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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 1248/2012 

frá 19. desember 2012 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu á 

afleiðuviðskiptaskrám samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-

afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-

bandsins, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga 

mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (2), einkum 4. mgr. 56. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Allar upplýsingar sem sendar eru Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni með umsókn um skráningu 

afleiðuviðskiptaskrár ætti að veita á varanlegum miðli 

sem gerir kleift að geyma þær til notkunar og afritunar 

síðar. Til að auðvelda auðkenningu upplýsinganna sem 

afleiðuviðskiptaskrá leggur fram ættu öll skjöl sem 

fylgja með umsókninni að hafa einkvæmt tilvísunar-

númer. 

2)  Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum 

framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin lagði fyrir framkvæmdastjórnina, 

samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 

15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin) (3). 

3)  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur, í 

samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010, 

haft opið samráð við almenning um slík drög að 

tæknilegum framkvæmdarstöðlum, greint mögulegan 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 30. 

Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum. 

(2) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(3) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 

kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti 

hagsmunahóps á verðbréfamarkaði hjá Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, sem komið var á 

fót í samræmi við 37. gr. þeirrar reglugerðar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Snið umsóknarinnar 

1.  Umsókn um skráningu skal skilað í tæki sem geymir 

upplýsingar á varanlegum miðli eins og skilgreint er í m-lið 

1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

nr. 2009/65/EB (4). 

2.  Umsóknin um skráningu skal lögð fram á því sniði sem 

greinir í viðaukanum. 

3.  Afleiðuviðskiptaskrá skal gefa hverju skjali, sem hún 

leggur fram, einkvæmt tilvísunarnúmer og tryggja að 

framlagðar upplýsingar tilgreini með skýrum hætti við hvaða 

tilteknu kröfu í framseldu gerðinni um tæknilega eftirlitsstaðla, 

sem tilgreina upplýsingarnar sem skulu vera í umsókninni um 

skráningu á afleiðuviðskiptaskrám og samþykktir eru skv. 

3. mgr. 56. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, þær eiga, í 

hvaða skjali upplýsingarnar er að finna og ástæðu þess ef 

upplýsingarnar eru ekki lagðar fram eins og tilgreint er í þætti 

viðaukans sem fjallar um tilvísanir og skjöl. 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 

birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(4) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32. 

2019/EES/25/13 

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

Gjört í Brussel 19. desember 2012. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

SNIÐ UMSÓKNARINNAR 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

Umsóknardagur  

Firmaheiti afleiðuviðskiptaskrár  

Lögheimili  

Flokkar afleiðna sem afleiðuviðskiptaskrá sækir um að 

skráningu vegna 

 

Nafn einstaklings sem ábyrgist umsóknina  

Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ábyrgist umsóknina  

Nafn annars einstaklings sem ábyrgist að afleiðuvið-

skiptaskrá fari að tilskildum ákvæðum 

 

Samskiptaupplýsingar aðila sem ábyrgist/ábyrgjast að 

afleiðuviðskiptaskrá fari að tilskildum ákvæðum 

 

Tilgreining móðurfélags, sé um það að ræða  

TILVÍSANIR Í SKJÖL 

(3. mgr. 1. gr.) 

Grein í framseldu gerðinni um tæknilega 

eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingarnar 

sem skulu vera í umsókninni um skráningu 

á afleiðuviðskiptaskrám, sem samþykktir 

eru skv. 3. mgr. 56. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012 

Einkvæmt 

tilvísunarnúmer skjals 
Titill skjalsins 

Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem 

upplýsingarnar eru veittar eða ástæða 

þess að upplýsingarnar eru ekki veittar 

    

    

    

 


