
Nr. 57/740  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.10.2016 
    

 FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  2016/EES/57/32 
(ESB) nr. 919/2012 

frá 5. júlí 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og 
tiltekna þætti skuldatrygginga með tilliti til tæknilegra eftirlitsstaðla vegna aðferðarinnar við 

útreikning á lækkun á virði seljanlegra hlutabréfa og annarra fjármálagerninga (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 236/2012 frá 14. mars 2012 um skortsölu og tiltekna þætti 
skuldatrygginga (1), einkum 8. mgr. 23. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðferðina við útreikning á marktækri lækkun á virði 
fjármálagerninga, sem er að finna í C-þætti I. viðauka 
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 
21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga (2), 
ætti að laga að því hvernig sú lækkun kemur fram í 
mismunandi tegundum viðkomandi fjármálagerninga. 
Þessi aðferð getur verið raunlækkun á verði 
fjármálagernings, hækkun á ávöxtunarkröfu 
skuldagernings sem gefinn er út af fyrirtæki eða 
hækkun á ávöxtunarkröfu á öllum ávöxtunarferli 
skuldagerninga sem gefnir eru út af ríki. 

2) Reglugerð þessa ætti að túlka með hliðsjón af 
framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 918/2012 (3) sem skilgreinir viðmiðunarmörk 
varðandi marktæka lækkun á virði illseljanlegra 
hlutabréfa, skuldagerninga sem gefnir eru út af ríki eða 
fyrirtæki, sjóða sem viðskipti eru með á skipulegum 
verðbréfamarkaði, peningamarkaðsgerninga og afleiða, 
ef viðskipti eru með eina undirliggjandi fjármálagerning 
afleiðunnar á viðskiptavettvangi. Því ætti þessi 
reglugerð að takmarkast við tilgreiningu aðferðarinnar 
við útreikning á marktækri lækkun á virði þessara 
gerninga. 

3) Til að tryggja markaðsaðilum og lögbærum yfirvöldum 
samræmi og réttarvissu ætti gildistökudagur þessarar 
reglugerðar að vera sá sami og gildistökudagur 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 og framseldrar 
reglugerðar (ESB) nr. 918/2012. 

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 16. 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. 
(2) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 16. 

4) Þar sem fram kemur í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 að 
samþykkja ætti bindandi tæknistaðla áður en unnt er að 
beita þeirri reglugerð á nytsamlegan 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.  

5) Þessi reglugerð byggir á drögum að tæknilegum eftir-
litsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunin (ESMA) lagði fram til framkvæmdastjórn-
arinnar. 

6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft 
opið samráð við almenning um frumvörpin að 
tæknilegu eftirlitsstöðlunum 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 verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunin) (4). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

1. Í þessari reglugerð er aðferðin tilgreind við að reikna 10% 
lækkun á virði seljanlegra hlutabréfa sem viðskipti eru með á 
viðskiptavettvangi eins og sett er fram í 5. mgr. 23. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012. 

2. Í þessari reglugerð er einnig tilgreind aðferðin við að 
reikna lækkun á virði eftirfarandi fjármálagerninga, sem 
viðskipti eru með á viðskiptavettvangi, eins og tilgreint er í 
framseldri reglugerð (ESB) nr. 918/2012 sem samþykkt var 
skv. 7. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012: 

a) illseljanlegra hlutabréfa, 

_________________  

(4) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 
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b) eftirfarandi fjármálagerninga sem ekki eru afleiður: 

i. skuldagerninga útgefnum af ríkjum og fyrirtækjum, 

ii. sjóða sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfa-
markaði, 

iii. peningamarkaðsgerninga, 

c) afleiða, ef viðskipti eru með eina undirliggjandi fjármála-
gerning afleiðunnar á viðskiptavettvangi. 

2. gr. 

Aðferð við útreikning á marktækri lækkun á virði 
seljanlegra og illseljanlegra hlutabréfa 

1. Að því er varðar hlutabréf sem viðskipti eru með á 
viðskiptavettvangi skal reikna lækkun á virði út frá opinberu 
lokaverði næstliðins viðskiptadags þess viðskiptavettvangs 
sem skilgreindur er samkvæmt gildandi reglum þess 
viðskiptavettvangs. 

2. Sú reikniaðferð skal undanskilja alla lækkun á verði sem 
leiðir aðeins af skiptingu hluta eða fyrirtækjaaðgerð eða 
svipuðum ráðstöfunum sem útgefandinn hefur samþykkt 
varðandi útgefið hlutafé sitt sem getur valdið leiðréttingu 
viðkomandi viðskiptakerfis á verðinu. 

3. gr. 

Aðferð við útreikning á marktækri lækkun á virði annarra 
fjármálagerninga sem ekki eru afleiður 

1. Marktæka lækkun á virði fjármálagerninga, sem ekki eru 
hlutabréf og falla ekki undir afleiðuflokkana sem taldir eru 
upp í 4.–10. lið C-þáttar I. viðauka tilskipunar 2004/39/EB, 
skal reikna út samkvæmt aðferðinni í 2., 3. og 4. mgr. 

2. Að því er varðar fjármálagerning þar sem marktæk 
lækkun á virði sem um getur í 7. mgr. 23. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012 er mæld miðað við verð á viðeigandi 
viðskiptavettvangi, skal lækkunin reiknuð á grundvelli 

opinbers lokaverðs á viðkomandi viðskiptavettvangi sem 
skilgreint er samkvæmt gildandi reglum þess viðskipta-
vettvangs. 

3. Að því er varðar fjármálalegan skuldagerning, útgefinn af 
ríki, þar sem marktæk lækkun á virði sem um getur í 7. mgr. 
23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 er mæld miðað við 
ávöxtunarferil, skal lækkunin reiknuð sem hækkun á öllum 
ávöxtunarferlinum í samanburði við ávöxtunarferil ríkis-
útgefandans við lok viðskipta á næstliðnum viðskiptadegi, 
reiknað á grundvelli gagna sem eru aðgengileg útgefandanum 
á þeim viðskiptavettvangi. 

4. Að því er varðar fjármálagerning þar sem marktæk 
lækkun á virði sem um getur í 7. mgr. 23. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 236/2012 er mæld miðað við breytingu á 
ávöxtunarkröfu, skal lækkunin reiknuð sem hækkun á 
núverandi ávöxtun í samanburði við ávöxtunarkröfu 
gerningsins við lok viðskipta á næstliðnum viðskiptadegi, 
reiknað á grundvelli gagna sem eru aðgengileg útgefandanum 
á þeim viðskiptavettvangi. 

4. gr. 

Aðferð við útreikning á marktækri lækkun á virði afleiða 

Marktæka lækkun á virði fjármálagerninga sem falla undir 
afleiðuflokkana sem taldir eru upp í 4.–10. lið C-þáttar I. 
viðauka tilskipunar 2004/39/EB, þar sem viðskipti eru með 
einn undirliggjandi fjármálagerning á viðskiptavettvangi og 
þar sem marktæk lækkun á virði þeirra hefur verið skilgreind í 
samræmi við 2. eða 3. gr., skal reikna með tilvísun í marktæka 
lækkun á virði undirliggjandi fjármálagernings. 

5. gr. 

Gildistaka 

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

Hún gildir frá 1. nóvember 2012. 
 

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

 

Gjört í Brussel 5. júlí 2012. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

________ 

 

 




