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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  

nr. 149/2013 

frá 19. desember 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 

tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, stöðustofnunarskyldu, opinbera 

skrá, aðgang að viðskiptavettvangi, ófjárhagslega mótaðila og aðferðir til að draga úr áhættu fyrir 

OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (*) 

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. gr. (4. mgr.), 

5. gr. (1. mgr.), 6. gr. (4. mgr.), 8. gr. (5. mgr.), 10. gr.  

(4. mgr.) og 11. gr. (14. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Setja ætti ramma sem nær yfir reglur um stöðustofnun-

arskyldu, beitingu hennar, hugsanlegar undanþágur og 

aðgerðir til að draga úr áhættu sem gripið er til þegar 

stöðustofnun hjá miðlægum mótaðila getur ekki farið 

fram. Til að tryggja samræmi milli þessara ákvæða, 

sem taka ættu gildi á sama tíma, og til að hluthafar, 

einkum þeir sem bundnir eru þessum skyldum, hafi 

betri yfirsýn og auðveldan aðgang að þeim, er æskilegt 

að safna saman í eina reglugerð flestum þeirra tæknilegu 

eftirlitsstaðla sem krafist er skv. II. bálki reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012. 

2)  Í ljósi alþjóðlegs eðlis OTC-afleiðumarkaðarins ætti 

þessi reglugerð að taka tillit til viðeigandi viðmiðunar-

reglna og tilmæla sem hafa verið samþykkt á 

alþjóðavísu um umbætur á OTC-afleiðumarkaðinum og 

lögboðna stöðustofnun ásamt tengdum reglum sem 

mótaðar eru í öðrum lögsögum. Í rammanum um 

ákvörðun um stöðustofnunarskyldu er einkum tekið tillit 

til lögbundinnar stöðustofnunarskyldu sem Alþjóða-

samtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði hafa birt. Þetta 

mun, eins og hægt er, styðja við samleitni við nálgunina 

í öðrum lögsögum. 

3)  Til að tilgreina á skýran hátt fáein hugtök úr reglugerð 

(ESB) nr. 648/2012 ásamt því að tilgreina tæknileg 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 11. 

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. 

hugtök sem nauðsynleg eru til að móta þennan 

tæknistaðal ætti að skilgreina nokkur hugtök. 

4)  Óbeint stöðustofnunarfyrirkomulagi ætti ekki að auka 

mótaðilaáhættuna fyrir miðlægan mótaðila, stöðustofn-

unaraðila, viðskiptavin eða óbeinan viðskiptavin og 

eignir og stöður óbeinna viðskiptavina ættu að njóta 

nægilega mikillar verndar. Því er mikilvægt að alls 

kyns óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag uppfylli 

lágmarksskilyrði til að tryggja öryggi þess. Í því skyni 

skulu aðilarnir sem hlut eiga að óbeinum stöðustofn-

unarráðstöfunum bundnir sérstökum skyldum. Þessar 

ráðstafanir ná lengra en samningssamband milli 

óbeinna viðskiptavina og viðskiptavinar stöðustofnun-

araðila sem veitir óbeina stöðustofnunarþjónustu. 

5)  Í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 er þess krafist að 

miðlægur mótaðili sé tilnefnt kerfi samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB frá 19. maí 1998 

um endanlegt uppgjör í greiðsluuppgjörskerfum og 

uppgjörskerfum fyrir verðbréf (3). Þetta þýðir að 

stöðustofnunaraðilar miðlægra mótaðila ættu að teljast 

þátttakendur í skilningi þeirrar tilskipunar. Til að tryggja 

óbeinum viðskiptavinum sambærilega vernd og veitt er 

viðskiptavinum samkvæmt reglugerð (ESB)  

nr. 648/2012 er því nauðsynlegt að tryggja að 

viðskiptavinirnir sem veita óbeina stöðustofnunar-

þjónustu séu lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki eða 

sambærilegar lánastofnanir eða verðbréfafyrirtæki í 

þriðju löndum. 

6)  Innleiða ætti óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag til að 

tryggja að óbeinir viðskiptavinir geti, ef þeir lenda í 

greiðsluþroti, fengið sambærilega vernd og beinir 

viðskiptavinir. Í kjölfar vanskila stöðustofnunaraðila 

sem býður upp á óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag 

ættu óbeinir viðskiptavinir að falla undir yfirfærslu á 

stöðum viðskiptavinar til annarra stöðustofnunaraðila 

samkvæmt kröfum um flytjanleika sem kveðið er á um 

í 39. og 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Einnig 

ættu viðeigandi verndarráðstafanir gegn greiðsluþroti 

viðskiptavinar að vera fyrir hendi innan óbeins 

stöðustofnunarfyrirkomulags og ættu þær að styðja við 

yfirfærslur á stöðum óbeinna viðskiptavina til annars 

veitanda stöðustofnunarþjónustu.  

  

(3) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45. 
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7)  Þar eð óbeinar stöðustofnunarráðstafanir geta haft í för 

með sér sértæka áhættu ættu allir aðilar sem falla undir 

óbeina stöðustofnunarráðstöfun, þ.m.t. stöðustofnunar-

aðilar og miðlægir mótaðilar, reglulega að greina, 

fylgjast með og stýra verulegri áhættu sem hlýst af 

ráðstöfuninni. Rétt miðlun upplýsinga milli við-

skiptavina sem veita óbeina stöðustofnunarþjónustu og 

stöðustofnunaraðila sem hafa milligöngu um þessa 

þjónustu er einkar mikilvæg í þessu samhengi. Stöðu-

stofnunaraðilar ættu aðeins að nota upplýsingar sem 

viðskiptavinir veita í áhættustýringarskyni og jafnframt 

koma í veg fyrir misnotkun á viðkvæmum viðskipta-

upplýsingum, þ.m.t. með því að nota skilvirkari 

hindranir milli mismunandi deilda fjármálastofnana til 

að komast hjá hagsmunaárekstrum. 

8)  Þess er krafist að lögbært yfirvald tilkynni Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um það þegar það 

heimilar miðlægum mótaðila að stöðustofna flokk OTC-

afleiðna. Tilkynning þessi ætti að fela í sér ítarlegar 

upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina til að framkvæma 

matsferli sitt, þ.m.t. upplýsingar um seljanleika og 

umfang viðkomandi flokks OTC-afleiðna. Þrátt fyrir að 

upplýsingarnar berist Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni frá lögbæra yfirvaldinu er það 

miðlægi mótaðilinn, eftir að hafa sótt um starfsleyfið, 

sem ætti upphaflega að láta lögbærum yfirvöldum í té 

tilskildar upplýsingar sem hafa síðan heimild til að bæta 

við þær. 

9)  Jafnvel þótt ekki séu alltaf fyrir hendi allar upplýsingar 

sem eiga að vera í tilkynningu lögbæra yfirvaldsins til 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, að 

því er varðar stöðustofnunarskylduna, einkum fyrir 

nýjar afurðir, ætti að láta í té tiltæk möt ásamt 

greinargóðri lýsingu á forsendunum þeirra. Tilkynn-

ingin ætti einnig að innihalda upplýsingar um 

mótaðilana, s.s. tegund og fjölda mótaðila, ráðstafanir 

sem þarf að gera til að hefja stöðustofnun hjá 

miðlægum mótaðila, löghæfi og rekstrarlega getu eða 

áhættustýringarramma þeirra til að gera Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að meta 

hæfni virkra mótaðila til að hlíta stöðustofnunar-

skyldunni án þess að valda röskun á markaði. 

10)  Tilkynning lögbæra yfirvaldsins til Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar ætti að innihalda 

upplýsingar um stöðlunarstig, seljanleika og tiltækileika 

verðupplýsinga til þess að Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin geti metið hvort OTC-afleiðuflokkur 

eigi að falla undir stöðustofnunarskyldu. Viðmiðin í 

tengslum við stöðlun samningsskilmála og verkferla 

viðeigandi OTC-flokks gefa vísbendingu um stöðlun 

fjárhagslegra skilmála OTC-afleiðuflokks því að 

einungis er hægt að staðla samningsskilmálana og 

rekstrarferlana þegar þessir fjárhagslegu skilmálar eru 

staðlaðir. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

metur viðmiðin fyrir seljanleika og tiltækileika 

verðupplýsinga á annan hátt en gert er í mati lögbærs 

yfirvalds þegar miðlægum mótaðila er veitt starfsleyfi. Í 

þessu samhengi er seljanleiki metinn út frá víðara 

sjónarhorni og er ólíkur seljanleikanum sem yrði eftir að 

stöðustofnunarskyldan tekur gildi. Þó að samningur sé 

nægjanlega seljanlegur til að miðlægur mótaðili 

stöðustofni hann þýðir það ekki endilega að hann eigi að 

falla undir stöðustofnunarskylduna. Mat Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar ætti ekki að 

vera samskonar endurskoðun og lögbært yfirvald hefur 

áður gert eða endurtekning á henni. 

11)  Upplýsingarnar sem lögbær yfirvöld eiga að veita að 

því er varðar stöðustofnunarskylduna ættu að auðvelda 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að meta 

tiltækileika verðlagsupplýsinga. Þó miðlægur mótaðili 

hafi aðgang að verðlagsupplýsingum á einhverjum 

tímapunkti þýðir það ekki að markaðsaðilar hafi 

aðgang að verðlagsupplýsingum í framtíðinni. Þar af 

leiðir að þrátt fyrir að miðlægur mótaðili hafi aðgang 

að nauðsynlegum verðlagsupplýsingum til að stýra 

áhættunni af stöðustofnun afleiðusamninga innan 

ákveðins flokks OTC-afleiðusamninga hefur það ekki 

sjálfkrafa í för með sér að þessi flokkur OTC-afleiðna 

eigi að falla undir stöðustofnunarskylduna. 

12)  Sundurliðunarstigin, sem tiltæk eru í skránni yfir 

flokka OTC-afleiðusamninga sem falla undir stöðu-

stofnunarskylduna, miðast við hve mikilvægar þær 

upplýsingar eru til að skilgreina hvern flokk OTC-

afleiðusamninga. Í skránni gætu því verið mismunandi 

sundurliðunarstig fyrir mismunandi flokka OTC-

afleiðusamninga. 

13)  Með því að heimila aðgang margra miðlægra mótaðila 

að viðskiptavettvangi er mögulega hægt að víkka 

aðgang þátttakenda að þeim vettvangi og aukið þannig 

seljanleika í heild. Við slíkar aðstæður er engu að síður 

nauðsynlegt að tilgreina hugtakið tvístrun seljanleika 

(e. liquidity fragmentation)innan vettvangsins fari svo 

að það gæti ógnað snurðulausri og skipulegri starfsemi 

markaða fyrir flokka fjármálagerninga sem beiðnin er 

lögð fram fyrir. 

14)  Mat lögbærs yfirvalds á viðskiptavettvanginum sem 

miðlægur mótaðili hefur beðið um aðgang að ásamt 

mati lögbærs yfirvalds miðlæga mótaðilans skal 

byggjast á þeim kerfum sem eru til staðar til að koma í 

veg fyrir tvístrun seljanleika á viðskiptavettvanginum. 

15)  Til að koma í veg fyrir tvístrun seljanleika ættu allir 

þátttakendur á viðskiptavettvangi að geta stöðustofnað 

öll viðskipti sín á milli. Hins vegar yrði ekki hóflegt að 

krefjast þess að allir stöðustofnunaraðilar starfandi 

miðlægs mótaðila verði einnig stöðustofnunaraðilar allra 

nýrra miðlægra mótaðila sem veita slíkum við-

skiptavettvangi þjónustu. Ef einhverjir aðilar eru 

stöðustofnunaraðilar hjá báðum miðlægu mótaðilunum 

geta þeir haft milligöngu um yfirfærslu og stöðustofnun 

viðskipta sem er í höndum markaðsaðila, sem báðir 

miðlægu mótaðilarnir veita þjónustu hvor í sínu lagi, til 
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að takmarka áhættuna á tvístrun seljanleika. Engu að 

síður er mikilvægt að beiðni miðlægs mótaðila um 

aðgang að viðskiptavettvangi tvístri ekki seljanleika á 

þann hátt er myndi auka áhættuna sem starfandi 

miðlægir mótaðilar standa frammi fyrir. 

16)  Samkvæmt ákvæðum 4. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012 ætti ekki að krefjast rekstrarsamhæfis 

þegar miðlægur mótaðili óskar eftir aðgangi að 

viðskiptavettvangi og af þessum sökum ætti í þessari 

reglugerð ekki að mæla fyrir um að rekstrarsamhæfi sé 

eina leiðin til að ráða bót á tvístrun seljanleika. Í 

reglugerð þessari ætti þó ekki að útiloka miðlæga 

mótaðila frá því að taka þátt í slíkri tilhögun af fúsum 

og frjálsum vilja ef nauðsynleg skilyrði fyrir stofnun 

hennar eru uppfyllt. 

17)  Til að staðfesta hvaða OTC-afleiðusamningar er unnt að 

mæla hlutlægt að dragi úr fjárfestingaráhættu sem 

tengist viðskiptastarfsemi eða lausafjárfjármögnun, ættu 

ófjárhagslegir mótaðilar að beita einu af þeim viðmiðum 

sem kveðið er á um í þessari reglugerð, þ.m.t. 

skilgreiningu reikningsskila sem byggist á reglum 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS). Mótaðilarnir 

geta notað skilgreiningu reikningsskila jafnvel þó þeir 

beiti ekki reglum alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Hjá 

ófjárhagslegum mótaðilum sem gætu notað staðbundnar 

reikningsskilareglur má gera ráð fyrir að flestir 

samningarnir sem flokkaðir eru sem áhættuvörn 

samkvæmt þessum staðbundnum reikningsskilareglum 

falli innan almennrar skilgreiningar á samningum og 

dragi þannig úr áhættu sem tengist á beinan hátt 

viðskiptastarfsemi eða lausafjárfjármögnun sem kveðið 

er á um í þessari reglugerð. 

18)  Við sumar aðstæður kann að vera ómögulegt að verja 

sig gegn áhættu með því að nota afleiðusamning sem 

tengist henni beint, þ.e.a.s. samning sem hefur nákvæm-

lega sama undirliggjandi þátt og uppgjörsdag og áhættan 

sem verið er að verja. Í slíku tilviki er ófjárhagslegum 

mótaðila heimilt að nota staðgengilsáhættuvörn  

(e. proxy hedging) með nátengdum gerningi til að verja 

sig gegn áhættunni, s.s. gerning með annan undir-

liggjandi þátt en sem sýnir afar svipaða hegðun í 

fjárhagslegu tilliti. Þar að auki er ákveðnum hópum 

ófjárhagslegra mótaðila, sem gera OTC-afleiðu-

samninga fyrir tilstuðlan eins aðila, heimilt að nota 

heildar- eða safnáhættuvörn (e. macro or portfolio 

hedging) til að verja áhættu sína vegna heildaráhættu 

hópsins. Slíkir OTC-afleiðusamningar sem eru heildar-, 

safn- eða staðgengilshættuvörn gætu talist áhættuvörn 

að því er þessa reglugerð varðar og þá ætti að meta með 

hliðsjón af viðmiðunum til að ákvarða hvaða OTC-

afleiðusamningar draga á hlutlægan hátt úr áhættu. 

19)  Áhætta getur þróast með tímanum og til að aðlagast 

þróun áhættunnar gæti þurft að samjafna OTC-afleiðu-

samninga, sem upphaflega voru gerðir til að draga úr 

áhættu sem tengist viðskiptastarfsemi eða lausafjár-

fjármögnun, við viðbótar OTC-afleiðusamninga. Þar af 

leiðandi má verja áhættu á árangursríkan hátt með 

samsetningu OTC-afleiðusamninga, þ.m.t. OTC-afleiðu-

samninga sem vegnir eru gegn OTC-afleiðusamning-

unum sem tengjast ekki lengur áhættu vegna viðskipta-

starfsemi eða lausafjárfjármögnunar. 

20)  Áhættusviðið sem tengist beint fjármögnunarhreyf-

ingum í viðskiptastarfsemi og lausafjárfjármögnun er 

mjög víðtækt og nær yfir marga mismunandi 

atvinnuvegi. Áhætta er varðar viðskiptastarfsemi er 

gjarnan tengd aðföngum fyrir framleiðslustarfsemi 

fyrirtækis og einnig vöru og þjónustu sem það selur eða 

veitir. Lausafjárfjármögnun tengist alla jafnan stýringu 

skammtíma- og langtímafjármögnunar aðila, þ.m.t. 

skulda hans, og með hvaða leiðum hann fjárfestir 

fjármagnið sem hann skapar eða hefur í vörslu sinni, 

þ.m.t. reiðufjárstjórnun. Lausafjárfjármögnun og 

viðskiptastarfsemi geta orðið fyrir áhrifum af sömu 

áhættuþáttum, s.s. erlendum gjaldeyri, hrávöruverði, 

verðbólgu eða útlánaáhættu. Í ljósi þess að OTC-afleiður 

eru gerðar til að verja ákveðna áhættu ætti, við greiningu 

á áhættunni sem tengist á beinan hátt viðskiptum þeirra 

eða lausafjárfjármögnun, að skilgreina þá áhættu á 

samræmdan hátt til að ná til beggja þessara þátta 

starfseminnar. Einnig gæti aðskilnaður hugtakanna 

tveggja haft ótilætlaðar afleiðingar þar sem ákveðin 

áhætta yrði þá varin í tengslum við viðskipti þeirra eða 

lausafjárfjármögnun, allt eftir geiranum þar sem 

ófjárhagslegir mótaðilar starfa. 

21)  Þó setja ætti fjárhæðarmörk stöðustofnunar með tilliti 

til kerfislægs mikilvægis tengdrar áhættu er mikilvægt 

að taka tillit til þess að OTC-afleiður sem draga úr 

áhættu eru undanskildar í útreikningi á fjárhæðar-

mörkum stöðustofnunar og að fjárhæðamörk stöðu-

stofnunar leyfa undantekningu á meginreglunni um 

stöðustofnunarskyldu fyrir þá OTC-afleiðusamninga 

sem telja mætti að séu ekki gerðir áhættuvarnarskyni. 

Nánar tiltekið ætti að endurskoða gildi fjárhæðarmarka 

stöðustofnunar reglulega og þau ætti að ákvarða eftir 

flokki OTC-afleiðusamninga. Flokkar OTC-afleiða 

sem ákvarðaðir eru að því er varðar fjárhæðarmörk 

stöðustofnunar geta verið ólíkir flokkum OTC-afleiða 

að því varðar stöðustofnunarskyldu. Þegar gildi 

fjárhæðarmarka stöðustofnunar er ákvarðað ætti að 

taka tilhlýðilegt tillit til þarfarinnar á að skilgreina einn 

vísbendi sem endurspeglar kerfislægt mikilvægi 

samtölu hreinna staðna og áhættuskuldbindinga á 
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hvern mótaðila og hvern eignaflokk OTC-afleiða. 

Ennfremur ætti að vera auðvelt að koma í framkvæmd 

fjárhæðarmörkum stöðustofnunar sem ófjárhagslegir 

mótaðilar nota. 

22)  Við ákvörðun á gildi fjárhæðarmarka stöðustofnunar 

ætti að taka tillit til kerfislægs mikilvægis samtölu 

hreinna staðna og áhættuskuldbindinga hvers mótaðila 

og hvers flokks OTC-afleiðusamninga í samræmi við 

reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Þó ætti að taka til 

athugunar að þessar hreinu stöður og áhættuskuld-

bindingar eru frábrugðnar hreinum áhættuskuld-

bindingum þvert á mótaðila og eignaflokka. Í samræmi 

við reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ætti enn fremur að 

leggja saman þessar hreinu stöður til að ákvarða gögnin 

sem taka skal til athugunar þegar fjárhæðarmörk 

stöðustofnunar eru ákveðin. Taka ætti verga heild-

arfjárhæð sem hlýst af samlagningu þessara hreinu 

staðna til athugunar þegar fjárhæðarmörk stöðustofnunar 

eru ákveðin. Vergt verðmæti undirliggjandi fjárhæða 

sem hlýst af samlagningunni ætti að nota til viðmiðunar 

þegar fjárhæðarmörk stöðustofnunar eru ákveðin. 

23)  Starfsemi ófjárhagslegra mótaðila með OTC-afleiður 

er auk þess skipulögð þannig að hún leiðir til lítillar 

skuldajöfnunar þar sem OTC-afleiðusamningar eru 

gerðir í sömu átt. Þar af leiðandi yrði mismunurinn 

milli samtölu hreinna staðna og áhættuskuldbindinga 

hvers mótaðila og hvers flokks OTC-afleiða nærri 

vergu verðmæti samninga. Af þeim sökum, og til að ná 

markmiðinu um einföldun, ætti að nota vergt verðmæti 

OTC-afleiðusamninga sem gildan staðgengil fyrir 

mælikvarðann sem taka ber tillit til við ákvörðun á 

fjárhæðarmörkum stöðustofnunar. 

24)  Í ljósi þess að ófjárhagslegum aðilum, sem fara ekki 

yfir fjárhæðarmörkin, ber ekki skylda til að meta OTC-

afleiðusamninga sína á markaðsvirði, væri ekki rétt að 

nota þennan mælikvarða til að ákvarða fjárhæðarmörk 

stöðustofnunar, þar sem það myndi leggja þungar 

byrðar á ófjárhagslegu mótaðilana og væri ekki í réttu 

hlutfalli við áhættuna af því. Með því að nota 

undirliggjandi fjárhæð OTC-afleiðusamninga í staðinn 

væri komin einfaldari aðferð fyrir ófjárhagslega 

mótaðila sem væri óháð ytri atburðum. 

25)  Ef farið er yfir eitt af þeim gildum sem sett hafa verið 

fyrir flokk OTC-afleiða, ætti það að teljast sem farið 

hafi verið yfir fjárhæðarmörk stöðustofnunar fyrir alla 

flokka, þar sem OTC-afleiðusamningar sem draga úr 

áhættu eru undanskildir frá útreikningi á fjárhæðar-

mörkum stöðustofnunar, afleiðingar þess að fara yfir 

fjárhæðarmörk stöðustofnunar tengjast ekki aðeins 

stöðustofnunarskyldunni heldur ná einnig til aðferða til 

mildunar áhættu, og nálgunin fyrir viðkomandi skuld-

bindingar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012, 

sem gildir um ófjárhagslega mótaðila, ætti að vera 

einföld í ljósi einfalds eðlis flestra þeirra. 

26)  Aðferðir til að draga úr áhættu, eins og tímanleg 

staðfesting, ættu að gilda um þá OTC-afleiðusamninga 

sem ekki eru stöðustofnaðir. Staðfesting á OTC-

afleiðusamningum getur vísað til eins eða fleiri 

rammasamninga, rammasamninga til staðfestingar, eða 

annarra staðlaðra skilmála. Hún getur verið í formi 

samnings sem gerður er með rafrænum hætti eða skjals 

sem báðir mótaðilar hafa undirritað. 

27)  Nauðsynlegt er að mótaðilarnir staðfesti skilmála 

viðskipta sinna eins fljótt og auðið er í kjölfar þess að 

viðskiptin eiga sér stað, einkum þegar þau fara fram 

eða eru unnin á rafrænan hátt, til að tryggja 

sameiginlegan skilning og lagalega vissu um skilmála 

viðskiptanna. Einkum mótaðilar sem gera óstaðlaða 

eða flókna OTC-afleiðusamninga gætu þurft að 

innleiða tæki til að fara að kröfunum um að staðfesta 

OTC-afleiðusamninga sína tímanlega. Með tímanlegri 

staðfestingu má einnig gera ráð fyrir að viðeigandi 

markaðsvenjur þróist á þessu sviði. 

28)  Til að draga enn frekar úr áhættu gerir afstemming 

eignasafns sérhverjum miðlægum mótaðila kleift að 

takast á hendur ítarlega úttekt á eignasafni viðskipta eins 

og það kemur mótaðila hans fyrir sjónir til að greina 

með skjótum hætti misskilning um helstu skilmála 

viðskiptanna. Slíkir skilmálar ættu að hafa að geyma 

mat á öllum viðskiptum og í þeim gætu einnig falist 

aðrar viðkomandi upplýsingar eins og gildistökudagur, 

áætlaður lokadagur, greiðslu- eða uppgjörsdagar, 

undirliggjandi fjárhæðir samningsins og gjaldmiðill 

viðskiptanna, undirliggjandi gerningur, staða mótaðil-

anna, viðskiptadagaregla og viðkomandi fastir eða 

breytilegir vextir á OTC-afleiðusamningnum ef 

einhverjir eru. 
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29)  Í ljósi mismunandi áhættulýsingar og til að afstemming 

eignasafnsins verði hlutfallsleg aðferð til að draga úr 

áhættu ætti tíðni afstemmingar og stærð eignasafnsins 

sem á að skoða að vera mismunandi allt eftir eðli 

mótaðilanna. Strangari kröfur ættu að gilda um bæði 

fjárhagslega og ófjárhagslega mótaðila sem fara yfir 

fjárhæðarmörk stöðustofnunar á meðan lægri tíðni 

afstemminga ætti að gilda fyrir ófjárhagslega mótaðila 

sem færu ekki yfir fjárhæðarmörk stöðustofnunar án 

tillits til flokks mótaðila viðkomandi sem myndi einnig 

njóta góðs af lægri afstemmingatíðni fyrir þennan hluta 

eignasafns síns. 

30)  Samþjöppun eignasafns getur einnig verið skilvirkt 

úrræði til að draga úr áhættu með hliðsjón af aðstæðum 

s.s. stærð eignasafnsins gagnvart mótaðila, líftíma, 

tilgangi og stöðlunarstigi OTC-afleiðusamninga. Fjár-

hagslegir og ófjárhagslegir mótaðilar með safn OTC-

afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili stöðustofnar 

ekki nema að því marki sem ákvarðað er í þessari 

reglugerð, ættu að hafa verklag til að greina möguleik-

ann á að nota samþjöppun eignasafns sem gerði þeim 

kleift að minnka greiðslufallsáhættu mótaðila þeirra. 

31)  Lausn ágreiningsmála miðar að því að draga úr áhættu 

af samningum sem eru ekki stöðustofnaðir miðlægt. 

Þegar mótaðilar eiga viðskipti með OTC-afleiður sín á 

milli ættu þeir að hafa samþykktan ramma til að leysa 

ágreining sem gæti komið upp. Ramminn ætti að vísa 

til fyrirkomulags við lausn mála, eins og gerðardóms 

þriðja aðila eða fyrirkomulags við markaðskannanir. 

Tilgangurinn með rammanum er að komast hjá því að 

óleyst ágreiningsmál magnist og geri mótaðilana 

berskjaldaða fyrir viðbótaráhættu. Deilur ætti að 

greina, fara með og gera opinberar á viðeigandi hátt. 

32)  Til að tilgreina markaðsaðstæður sem koma í veg fyrir 

mat á markaðsvirði (e. marking-to-market) er nauðsyn-

legt að skilgreina óvirka markaði. Markaður getur 

verið óvirkur af ýmsum ástæðum, þ.m.t. vegna þess að 

engin markaðsviðskipti fara reglulega fram milli 

óskyldra aðila, þegar óskyldir ættu að merkja hið sama 

og í reikningsskilum. 

33)  Reglugerð þessi gildir um fjárhagslega og ófjárhagslega 

mótaðila sem eru yfir fjárhæðarmörkum stöðustofnunar 

og tekur mið af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/49/EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur 

fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (1) þar sem einnig 

eru sett fram skilyrði sem fara verður að þegar fært er á 

líkansvirði. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 201. 

34)  Þótt hönnun líkansins, sem notað er við mat á lík-

ansvirði, geti farið fram hvort sem er innan eða utan 

fyrirtækisins, er það á ábyrgð stjórnarinnar, eða nefndar 

sem stjórnin framselur ábyrgðina, að samþykkja líkanið 

til að tryggja viðeigandi ábyrgðarskyldu. 

35)  Þegar mótaðilar geta beitt undanþágu innan samstæðu í 

kjölfar tilkynningar þeirra til lögbærra yfirvalda en án 

þess að bíða eftir lokum andmælatímabils slíkra 

lögbærra yfirvalda, er mikilvægt að tryggja að lögbær 

yfirvöld fái viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar 

tímanlega, til að meta hvort þau eiga að mótmæla 

notkun undanþágunnar. 

36)  Ákvarða má fyrirhugaða stærð, magn og tíðni OTC-

afleiðusamninga innan samstæðu á grundvelli sögulegra 

viðskipta innan samstæðu mótaðilanna og einnig 

fyrirhugaðs líkans og ætlaðrar starfsemi í framtíðinni. 

37)  Þegar mótaðilar beita undanþágu innan samstæðu ættu 

þeir að birta upplýsingar opinberlega í því skyni að 

tryggja gagnsæi að því er varðar markaðsaðila og 

hugsanlega kröfuhafa. Þetta er einkum mikilvægt vegna 

hugsanlegra kröfuhafa mótaðilanna með tilliti til 

áhættumats. Upplýsingagjöfin miðar að því að hindra 

þann misskilning að OTC-afleiðusamningar séu stöðu-

stofnaðir miðlægt eða falli undir aðferðir til að draga úr 

áhættu þegar sú er ekki raunin. 

38)  Tímaramminn til að ná tímanlegri staðfestingu krefst 

aðlögunarátaks, þ.m.t. breytinga á markaðsvenju og 

endurbótum á upplýsingatæknikerfum. Þar eð aðlögunin 

að ákvæðunum getur gengið mishratt fyrir sig, allt eftir 

flokki mótaðila og eignaflokki OTC-afleiða, myndi það 

bæta tímaramma um staðfestingu fyrir þá mótaðila og 

afurðir sem gætu verið tilbúnar fyrr ef mismunandi 

dagsetningar yrðu settar fyrir innleiðingu í skrefum sem 

taka mið af þessum mun. 

39)  Staðlarnir fyrir afstemmingu eignasafns, samþjöppun 

eignasafns eða lausn ágreiningsmála krefjast þess að 

mótaðilarnir setji verklagsreglur, móti stefnur, verkferla 

og aðlagi skjalahald en það tekur tíma. Fresta ætti 

gildistöku viðkomandi krafna til að veita mótaðilunum 

meiri tíma til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara 

að tilskildum ákvæðum. 

40)  Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.  
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41)  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur, í 

samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (1), haft opið samráð við 

almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum, 

greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi 

og óskað eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, 

sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1095/2010. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 

segir: 

a) „óbeinn viðskiptavinur“: viðskiptavinur viðskiptavinar 

stöðustofnunaraðila, 

b) „óbeint fyrirkomulag stöðustofnunar“: samningsbundin 

tengsl milli miðlægs mótaðila, stöðustofnunaraðila, 

viðskiptavinar stöðustofnunaraðila og óbeins viðskiptavinar 

sem gerir viðskiptavini stöðustofnunaraðila kleift að veita 

óbeinum viðskiptavini stöðustofnunarþjónustu, 

c) „staðfesting“: skjalfesting á samkomulagi mótaðilanna um 

alla skilmála OTC-afleiðusamningsins. 

II. KAFLI 

ÓBEINT FYRIRKOMULAG STÖÐUSTOFNUNAR 

(Ákvæði 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012) 

2. gr. 

Uppbygging á óbeinu fyrirkomulagi stöðustofnunar 

1.  Þegar stöðustofnunaraðili er reiðubúinn að bjóða upp á 

óbeina stöðustofnun skal hverjum viðskiptavini slíks 

stöðustofnunaraðila heimilt að veita einum eða fleiri eigin 

viðskiptavina óbeina stöðustofnunarþjónustu, að því tilskildu 

að viðskiptavinur stöðustofnunaraðilans sé lánastofnun með 

starfsleyfi, verðbréfafyrirtæki eða sambærileg lánastofnun eða 

fyrirtæki í þriðja landi. 

2.  Semja skal um samningsskilmála óbeins fyrirkomulags 

stöðustofnunar milli viðskiptavinar stöðustofnunaraðila og 

óbeins viðskiptavinar að höfðu samráði við stöðustofnunar-

aðilann um þau atriði sem geta haft áhrif á starfsemi stöðu-

stofnunaraðilans. Í þeim skulu felast samningskröfur gagnvart 

viðskiptavininum um að standa við allar skuldbindingar óbeina 

viðskiptavinarins gagnvart stöðustofnunaraðilanum. Kröfur 

  

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

þessar skulu aðeins vísa til viðskipta sem eru hluti af óbeinu 

fyrirkomulagi stöðustofnunar og skal skjalfesta umfang þess 

skilmerkilega í samninga sem gerðir eru. 

3. gr. 

Skuldbindingar miðlægra mótaðila 

1.  Miðlægur mótaðili má ekki nota viðskiptahætti sem 

hindra að óbeinu fyrirkomulagi stöðustofnunar sé komið á 

með eðlilegum viðskiptaskilmálum. Miðlægur mótaðili skal, 

að beiðni stöðustofnunaraðila, halda aðskildar skrár og 

reikninga sem gera hverjum viðskiptavini kleift að greina 

eignir og stöður viðskiptavinarins á reikningum hjá miðlæga 

mótaðilanum frá þeim sem eru í nafni óbeinna viðskiptavina 

viðskiptavinarins. 

2.  Miðlægur mótaðili skal greina, vakta og stýra allri 

verulegri áhættu sem verður til við óbeint stöðustofnunarfyrir-

komulag sem gæti haft áhrif á viðnámsþrótt miðlægs mótaðila. 

4. gr. 

Skuldbindingar stöðustofnunaraðila 

1.  Stöðustofnunaraðili, sem býðst til að veita óbeina stöðu-

stofnunarþjónustu skal gera það með eðlilegum viðskipta-

skilmálum. Með fyrirvara um þagnarskyldu um samninga við 

einstaka viðskiptavini skal stöðustofnunaraðilinn birta opinber-

lega þá almennu skilmála sem gilda um óbeinu stöðustofnunar-

þjónustuna sem hann býður upp á. Skilmálar þessir geta falið í 

sér rekstrarlegar lágmarkskröfur sem lagðar eru á viðskiptavini 

sem veita óbeina stöðustofnunarþjónustu. 

2.  Þegar stöðustofnunaraðili býður upp á óbeint fyrir-

komulag stöðustofnunar skal hann koma á fót öðru hvoru 

eftirfarandi fyrirkomulagi aðgreiningar samkvæmt fyrir-

mælum viðskiptavinarins: 

a)  halda aðskildar skrár og reikninga sem gera hverjum við-

skiptavini kleift að greina eignir og stöður viðskiptavinarins 

á reikningum hjá stöðustofnunaraðilanum frá þeim sem eru í 

nafni óbeinna viðskiptavina hans, 

b)  halda aðskildar skrár og reikninga sem gera hverjum 

viðskiptavini kleift að aðgreina eignir og stöður sem eru í 

nafni óbeins viðskiptavinar á reikningi hjá stöðustofnun-

araðila frá þeim sem eru í nafni annarra óbeinna 

viðskiptavina. 

3.  Krafan um að aðgreina eignir og stöður hjá stöðustofn-

unaraðilanum telst uppfyllt ef skilyrðunum, sem tilgreind eru í 

9. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, er fullnægt. 

4.  Stöðustofnunaraðili skal koma traustu verklagi til að taka 

á vanskilum viðskiptavinar sem veitir óbeina stöðustofn-

unarþjónustu. Verklag þetta skal fela í sér trúverðugt kerfi til 

að yfirfæra stöðurnar og eignirnar til annars viðskiptavinar eða 

stöðustofnunaraðila, að fengnu samþykki þeirra óbeinu 

viðskiptavina sem yfirfærslan hefur áhrif á. Viðskiptavini eða 

stöðustofnunaraðila skal ekki vera skylt að samþykkja þessar 

stöður nema hann hafi áður gert samning þess efnis.  
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5.  Stöðustofnunaraðilinn skal einnig tryggja að verklag 

hans geri skjóta sölu á eignum og stöðum óbeinna við-

skiptavina og stöðustofnunaraðilans mögulega til að greiða 

alla fjármuni til greiðslu til óbeinu viðskiptavinanna eftir 

vanskil viðskiptavinarins. 

6.  Stöðustofnunaraðili skal greina, vakta og stýra áhættu 

sem verður til við óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, þ.m.t. 

þegar notaðar eru upplýsingar sem viðskiptavinir veita skv.  

3. mgr. 4. gr. Stöðustofnunaraðilinn skal koma á traustu innra 

verklagi til að tryggja að ekki sé hægt að nota þessar 

upplýsingar í viðskiptaskyni. 

5. gr. 

Skuldbindingar viðskiptavina 

1.  Viðskiptavinur sem veitir óbeina stöðustofnunarþjónustu 

skal halda aðskildar skrár og aðskilið bókhald sem gera 

honum kleift að greina á milli eigin eigna og staðna og þeirra 

sem eru í nafni óbeinna viðskiptavina hans. Hann skal bjóða 

óbeinum viðskiptavinum sínum mismunandi valmöguleika um 

aðskilda reikninga, sem kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr., og 

tryggja að óbeinir viðskiptavinir séu vel upplýstir um áhættu-

þættina sem tengjast hverjum aðgreiningarvalkosti. Upplýs-

ingarnar sem viðskiptavinur veitir óbeinum viðskiptavinum 

skulu fela í sér upplýsingar um fyrirkomulag á yfirfærslu staðna 

og reikninga til annars viðskiptavinar. 

2.  Viðskiptavinur sem veitir óbeina stöðustofnunarþjónustu 

skal krefjast þess af stöðustofnunaraðilanum að hann stofni 

aðskilinn reikning hjá miðlæga mótaðilanum. Reikningurinn 

skal hafa þann eina tilgangi að geyma halda utan um eignir og 

stöður óbeinna viðskiptavina hans. 

3.  Viðskiptavinur skal láta stöðustofnunaraðilanum í té 

nægjanlegar upplýsingar til að greina, vakta og stýra áhættu 

sem verður til við óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag. Komi 

til vanskila viðskiptavinarins skal þegar í stað gera allar 

upplýsingar, sem viðskiptavinurinn hefur í vörslu sinni um 

óbeina viðskiptavini sína, aðgengilegar stöðustofnunarað-

ilanum. 

III. KAFLI 

TILKYNNING TIL EVRÓPSKU 

VERÐBRÉFAMARKAÐSEFTIRLITSSTOFNUNARINNAR 

VEGNA STÖÐUSTOFNUNARSKYLDU 

(Ákvæði 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012) 

6. gr. 

Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningunni 

1.  Í tilkynningunni vegna stöðustofnunarskyldu skulu 

eftirfarandi upplýsingar koma fram: 

a)  tilgreining á flokki OTC-afleiðusamninga, 

b)  tilgreining á OTC-afleiðusamningum innan OTC-afleiðu-

samningaflokksins, 

c)  aðrar upplýsingar sem koma skulu fram í opinberu skránni í 

samræmi við 8. gr. 

d)  frekari einkenni sem nauðsynlegt er að tilgreina til að greina 

á milli OTC-afleiðusamninga innan OTC-afleiðusamninga-

flokksins og OTC-afleiðusamninga utan þess flokks, sé um 

þau að ræða, 

e)  gögn sem sýna fram á að hvaða marki samningsskilmálar og 

verkferlar viðkomandi flokks OTC-afleiðusamninga eru 

staðlaðir, 

f)  gögn um viðskiptamagn OTC-afleiðusamningaflokksins, 

g)  gögn um seljanleika OTC-afleiðusamningaflokksins, 

h)  gögn sem sýna fram á tiltækileika fyrir markaðsaðila á 

sanngjörnum, áreiðanlegum og almennt viðurkenndum 

verðmatsupplýsingum fyrir samninga í flokki OTC-

afleiðusamninga, 

i)  gögn sem sýna fram á áhrif stöðustofnunarskyldunnar á 

tiltækileika verðmatsupplýsinga fyrir markaðsaðila. 

2.  Í þeim tilgangi að meta dagsetninguna eða dagsetn-

ingarnar sem stöðustofnunarskyldan tekur gildi, að meðtöldu 

innleiðingartímabili og flokkum mótaðila sem stöðustofnun-

arskyldan gildir um, skal eftirfarandi koma fram í tilkynn-

ingunni vegna stöðustofnunarskyldunnar: 

a)  gögn sem skipta máli við mat á áætluðu viðskiptamagni 

OTC-afleiðusamningaflokksins ef hann fellur undir 

stöðustofnunarskylduna, 

b)  gögn sem sýna fram á getu miðlægs mótaðila til að afgreiða 

áætlað viðskiptamagn OTC-afleiðusamningaflokksins, ef 

hann fellur undir stöðustofnunarskylduna, og stýra 

áhættunni sem verður til við stöðustofnun viðkomandi 

flokks OTC-afleiðusamninga, þ.m.t. gegnum stöðustofnun-

arfyrirkomulag viðskiptavinar eða óbeins viðskiptavinar, 

c)  tegund og fjöldi mótaðila sem eru virkir og sem vænst er að 

verði virkir á markaði með OTC-afleiðusamningaflokkinn 

ef hann fellur undir stöðustofnunarskylduna,  
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d)  yfirlit um mismunandi verkefni sem ljúka þarf áður en 

stöðustofnun hefst hjá miðlægum mótaðila, ásamt ákvörðun 

tímans sem þarf til að ljúka hverju verkefni, 

e)  upplýsingar um áhættustýringargetu, löghæfi og rekstrarlega 

getu mótaðilanna sem eru virkir á markaðnum með viðkom-

andi flokk OTC-afleiðusamninga ef hann fellur undir 

stöðustofnunarskylduna. 

3.  Gögnin um viðskiptamagn og seljanleika skulu innihalda 

fyrir OTC-afleiðusamningaflokkinn og hvern einstakan 

afleiðusamning innan flokksins viðkomandi markaðsupp-

lýsingar, þ.m.t. söguleg gögn, gögn um núverandi stöðu og allar 

breytingar sem búist er við að eigi sér stað ef OTC-

afleiðusamningaflokkurinn fellur undir stöðustofnunarskylduna, 

þ.m.t.: 

a)  fjölda viðskipta, 

b)  heildarmagn, 

c)  heildarfjölda útistandandi samninga og skuldbindinga, 

d)  dýpt fyrirmæla, þ.m.t. meðalfjölda fyrirmæla og beiðna 

um verðtilboð, 

e)  stærð verðbila, 

f)  mælikvarðana á seljanleika við erfiðar markaðsaðstæður, 

g)  mælikvarðana á seljanleika við framkvæmd vanskilaferlis. 

4.  Upplýsingarnar um hversu staðlaðir samningsskilmálarnir 

og verkferlarnir eru fyrir viðkomandi flokk OTC-afleiðu-

samninga, sem kveðið er á um í e-lið 1. mgr., skulu fela í sér, 

fyrir OTC-afleiðusamningaflokkinn og hvern afleiðusamning 

innan flokksins, gögn um daglegt viðmiðunarverð og fjölda 

daga á hverju ári með viðmiðunarverði sem talið er áreiðanlegt 

á a.m.k. síðastliðnum 12 mánuðum. 

IV. KAFLI 

VIÐMIÐ TIL AÐ ÁKVARÐA FLOKKA OTC-

AFLEIÐUSAMNINGA SEM FALLA UNDIR 

STÖÐUSTOFNUNARSKYLDUNA 

(Ákvæði 4 mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012) 

7. gr. 

Viðmið sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

metur 

1.  Í tengslum við stöðlunarstig samningsskilmálanna og 

verkferlanna fyrir viðkomandi flokk OTC-afleiðusamninga 

skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin taka tillit til 

þess: 

a)  hvort samningsskilmálar viðkomandi flokks OTC-afleiðu-

samninga hafi að geyma hefðbundin lagaskjöl, þ.m.t. 

rammasamkomulag um skuldajöfnun, skilgreiningar, 

staðlaða skilmála og staðfestingar sem tilgreina samnings-

skilmála sem algengt er að mótaðilarnir noti, 

b)  hvort verkferlarnir fyrir viðkomandi flokk OTC-afleiðu-

samninga falla undir sjálfvirka vinnslu eftir viðskipti og 

atburði í viðskiptaferlinu sem er stýrt með samræmum hætti 

samkvæmt tímaáætlun sem er almennt viðurkennd meðal 

mótaðila. 

2.  Að því er varðar viðskiptamagn og seljanleika viðkom-

andi flokks OTC-afleiðusamninga skal Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin taka tillit til: 

a)  þess hvort kröfur miðlægra mótaðila um tryggingar eða 

fjárhagslegar kröfur þeirra yrði í réttu hlutfalli við 

áhættuna sem draga á úr með stöðustofnunarskyldunni, 

b)  stöðugleika markaðsstærðar og -dýptar, að því er varðar 

afurðina með tímanum, 

c)  líkinda til þess að dreifing markaðshlutdeildar (e. market 

dispersion) myndi haldast fullnægjandi ef til vanskila 

stöðustofnunaraðila kæmi, 

d)  fjölda og verðmætis viðskiptanna. 

3.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal, að því 

er varðar tiltækileika sanngjarnra, áreiðanlegra og almennt 

viðurkenndra verðmatsupplýsinga fyrir viðkomandi flokk OTC-

afleiðusamninga, taka tillit til þess hvort upplýsingar, sem 

nauðsynlegar eru til að verðmeta nákvæmlega samninga innan 

viðkomandi flokks OTC-afleiðusamninga, séu auðveldlega 

tiltækar markaðsaðilum á eðlilegum viðskiptagrundvelli og 

hvort þær yrðu áfram auðveldlega tiltækar ef viðkomandi 

flokkur OTC-afleiðusamninga félli undir stöðustofnunar-

skylduna. 

V. KAFLI 

OPINBER SKRÁ 

(Ákvæði 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012) 

8. gr. 

Upplýsingar sem eiga að koma fram í skrá Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

1.  Í opinberri skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar skal eftirfarandi koma fram fyrir hvern flokk 

OTC-afleiðusamninga sem falla undir stöðustofnunar-

skylduna: 

a)  eignaflokkur OTC-afleiðusamninga,  
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b)  tegund OTC-afleiðusamninga innan flokksins, 

c)  undirliggjandi þættir (e. underlyings) OTC-afleiðusamn-

inga innan flokksins, 

d)  fyrir undirliggjandi þætti sem eru fjármálagerningar, 

tilgreining á því hvort undirliggjandi þátturinn sé einstakur 

fjármálagerningur eða útgefandi, eða vísitala eða 

eignasafn, 

e)  fyrir aðra undirliggjandi þætti, tilgreining á flokki 

undirliggjandi þáttarins, 

f)  undirliggjandi gjaldmiðlar og uppgjörsgjaldmiðlar OTC-

afleiðusamninga innan flokksins, 

g)  spönn lokagjalddaga OTC-afleiðusamninga innan 

flokksins, 

h)  uppgjörsskilyrði OTC-afleiðusamninga innan flokksins, 

i)  bil sem greiðslutíðni OTC-afleiðusamninga innan 

flokksins spannar, 

j)  vöruauðkenni á viðkomandi flokks OTC-afleiðusamninga, 

k)  önnur einkenni sem þarf að tilgreina til að aðgreina einn 

samning í viðkomandi flokki OTC-afleiðusamninga frá 

öðrum. 

2.  Hvað varðar miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi eða 

eru viðurkenndir að því er varðar stöðustofnunarskylduna skal 

eftirfarandi koma fram í opinberri skrá Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar, fyrir hvern miðlægan mótaðila: 

a)  auðkenniskóði, í samræmi við 3. gr. fram-

kvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1247/2012 (1), 

b)  fullt nafn, 

c)  staðfestuland, 

d)  lögbært yfirvald sem tilnefnt er í samræmi við 22. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

3.  Hvað varðar dagsetningar þegar stöðustofnunarskyldan 

tekur gildi, þ.m.t. áfangaskipta framkvæmd hennar, skulu í 

opinberri skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar koma fram: 

a)  tilgreining á flokkum mótaðila sem hvert aðlögunartímabil 

á við um, sé um það að ræða, 

b)  önnur skilyrði sem krafist er samkvæmt tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum, sem settir eru skv. 2. mgr. 5. gr. reglu-

gerðar (ESB) nr. 648/2012, til að aðlögunartímabilið gildi. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 20. 

4.  Í opinberri skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar skal koma fram tilvísun til tæknilegu eftir-

litsstaðlanna sem settir eru skv. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012 og sem hver stöðustofnunarskylda byggist á. 

5.  Hvað varðar miðlægan mótaðila sem hefur verið 

tilkynntur til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar skal í opinberri skrá Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar að minnsta kosti koma fram: 

a)  auðkenning miðlæga mótaðilans, 

b)  eignaflokkur tilkynntu OTC-afleiðusamninganna, 

c)  tegund OTC-afleiðusamninganna, 

d)  tilkynningardagurinn, 

e)  auðkenning lögbærs yfirvalds sem leggur fram tilkynn-

inguna. 

VI. KAFLI 

TVÍSTRUN SELJANLEIKA 

(Ákvæði 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012) 

9. gr. 

Lýsing á hugtakinu tvístrun seljanleika 

1.  Telja skal að tvístrun seljanleika (e. liquidity frag-

mentation) eigi sér stað þegar þátttakendurnir á við-

skiptavettvangi geta ekki lokið viðskiptum með einum eða 

fleiri þátttakendum á þeim vettvangi vegna þess að ekki er 

fyrir hendi stöðustofnunarfyrirkomulag sem allir þátttakendur 

hafa aðgang að. 

2.  Aðgangur miðlægs mótaðila að viðskiptavettvangi, sem 

annar miðlægur mótaðili þjónar þá þegar, skal ekki teljast 

leiða til tvístrunar seljanleika innan viðskiptavettvangsins ef, 

án þess að þörf sé á að krefjast þess af stöðustofnunaraðilum 

þess miðlæga mótaðila sem þegar er á markaði að þeir gerist 

stöðustofnunaraðilar þess miðlæga mótaðila sem óskar eftir 

aðgangi, allir þátttakendur á viðskiptavettvanginum geta 

stöðustofnað, beint eða óbeint, gegnum annað hvort af 

eftirfarandi: 

a)  a.m.k. einn sameiginlegan miðlægan mótaðila, 

b)  stöðustofnunarfyrirkomulag sem miðlægu mótaðilarnir 

koma á fót. 

3.  Koma skal á fyrirkomulagi til að uppfylla skilyrðin skv. 

a- eða b-lið 2. mgr. áður en miðlægi mótaðilinn, sem óskar 

eftir aðgangi byrjar að veita stöðustofnunarþjónustu á viðkom-

andi viðskiptavettvangi. 

4.  Heimilt er að koma á aðgangi að sameiginlegum mið-

lægum mótaðila, eins og um getur í a-lið 2. mgr., gegnum tvo 

eða fleiri stöðustofnunaraðila, eða tvo eða fleiri viðskiptavini 

eða með óbeinu stöðustofnunarfyrirkomulagi.  
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5.  Með stöðustofnunarfyrirkomulagi sem vísað er til í b-lið  

2. mgr. er hægt að gera ráð fyrir yfirfærslu viðskipta frá slíkum 

markaðsaðilum til stöðustofnunaraðila annarra miðlægra 

mótaðila Þótt aðgangur miðlægs mótaðila að viðskiptavettvangi 

ætti ekki að krefjast rekstrarsamhæfis er heimilt að nota 

fyrirkomulag um rekstrarsamhæfi, sem viðkomandi miðlægir 

mótaðilar og viðkomandi lögbær yfirvöld hafa samþykkt, til að 

uppfylla skilyrðin fyrir aðgangi að sameiginlegu stöðustofnun-

arfyrirkomulagi. 

VII. KAFLI 

ÓFJÁRHAGSLEGIR MÓTAÐILAR 

10. gr. 

(Ákvæði a-liðar 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Viðmið til að ákvarða hvaða OTC-afleiðusamningar draga 

hlutlægt úr áhættu 

1.  OTC-afleiðusamningur skal vera hlutlægt mælanlegur 

sem svo að hann dragi úr áhættu sem tengist beint viðskipt-

astarfsemi eða lausafjárfjármögnun ófjárhagslega mótaðilans 

eða samstæðu þegar hann uppfyllir, sjálfur eða ásamt öðrum 

afleiðusamningum, beint eða gegnum gerninga með sterka 

innbyrðis fylgni, eitt af eftirfarandi viðmiðum: 

a)  hann nær yfir áhættu sem verður til við hugsanlega 

breytingu á verðgildi eigna, þjónustu, aðfanga, vara, 

hrávara eða skuldbindinga sem ófjárhagslegi mótaðilinn 

eða samstæða hans á, býr til, framleiðir, vinnur úr, veitir, 

kaupir, verslar með, leigir, selur eða stofnar til eða býst 

með raunhæfum hætti við að eiga, búa til, framleiða, 

vinna úr, veita, kaupa, versla með, leigja, selja eða stofna 

til í venjulegri starfsemi sinni, 

b)  hann nær yfir áhættu sem verður til við hugsanleg óbein 

áhrif á verðgildi eigna, þjónustu, aðfanga, vara, hrávöru 

eða skuldbindinga sem um getur í a-lið, sem leiðir af 

sveiflum í vöxtum, á verðbólgustigi, gengi gjaldmiðla eða 

greiðslufallsáhættu, 

c)  hann telst áhættuvarnarsamningur samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum (IRFS) sem samþykktir hafa verið í 

samræmi við 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1606/2002 (1). 

11. gr. 

(Ákvæði b-liðar 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012) 

Fjárhæðarmörk stöðustofnunar 

Fjárhæðarmörk stöðustofnunar að því er varðar stöðu-

stofnunarskylduna skulu vera: 

a)  eins milljarðs evra vergt verðmæti undirliggjandi fjárhæða 

fyrir OTC-lánaafleiðusamninga, 

  

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

b)  eins milljarðs evra vergt verðmæti undirliggjandi fjárhæða 

fyrir OTC-hlutabréfaafleiðusamninga, 

c)  þriggja milljarða evra vergt verðmæti undirliggjandi 

fjárhæða fyrir OTC-vaxtaafleiðusamninga, 

d)  þriggja milljarða evra vergt verðmæti undirliggjandi 

fjárhæða fyrir OTC-gjaldeyrisafleiðusamninga, 

e)  þriggja milljarða evra vergt verðmæti undirliggjandi 

fjárhæða fyrir OTC-hrávöruafleiðusamninga og aðra 

OTC-afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a- til  

d-lið. 

VIII. KAFLI 

AÐFERÐIR TIL AÐ DRAGA ÚR ÁHÆTTU FYRIR OTC-

AFLEIÐUSAMNINGA SEM MIÐLÆGUR MÓTAÐILI 

STÖÐUSTOFNAR EKKI 

12. gr. 

(Ákvæði a-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Tímanleg staðfesting 

1.  OTC-afleiðusamning, sem gerður er milli fjárhagslegra 

mótaðila eða ófjárhagslegra mótaðila sem um getur í 10. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og miðlægur mótaðili 

stöðustofnar ekki, skal staðfesta á rafrænan hátt þegar slíkt 

stendur til boða, eins fljótt og hægt er og eigi síðar en: 

a)  þegar um er að ræða skuldatrygginga- og vaxtaskipta-

samninga sem gerðir eru til og með 28. febrúar 2014: í lok 

annars viðskiptadags eftir að OTC-afleiðusamningurinn 

tekur gildi, 

b)  þegar um er að ræða skuldatrygginga- og vaxtaskipta-

samninga sem gerðir eru eftir 28. febrúar 2014: í lok 

næsta viðskiptadags eftir að OTC-afleiðusamningurinn 

tekur gildi, 

c)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjaldeyris-

skiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir til og með 31. ágúst 2013: í lok þriðja viðskiptadags 

eftir að afleiðusamningurinn tekur gildi, 

d)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjaldeyris-

skiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir eftir 31. ágúst 2013 og til og með 31. ágúst 2014: í 

lok annars viðskiptadags eftir að afleiðusamningurinn tekur 

gildi,  
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e)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjald-

eyrisskiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir eftir 31. ágúst 2014: í lok næsta viðskiptadags eftir 

að afleiðusamningurinn tekur gildi. 

2.  OTC-afleiðusamning, sem gerður er við ófjárhagslegan 

mótaðila sem ekki getið um í 10. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012, skal staðfesta, á rafrænan hátt þegar slíkt stendur 

til boða, eins fljótt og hægt er og eigi síðar en: 

a)  þegar um er að ræða skuldatrygginga- og vaxtaskipta-

samninga sem gerðir eru til og með 31. ágúst 2013: í lok 

fimmta viðskiptadags eftir að OTC-afleiðusamningurinn 

tekur gildi, 

b)  þegar um er að ræða skuldatrygginga- og vaxtaskipta-

samninga sem gerðir eru eftir 31. ágúst 2013 og til og með 

31. ágúst 2014: í lok þriðja viðskiptadags eftir að OTC-

afleiðusamningurinn tekur gildi, 

c)  þegar um er að ræða skuldatrygginga- og vaxtaskipta-

samninga sem gerðir eru eftir 31. ágúst 2014: í lok annars 

viðskiptadags eftir að OTC-afleiðusamningurinn tekur 

gildi, 

d)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjaldeyris-

skiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir til og með 31. ágúst 2013: í lok sjöunda viðskipta-

dags eftir að afleiðusamningurinn tekur gildi, 

e)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjaldeyris-

skiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir eftir 31. ágúst 2013 og til og með 31. ágúst 2014: í 

lok fjórða viðskiptadags eftir að afleiðusamningurinn 

tekur gildi, 

f)  þegar um er að ræða hlutabréfaskiptasamninga, gjaldeyris-

skiptasamninga, hrávöruskiptasamninga og alla aðra 

afleiðusamninga sem ekki er kveðið á um í a-lið og eru 

gerðir eftir 31. ágúst 2014: í lok annars viðskiptadags eftir 

gildistöku. 

3.  Þegar viðskipti sem um getur í 1. eða 2. mgr. eru 

framkvæmd eftir 16:00 að staðartíma eða við mótaðila sem er 

staðsettur í öðru tímabelti sem gefur ekki færi á staðfestingu 

innan tilskilins frests, skal staðfestingin eiga sér stað eins fljótt 

og auðið er og eigi síðar en einum viðskiptadegi eftir tíma-

mörkin sem sett eru í 1. eða 2. mgr., eftir því sem við á. 

4.  Fjárhagslegir mótaðilar skulu hafa nauðsynlegt verklag 

til að greina lögbæra yfirvaldinu, sem tilnefnt er í samræmi 

við 48. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB 

(1), mánaðarlega frá fjölda óstaðfestra OTC-afleiðuviðskipta 

sem um getur í 1. og 2. mgr. og hafa verið útistandandi lengur 

en fimm viðskiptadaga. 

13. gr. 

(Ákvæði a-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Afstemming eignasafns 

1.  Fjárhagslegir og ófjárhagslegir mótaðilar að OTC-

afleiðusamningi skulu semja, skriflega eða á annan sam-

bærilegan rafrænan hátt, við hvern mótaðila sinn um 

fyrirkomulag afstemmingar á eignasöfnum. Slíkt samkomulag 

skal gera áður en OTC-afleiðusamningurinn er gerður. 

2.  Afstemming eignasafns skal framkvæmd af mótað-

ilunum að OTC-afleiðusamningnum sín á milli eða af til þess 

hæfum þriðja aðila sem hefur til þess umboð frá mótaðila. 

Afstemming eignasafnsins skal ná til helstu viðskiptaskilmála 

sem skilgreina hvern einstakan OTC-afleiðusamning og skal 

að minnsta kosti taka til verðmatsins fyrir hvern samning í 

samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

3.  Til að greina hvers kyns misræmi í mikilvægum 

skilmálum OTC-afleiðusamnings snemma í ferlinu, þ.m.t. 

verðmati hans, skal afstemming eignasafns fara fram: 

a)  þegar um er að ræða fjárhagslegan eða ófjárhagslegan 

mótaðila sem um getur í 10. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012: 

i.  á hverjum viðskiptadegi þegar 500 eða fleiri OTC-

afleiðusamningar eru útistandandi milli mótaðilanna, 

ii.  einu sinni í viku þegar á milli 51 og 499 OTC-

afleiðusamningar eru útistandandi milli mótaðilanna á 

einhverjum tímapunkti í vikunni, 

iii.  einu sinni á ársfjórðungi þegar 50 eða færri OTC-

afleiðusamningar eru útistandandi milli mótaðilanna á 

einhverjum tímapunkti á ársfjórðungnum,  

  

(1) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
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b)  þegar um er að ræða ófjárhagslegan mótaðila sem ekki er 

getið um í 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012: 

i.  einu sinni á ársfjórðungi þegar fleiri en 100 OTC-

afleiðusamningar eru útistandandi milli mótaðilanna á 

einhverjum tímapunkti á ársfjórðungnum, 

ii.  árlega þegar 100 eða færri OTC-afleiðusamningar eru 

útistandandi milli mótaðilanna. 

14. gr. 

(Ákvæði a-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Samþjöppun eignasafns 

Fjárhagslegir og ófjárhagslegir mótaðilar með 500 eða fleiri 

útistandandi OTC-afleiðusamninga við mótaðila sem er ekki 

stöðustofnaður miðlægt, skulu hafa verklag til að greina 

reglulega, eigi sjaldnar en tvisvar á ári, möguleikann á að fram-

kvæma samþjöppun eignasafns til að minnka greiðslu-

fallsáhættu mótaðila sinna og verklag til að ráðast í slíka aðgerð 

til samþjöppunar á eignasafni. 

Fjárhagslegir mótaðilar og ófjárhagslegir mótaðilar skulu 

tryggja að þeir geti veitt viðkomandi lögbæru yfirvaldi eðlilega 

og gilda útskýringu á þeirri niðurstöðu að samþjöppun 

eignasafns sé ekki viðeigandi. 

15. gr. 

(Ákvæði a-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Lausn ágreiningsmála 

1.  Þegar fjárhagslegir og ófjárhagslegir mótaðilar gera 

OTC-afleiðusamninga sín á milli skulu þeir hafa samið um 

nákvæmar verklagsreglur og ferli í tengslum við: 

a)  tilgreiningu, skráningu og eftirlit með ágreiningi um 

viðurkenningu eða verðmat á samningnum og um skipti á 

tryggingum milli mótaðila. Með verklagsreglum þessum 

skal a.m.k. skrá hve lengi ágreiningurinn hefur staðið yfir, 

mótaðilann og fjárhæðina sem deilt er um, 

b)  tímanlega lausn ágreiningsmála með sérstakri málsmeðferð 

fyrir ágreining sem ekki hefur tekist að leysa innan fimm 

viðskiptadaga. 

2.  Fjárhagslegir mótaðilar skulu greina lögbærum 

yfirvöldum, sem tilnefnd eru í samræmi við 48. gr. tilskipunar 

2004/38/EB, frá öllum ágreiningi milli mótaðila í tengslum 

við OTC-afleiðusamning, verðmat hans eða skipti á 

tryggingum í tengslum við fjárhæð eða virði sem er hærra en 

15 milljónir evra og hefur staðið yfir í 15 virka daga hið 

minnsta. 

16. gr. 

(Ákvæði b-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012) 

Markaðsaðstæður sem koma í veg fyrir mat á 

markaðsvirði 

1.  Markaðsaðstæður, sem koma í veg fyrir mat OTC-

afleiðusamnings á markaðsvirði, teljast hafa myndast í öðrum 

hvorum eftirfarandi aðstæðum: 

a)  þegar markaðurinn er óvirkur, 

b)  þegar eðlilegt mat á gangvirði nær yfir verulega breitt svið 

og ekki er unnt að meta líkur mismunandi mats með 

fullnægjandi hætti. 

2.  Telja skal markað fyrir OTC-afleiðusamninga óvirkan 

þegar skráð verð er ekki auðveldlega og reglulega tiltækt og 

tiltækt verð sýnir ekki raunveruleg markaðsviðskipti sem eiga 

sér reglulega stað á grundvelli viðskipta milli ótengdra aðila. 

17. gr. 

(Ákvæði b-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012) 

Viðmið um notkun mats á líkansvirði 

Til að geta notað mat á líkansvirði (e. marking-to-model) 

skulu fjárhagslegir og ófjárhagslegir mótaðilar hafa líkan sem: 

a)  nær til allra þátta sem mótaðilar myndu taka tillit til við 

ákvörðun á verði, þ.m.t. að nota eins mikið af upplýs-

ingum til mats á markaðsvirði og kostur er, 

b)  er í samræmi við viðurkenndar fjárhagslegar aðferðir við 

verðmat á fjármálagerningum, 

c)  er kvarðað og prófað með tilliti til réttleika með því að 

nota verð úr sannreynanlegum markaðsviðskiptum með 

sama fjármálagerning eða á grundvelli tiltækra, 

sannreynanlegra markaðsgagna, 

d)  er viðurkennt og vaktað með óháðum hætti, af annarri 

deild/sviði en því sem áhættuna tekur, 

e)  stjórnin hefur skjalfest á viðeigandi hátt og samþykkt eins 

oft og þörf krefur, eftir allar verulegar breytingar og eigi 

sjaldnar en árlega. Fela má nefnd að sjá um þetta 

samþykki.  
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18. gr. 

(Ákvæði c-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012) 

Upplýsingar í tilkynningu um viðskipti innan samstæðu til 

lögbærs yfirvalds 

1.  Umsókn eða tilkynning til lögbæra yfirvaldsins með 

upplýsingum um viðskipti innan samstæðu skal vera skrifleg 

og ná yfir: 

a)  lagalega mótaðila í viðskiptunum, þ.m.t. auðkenni þeirra, í 

samræmi við 3. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 1247/2012, 

b)  stofnanaleg tengsl milli mótaðila, 

c)  upplýsingar um undirliggjandi samningssambönd milli 

aðilanna, 

d)  flokk viðskipta innan samstæðu eins og tilgreint er í  

1. mgr. og a- til d-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012, 

e)  upplýsingar um viðskipti sem mótaðilinn sækir um 

undanþágu fyrir, þ.m.t.: 

i. eignaflokk OTC-afleiðusamninga, 

ii. tegund OTC-afleiðusamninga, 

iii. tegund undirliggjandi þátta, 

iv. undirliggjandi gjaldmiðla og uppgjörsgjaldmiðla, 

v. svið sem líftími samninga spannar, 

vi. uppgjörstegund, 

vii. fyrirhugaða stærð, magn og tíðni OTC-afleiðu-

samninga á hverju ári. 

2.  Sem hluta af umsókn eða tilkynningu sinni til 

viðkomandi lögbærs yfirvalds skal mótaðili einnig leggja fram 

stuðningsupplýsingar sem sýna fram á að skilyrðin í 6.–10. 

mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 séu uppfyllt. 

Meðal fylgiskjala skulu vera afrit af skjalfestu verklagi 

áhættustýringar, sögulegar viðskiptaupplýsingar og afrit af 

viðkomandi samningum milli aðilanna, auk þess sem þau geta 

falið í sér lögfræðiálit að beiðni lögbæra yfirvaldsins. 

19. gr. 

(Ákvæði d-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012) 

Upplýsingar í tilkynningu um viðskipti innan samstæðu til 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

1.  Tilkynningu lögbærs yfirvalds með upplýsingum um 

viðskipti innan samstæðu skal leggja fyrir Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skriflega: 

a)  innan mánaðar frá móttöku tilkynningarinnar þegar um er 

að ræða tilkynningu skv. 7. eða 9. mgr. 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012, 

b)  innan mánaðar frá því að mótaðilanum er gert kunnugt um 

ákvörðunina þegar um er að ræða ákvörðun lögbærs 

yfirvalds skv. 6., 8. eða 10. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012. 

2.  Í tilkynningunni til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar skal eftirfarandi koma fram: 

a)  upplýsingarnar sem taldar eru upp í 18. gr., 

b)  hvort ákvörðunin sé jákvæð eða neikvæð, 

c)  ef um er að ræða jákvæða ákvörðun: 

i.  samantekt ástæðna fyrir því að telja að skilyrðin, sem 

sett eru fram í 6., 7., 8., 9. eða 10. mgr.11. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 séu uppfyllt, eftir því 

sem við á, 

ii.  hvort undanþágan sé full undanþága eða undanþága að 

hluta þegar um er að ræða tilkynningu í tengslum við 

6., 8. eða 10. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012, 

d)  ef um er að ræða neikvæða ákvörðun: 

i.  tilgreining þeirra skilyrða í 6., 7., 8., 9. eða 10. mgr. 

11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, eftir því sem 

við á, sem ekki eru uppfyllt, 

ii.  samantekt ástæðna fyrir því að telja að slík skilyrði 

séu ekki uppfyllt. 

20. gr. 

(Ákvæði d-liðar 14. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012) 

Upplýsingar um undanþágu innan samstæðu sem birta á 

opinberlega 

Í upplýsingum um undanþágu innan samstæðu sem birta á 

opinberlega skal eftirfarandi koma fram: 

a)  lagalegir mótaðilar í viðskiptunum, þ.m.t. auðkenni þeirra, 

í samræmi við 3. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  

nr. 1247/2012, 

b)  sambandið milli mótaðilanna, 

c)  hvort undanþágan sé full undanþága eða undanþága að 

hluta, 

d)  samtala undirliggjandi fjárhæða OTC-afleiðusamninganna 

sem undanþágan innan samstæðu gildir um. 
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21. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

Ákvæði 13., 14. og 15. gr. skulu taka gildi sex mánuðum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar. 

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. 

 __________  


