöktun: skuldbinding einstaklings eða lögaðila um að 
vakta fjárhæð skortsölunnar sem kaup ná ekki yfir,

e)  fyrir fyrirmæli, ef ekki tekst að ná yfir stöðu: loforð 
frá einstaklingi eða lögaðila þess efnis að ef umsamin 
skortsala fellur ekki undir kaup innan sama dags, muni 
hann án tafar senda fyrirmæli til þriðja aðila um að afla 
hlutabréfanna til að mæta uppgjörinu á gjalddaga.

4. Fyrirkomulag og ráðstafanir um að auðvelda lántöku eða 
kaup merkir fyrirkomulag, staðfestingar og ráðstafanir, sem 
fela í sér eftirfarandi þætti, þegar einstaklingur eða lögaðili 
gerir samning um skortsölu hlutabréfa, sem uppfylla kröfurnar 
um seljanleika sem komið er á með 22. gr. í reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1287/2006 (4), eða hlutabréfa 
sem eru í helstu innlendu hlutabréfavísitölunni eins og 
viðkomandi lögbært yfirvald hvers aðildarríkis skilgreinir hana 
og eru undirliggjandi fjármálagerningur afleiðusamnings sem 
tekinn er til viðskipta á viðskiptavettvangi:

a)  fyrir staðfestingar á staðsetningu: staðfesting sem þriðji 
aðili veitir, áður en gerður er samningur um skortsölu, 
um að hann telji að hann geti gert hlutabréfin aðgengileg 
vegna uppgjörs tímanlega til að taka tillit til fjárhæðar 
mögulegrar sölu og markaðsaðstæðna og sem gefur til 
kynna fyrir hvaða tímabil hlutabréfið er staðsett,

b)  fyrir staðfestingu á auðveldum lánum eða kaupum: 
staðfesting þriðja aðila, sem veitt er áður en samningurinn 
um skortsölu er gerður, um að auðvelt sé að fá hlutabréfið 
lánað eða keypt í viðeigandi magni með tilliti til 
markaðsaðstæðna og annarra upplýsinga sem aðgengilegar 

(4) Stjtíð. ESB L 241, 2.9.2006, bls. 1.



13.10.2016 Nr. 57/721EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eru þriðja aðila um framboð hlutabréfanna eða, ef þessi 
staðfesting þriðja aðila liggur ekki fyrir, að hann hafi a.m.k. 
sett í bið umbeðinn fjölda hlutabréfa fyrir einstaklinginn 
eða lögaðilann, og

c)  fyrir fyrirmæli um að standa straum af skortsölu: þegar 
kaup eða lántaka fellur ekki undir umsamda skortsölu, 
loforð um að einstaklingurinn eða lögaðilinn muni án tafar 
gefa þriðja aðilanum fyrirmæli um að afla hlutabréfanna 
til að standa straum af skortsölu í þeim tilgangi að tryggja 
uppgjör á gjalddaga.

5. Þriðji aðilinn skal setja fram fyrirkomulagið, stað fest-
ingarnar og fyrirmælin, sem um getur í 2., 3. og 4. mgr., á 
varanlegum miðli fyrir einstaklinginn eða lögaðilann sem 
sönnun á því að fyrirkomulagið, staðfestingarnar og fyrirmælin 
séu fyrir hendi.

7. gr.

Fyrirkomulag með þriðju aðilum sem koma skal á í 
tengslum við ríkisskuldir

(Ákvæði c-liðar 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012)

1. Ákvæði 2.–5. mgr. skulu ákvarða fyrirkomulagið með 
þriðja aðila sem koma skal á í tengslum við ríkisskuldir skv. 
c-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012.

2. Staðlað staðsetningarfyrirkomulag ríkisskulda merkir 
staðfestingu sem þriðji aðili veitir, áður en gerður er samningur 
um skortsölu, um að hann telji að hann geti gert þá fjárhæð 
ríkisskulda, sem einstaklingurinn eða lögaðilinn óskar 
eftir, aðgengilega í tímanlega fyrir uppgjör, með tilliti til 
markaðsaðstæðna og sem gefur til kynna fyrir hvaða tímabil 
ríkisskuldirnar eru staðsettar.

3. Staðfestingarfyrirkomulag, sem falla undir tímamörk, 
merkir fyrirkomulag þar sem einstaklingurinn eða lögaðilinn 
lýsir því yfir við þriðja aðila að skortsalan verði felld undir kaup 
sama dag og skortsalan fer fram og þriðji aðilinn staðfestir, 
áður en samningurinn er gerður um skortsöluna, að hann hafi 
réttmætar væntingar um að unnt sé að kaupa ríkisskuldirnar 
í viðeigandi magni að teknu tilliti til markaðsaðstæðna og 
annarra upplýsinga sem aðgengilegar eru þriðja aðilanum um 
framboð ríkisskuldagerninga á þeim degi sem samningurinn er 
gerður um skortsöluna.

4. Staðfesting á skilyrðislausum endurhverfum 
verðbréfakaupum skal merkja staðfestingu þar sem þriðji 
aðili staðfestir, áður en samningur er gerður um skortsölu, að 
hann hafi réttmætar væntingar um að uppgjör geti farið fram 
á gjalddaga vegna þátttöku hans í föstu fyrirkomulagi, sem er 
skipulagt eða rekið af seðlabanka, skuldastýringareiningu eða 
uppgjörskerfi fyrir verðbréf sem veitir skilyrðislausan aðgang 
að viðkomandi ríkisskuldum í því umfangi sem samræmist 
stærð skortsölunnar.

5. Staðfesting á auðveldum kaupum á ríkisskuldum skal 
merkja staðfestingu þar sem þriðji aðili staðfestir, áður en 

samningur er gerður um skortsölu, að hann hafi réttmætar 
væntingar um að uppgjör geti farið fram á gjalddaga á þeim 
grundvelli að auðvelt sé að kaupa eða fá lánaðar umræddar 
ríkisskuldir í viðeigandi magni með tilliti til markaðsaðstæðna 
og annarra upplýsinga sem aðgengilegar eru viðkomandi þriðja 
aðila um framboð ríkisskuldanna.

6. Þriðji aðilinn skal setja fram fyrirkomulagið, staðfest-
ingarnar og fyrirmælin sem um getur í 2. –5. mgr. á varanlegum 
miðli fyrir einstaklinginn eða lögaðilann sem sönnun á því að 
fyrirkomulagið, staðfestingarnar og fyrirmælin séu fyrir hendi.

8. gr.

Þriðju aðilar sem fyrirkomulagi er komið á með

1. Ef fyrirkomulag sem um getur í 6. og 7. gr. er komið á 
með þriðja aðila skal þriðji aðilinn vera af einni eftirfarandi 
gerða:

a)  ef um er að ræða fjárfestingarfyrirtæki: fjárfestingarfyrirtæki 
sem uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram í 2. mgr.,

b)  ef um er að ræða miðlægan mótaðila: miðlægur mótaðili 
sem greiðslujafnar viðkomandi hlutabréf eða ríkisskuld,

c)  ef um er að ræða uppgjörskerfi fyrir verðbréf: uppgjörskerfi 
fyrir verðbréf, eins og það er skilgreint í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB (5) sem gerir upp 
greiðslur að því er varðar viðkomandi hlutabréf eða 
ríkisskuldir,

d)  ef um er að ræða seðlabanka: seðlabanki sem samþykkir 
viðkomandi hlutabréf eða ríkisskuldir sem veð eða 
framkvæmir viðskipti á opnum markaði eða endurhverf 
verðbréfakaup í tengslum við viðkomandi hlutabréf eða 
ríkisskuldir,

e)  ef um er að ræða stofnun sem stýrir ríkisskuldum: stofnunin 
sem stýrir skuldum viðkomandi útgefanda ríkisskulda,

f)  sérhver annar aðili sem, í samræmi við lög Sambandsins, 
fellur undir kröfur um leyfi eða skráningu hjá aðila að 
Evrópska fjármálaeftirlitskerfinu og uppfyllir kröfurnar 
sem settar eru fram í 2. mgr.,

g)  aðili, sem hefur staðfestu í þriðja landi sem hefur leyfi eða 
er skráður, og fellur undir eftirlit yfirvalds í viðkomandi 
þriðja landi og uppfyllir kröfurnar, sem settar eru fram í 
2. mgr., að því tilskildu að yfirvaldið í þriðja landinu sé 
aðili að viðeigandi samstarfsfyrirkomulagi að því er varðar 
upplýsingaskipti við viðeigandi lögbært yfirvald.

(5) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45.
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2. Að því er varðar a-, f- og g-lið 1. mgr. skal þriðji aðili 
uppfylla eftirfarandi kröfur:

a)  taka þátt í stýringu á lántöku eða kaupum á viðkomandi 
hlutabréfum eða ríkisskuldum,

b)  leggja fram sönnun á slíkri þátttöku,

c)  geta, samkvæmt beiðni, lagt fram sönnun á getu sinni 
til að afhenda eða framkvæma afhendingu hlutabréfa 
eða ríkisskulda til mótaðila sinna á þeim degi sem það 
skuldbindur sig til að gera það, þ.m.t. tölfræðilega sönnun.

V. KAFLI

ÁKVÖRÐUN Á MEGINVIÐSKIPTAVETTVANGI 
FYRIR UNDANÞÁGUNA

(16. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

9. gr.

Dagsetning og tímabil til að reikna út 
meginviðskiptavettvang

1. Viðkomandi lögbær yfirvöld skulu framkvæma alla 
útreikninga við ákvörðun á meginviðskiptavettvangi hlutabréfs 
eigi síðar en 35 almanaksdögum fyrir daginn þegar reglugerð 
(ESB) nr. 236/2012 kemur til framkvæmda að því er varðar 
tímabilið milli 1. janúar 2010 og 31. desember 2011.

2. Síðari útreikningar skulu gerðir fyrir 22. febrúar 2014 að 
því er varðar tímabilið á milli 1. janúar 2012 og 31. desember 
2013 og annað hvert ár þar á eftir að því er varðar næstu 
tveggja ára tímabil.

3. Ef viðkomandi hlutabréf var ekki tekið til viðskipta á 
viðskiptavettvangi í Sambandinu og á viðskiptavettvangi þriðja 
lands á öllu tveggja ára tímabilinu skal útreikningstímabilið 
vera tímabilið þegar hlutabréfið var tekið til viðskipta á báðum 
viðskiptavettvöngum á sama tíma.

10. gr.

Dagsetning tilkynningar til Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar

Ef meginviðskiptavettvangur hlutabréfs er utan Sambandsins 
skulu viðkomandi lögbær yfirvöld tilkynna Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um þessi hlutabréf a.m.k. 
35 almanaksdögum fyrir gildistökudag reglugerðar (ESB) nr. 
236/2012 og eftir það daginn fyrir fyrsta viðskiptadag í mars 
annað hvert ár frá og með mars 2014.

11. gr.

Gildi skrárinnar yfir undanþegin hlutabréf

Skráin yfir hlutabréf, sem hafa meginviðskiptavettvang utan 
Sambandsins, skal gilda frá og með 1. apríl eftir að Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur birt hana, nema hvað 
fyrsta skráin sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 
birtir skal taka gildi á gildistökudegi reglugerðar (ESB)  
nr. 236/2012.

12. gr.

Sérstök tilvik endurskoðunar á undanþegnum 
hlutabréfum

1. Viðkomandi lögbært yfirvald sem ákvarðar hvort megin-
viðskiptavettvangur hlutabréfs er staðsettur utan Sambandsins 
við þær aðstæður sem settar eru fram í 2. mgr. skal sjá til þess:

a)  að allir útreikningar sem ákvarða meginviðskiptavettvang 
séu gerðir eins fljótt og mögulegt er eftir að viðkomandi 
aðstæður koma upp og með tilliti til tveggja ára tímabilsins 
sem er næst á undan dagsetningu útreikningsins,

b)  að það tilkynni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnuninni eins fljótt og mögulegt er og, ef við á, fyrir 
daginn sem hlutabréfin eru tekin til viðskipta á við skipta-
vettvangi innan Sambandsins.

Allar endurskoðaðar skrár skulu gilda frá deginum eftir að 
Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin birtir þær.

2. Ákvæði 1. mgr. gilda þegar:

a)  viðskiptum með hlutabréf félags er hætt endanlega á 
megin vettvanginum sem er staðsettur utan Sambandsins,

b)  viðskiptum með hlutabréf félags er hætt endanlega á 
viðskiptavettvangi innan Sambandsins.

c)  hlutabréf félags sem áður voru tekin til viðskipta á 
viðskiptavettvangi utan Sambandsin eru tekin til viðskipta 
á viðskiptavettvangi innan Sambandsins.

VI. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

13. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá 1. nóvember 2012, að 
undanskildum 9., 10. og 11. gr. sem koma til framkvæmda frá 
þeim degi sem um getur í fyrstu málsgrein.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 Forseti.

_______

I. VIÐAUKI

Opinber birting á mikilvægum hreinum skortstöðum (2. gr.)

Eigandi stöðu Nafn útgefanda
Alþjóðlegt auð kennis-

númer verðbréfa  
(ISIN-númer)

Hrein skortstaða
(%)

Dagsetningin þegar 
staðan var tekin, henni 

breytt eða lokað.
(áááá-mm-dd)
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II. VIÐAUKI

Snið upplýsinganna sem skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni á ársfjórðungsgrundvelli  
(3. gr.)

Upplýsingar Snið

1.  Auðkenning útgefanda Fyrir hlutabréf: Fullt nafn félagsins sem er útgefandi hlutabréfa sem 
tekin eru til viðskipta á viðskiptavettvangi

Fyrir ríkisskuldir: Fullt nafn útgefanda

Fyrir óvarðar skuldatryggingar á ríki: Fullt nafn undirliggjandi ríkis-
útgefanda

2.  Alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa 
(ISIN-númer)

Aðeins fyrir hlutabréf: ISIN-númer meginflokks almennra hluta út gef-
anda. Ef engir almennir hlutir hafa verið teknir til viðskipta, ISIN-
númer flokks forgangshluta (eða meginflokks forgangshluta sem teknir 
hafa verið til viðskipta ef um marga slíka flokka er að ræða)

3.  Landskóði Tveggja bókstafa kóði fyrir land ríkisútgefanda í samræmi við ISO-
staðal 3166-1

4.  Dagsetning stöðu Dagsetningin þegar tilkynnt er um stöðuna. Snið í samræmi við ISO-
staðal 8601:2004 (áááá-mm-dd)

5.  Dagleg samanlögð hrein skortstaða í 
hlutabréfum í helstu innlendu vísitölunni

Hundraðshluti námundaðar að tveimur aukastöfum

6.  Hreinar skortstöður í öðrum hlutabréfum 
við lok ársfjórðungs

Hundraðshluti námundaðar að tveimur aukastöfum

7.  Dagleg samanlögð hrein skortstaða í 
ríkisskuldum

Fjárhæð jafngildrar nafnfjárhæðar í evrum

8.  Daglegar samanlagðar óvarðar stöður í 
skuldatryggingum ríkisútgefanda.

Fjárhæð jafngildrar nafnfjárhæðar í evrum




