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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 150/2013 

frá 19. desember 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem 

tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambands-

ins, 

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 3. mgr. 56. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Setja ætti reglur um hvaða upplýsingarnar eigi að láta 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té 

þegar sótt er um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá. 

2)  Sérhver aðili sem sækir um skráningu sem afleiðu-

viðskiptaskrá ætti að leggja fram upplýsingar um 

skipulag innra eftirlits og óhæði stjórnar þannig að Evr-

ópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti metið 

hvort fyrirkomulag stjórnarhátta tryggi óhæði afleiðu-

viðskiptaskrárinnar og hvort skipulag og skýrslu-

gjafarvenjur hjá honum séu fullnægjandi. 

3) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin, sem 

komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um 

að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (3), ber ábyrgð á 

skráningu og eftirliti með afleiðuviðskiptaskrám skv. 

VI. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Í þeim 

tilgangi að gera Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni kleift að meta óflekkað mannorð, 

sem og reynslu og hæfni tilvonandi framkvæmda-

stjórnar afleiðuviðskiptaskrár, ætti umsækjandinn að 

veita þær upplýsingar sem þarf til að framkvæma slíkt 

mat. 

4)  Afleiðuviðskiptaskrá sem sækir um ætti að veita 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýs-

ingar til að sýna fram á að hún hafi yfir nauðsynlegu 

fjármagni að ráða til að sinna verkefnum sínum á 

áframhaldandi grundvelli og fullnægjandi fyrirkomulagi 

til rekstrarsamfellu. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 25. 

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. 

5)  Þegar afleiðuviðskiptaskrá starfar í gegnum útibú sem 

eru ekki aðskildir lögaðilar ætti samt sem áður að veita 

aðskildar upplýsingar um útibúin til að gera Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að draga upp 

skýra mynd af stöðu þeirra í stjórnskipulagi afleiðuvið-

skiptaskrárinnar, meta hve hæf og viðeigandi fram-

kvæmdastjórn útibúanna er og meta hvort eftirlitskerfin, 

regluvarsla og önnur starfsemi sé traust og nægileg til 

að greina, meta og stýra áhættu útibúanna með við-

eigandi hætti. 

6)  Mikilvægt er að umsækjandi veiti Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um hliðarstarf-

semi eða önnur viðskiptasvið sem afleiðuviðskipta-

skráin starfrækir fyrir utan kjarnastarfsemi sína, sem er 

skýrslugjöf um afleiðuviðskipti, einkum að því er varðar 

helstu kjarnastarfsemina sem er lögboðin skýrslugjöf. 

7)  Til að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti 

metið samfellu og eðlilega starfsemi tæknikerfa afleiðu-

viðskiptaskrár sem sækir um ætti umsækjandinn að láta 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té 

lýsingar á viðkomandi tæknikerfum og upplýsingar um 

hvernig þeim er stýrt. Umsækjandinn ætti einnig að lýsa 

öllum útvistunarsamningum sem skipta máli fyrir 

þjónustu hans. 

8)  Upplýsingar um gjöldin, sem tengjast þjónustunni sem 

afleiðuviðskiptaskrár veita, eru mikilvægar til að gera 

markaðsaðilum kleift að taka upplýsta ákvörðun og ættu 

því að vera hluti af umsókn um skráningu sem afleiðu-

viðskiptaskrá. 

9)  Þar eð markaðsaðilar og eftirlitsaðilar reiða sig á gögnin 

sem afleiðuviðskiptaskrár viðhalda ættu strangar 

rekstrar- og skráningarkröfur að koma skýrt fram í 

umsókn afleiðuviðskiptaskrár um skráningu. 

10)  Áhættustýringarlíkönin, sem tengjast þjónustunni sem 

afleiðuviðskiptaskrá veitir, eru nauðsynlegur liður í 

umsókn hennar um skráningu til að gera markaðsaðilum 

kleift að taka upplýsta ákvörðun. 

11)  Til að tryggja fullan aðgang að afleiðuviðskiptaskrá er 

þjónustuveitendum, sem eru þriðju aðilar, veittur 

aðgangur á jafnræðisgrundvelli, að upplýsingum sem 

afleiðuviðskiptaskráin viðheldur, að því tilskildu að 

aðilinn sem veitir upplýsingarnar og viðkomandi 

mótaðilar hafi veitt samþykki sitt. Afleiðuviðskiptaskrá 

sem sækir um ætti því að veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um stefnur og 

verklagsreglur sínar um aðgang.  
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12)  Til að geta gegnt skyldum sínum við að veita starfsleyfi 

á skilvirkan hátt ætti Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin að fá allar nauðsynlegar upplýsingar 

frá afleiðuviðskiptaskrám sem tengjast þriðju aðilum og 

þriðju aðilum sem afleiðuviðskiptaskrár hafa útvistað 

tilteknum rekstrarþáttum og starfsemi til. Slíkar upplýs-

ingar eru nauðsynlegar til að meta eða ljúka við mat á 

umsókn um skráningu og gögnum sem henni tengjast. 

13)  Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseft-

irlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

14)  Í samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, hefur Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin haft samráð við almenning um 

drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum, greint mögulegan 

kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti 

hagsmunahóps á verðbréfamarkaði hjá Evrópsku verð-

bréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, sem komið var á fót í 

samræmi við 37. gr. þeirrar reglugerðar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. KAFLI 

SKRÁNING 

1. ÞÁTTUR 

Almenn atriði 

1. gr. 

Deili, réttarstaða og flokkur afleiðna 

1.  Í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal 

tilgreina deili á umsækjandanum og þá starfsemi sem hann 

hyggst stunda sem krefst skráningar hans sem afleiðuvið-

skiptaskrár. 

2.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal 

einkum hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a)  firmaheiti umsækjanda og lögheimili í Sambandinu, 

b)  útdrátt úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða 

annars konar vottun á því hvar umsækjandi hefur staðfestu 

og á umfangi starfsemi umsækjanda, sem er í gildi á 

umsóknardegi, 

c)  flokka afleiðna sem umsækjandi óskar eftir að vera skráður 

fyrir, 

d)  samþykktir og, ef við á, önnur lögformleg gögn sem 

staðfesta að umsækjandinn muni veita afleiðuviðskiptaskrá-

arþjónustu, 

e)  fundargerð fundarins þar sem stjórnin samþykkti 

umsóknina, 

f)  nafn og samskiptaupplýsingar þess einstaklings/þeirra ein-

staklinga sem bera ábyrgð á hlítingu, eða annars starfsfólks 

sem kemur að mati á hlítingu fyrir umsækjanda, 

g)  starfsyfirlit, þ.m.t. upplýsingar um staðsetningu meginstarf-

seminnar, 

h)  deili á öllum dótturfyrirtækjum og, ef við á, skipulag fyrir-

tækjasamstæðu, 

i)  alla þjónustu, aðra en á starfsemi afleiðuviðskiptaskrár, sem 

umsækjandinn hyggst veita, 

j)  allar upplýsingar um mál sem bíða meðferðar dóms, 

stjórnsýslu eða gerðardóms, eða önnur málaferli óháð 

tegund þeirra, sem umsækjandi kann að vera aðili að, 

einkum að því er varðar skatta- og gjaldþrotamál og þegar 

af málinu getur hlotist verulegur fjárhagslegur kostnaður 

eða orðsporsskaði, eða mál sem bíða ekki dóms en geta 

samt sem áður haft veruleg áhrif á kostnað afleiðuvið-

skiptaskrár. 

3.  Að kröfu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunarinnar skulu umsækjendur einnig senda henni viðbótar-

upplýsingar á meðan athugun á skráningarumsókn fer fram sé 

þörf á slíkum upplýsingum til mats á getu umsækjanda til að 

fara að kröfum 56. og 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 

og til að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti á 

tilhlýðilegan hátt túlkað og greint gögnin sem leggja á fram eða 

hafa þegar verið lögð fram. 

4.  Telji umsækjandi að skylda samkvæmt þessari reglugerð 

eigi ekki við um hann skal hann tilgreina þá skyldu greinilega í 

umsókn sinni og gefa skýringu á því hvers vegna sú skylda eigi 

ekki við. 

2. gr. 

Stefnur og verklagsreglur 

Þegar veita á upplýsingar um stefnur eða verklagsreglur skal 

umsækjandi tryggja að stefnurnar eða starfsreglurnar hafi að 

geyma eða þeim fylgi öll eftirfarandi atriði: 

a)  tilgreining á einstaklingnum sem ber ábyrgð á samþykki og 

viðhaldi á viðkomandi stefnum og verklagsreglum, 

b)  lýsing á því hvernig hlíting við stefnur og verklagsreglur 

verður tryggð og eftirlit haft með henni og hvaða 

einstaklingur ber ábyrgð á hlítingu þar að lútandi, 

c)  lýsing á ráðstöfunum sem gera skal ef brotið er gegn 

stefnum og verklagsreglum 

d)  tilhögun tilkynninga til Evrópsku verðbréfamarkaðseft-

irlitsstofnunarinnar um veruleg brot á stefnum eða 

verklagsreglum sem geta falið í sér brot á skilyrðum 

frumskráningar.  
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2. ÞÁTTUR 

Eignarhald 

3. gr. 

Eignarhald á afleiðuviðskiptaskrá 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma: 

a)  skrá, með nöfnum allra einstaklinga eða aðila sem með 

beinum eða óbeinum hætti eiga 5% eða meira af eigin fé, 

eða ráða sama eða hærra hlutfalli atkvæðisréttar, í 

umsækjandanum eða geta, í krafti eignarhlutar síns, haft 

veruleg áhrif á stjórnun umsækjandans, 

b)  skrá yfir öll fyrirtæki sem einstaklingur, sem um getur í a-

lið, á 5% eða meira af eigin fé í, eða ræður yfir sama eða 

hærra hlutfalli atkvæðisréttar í, eða hefur veruleg áhrif á 

stjórnun hjá. 

2.  Sé fyrir að fara móðurfélagi umsækjanda skal hann: 

a)  tilgreina lögheimilið, 

b)  upplýsa um hvort móðurfélagið hafi starfsleyfi eða sé skráð 

og lúti eftirliti, og ef svo er, tilgreina tilvísunarnúmer og 

nafn viðkomandi eftirlitsstofnunar. 

4. gr. 

Skýringarmynd yfir eignarhald 

1.  Í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal 

vera skýringarmynd sem sýnir eignatengsl milli móðurfé-

lagsins, dótturfélaga og annarra tengdra aðila eða útibúa. 

2.  Auðkenna skal fyrirtækin á skýringarmyndinni sem um 

getur í 1. mgr. með fullu nafni þeirra, réttarstöðu og lögheimili. 

3. ÞÁTTUR 

Stjórnskipulag, stjórnarhættir og hlíting 

5. gr. 

Skipurit 

1.  Í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal 

vera skipurit sem sýnir stjórnskipulag umsækjanda, þ.m.t. alla 

hliðarstarfsemi. 

2.  Á skipuritinu skal tilgreina hvaða einstaklingur gegnir 

hverri mikilvægri stöðu, þ.m.t. framkvæmdastjórn og 

stjórnendur útibúa. 

6. gr. 

Stjórnarhættir fyrirtækja 

1.  Í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skulu 

vera upplýsingar um reglur um innri stjórnarhætti umsækjanda 

auk verklagsreglna og starfslýsinga sem gilda um yfirstjórnina, 

þ.m.t. stjórnina, utanaðkomandi stjórnarmenn og, hafi þær verið 

stofnaðar, nefndir. 

2.  Slíkar upplýsingar skulu hafa að geyma lýsingu á 

valferlinu, skipunum í stöður, frammistöðumati og brottvikn-

ingu framkvæmdastjórnar og stjórnarmanna. 

3.  Fylgi umsækjandi viðurkenndum leiðbeiningum um 

stjórnarhætti fyrirtækja skal umsóknin um skráningu sem 

afleiðuviðskiptaskrá tilgreina viðkomandi leiðbeiningar og 

útskýra öll tilvik þar sem hann víkur frá leiðbeiningunum. 

7. gr. 

Innra eftirlit 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma yfirlit um innra eftirlit umsækjanda. Þar á meðal 

skulu vera upplýsingar um regluvörslu, úttektir, áhættumat, 

innri eftirlitskerfi og fyrirkomulag innri endurskoðunar. 

2.  Yfirlitið skal veita upplýsingar um eftirfarandi atriði: 

a)  stefnur og verklagsreglur umsækjanda um innra eftirlit, 

b)  eftirlit með og mat á hæfi og skilvirkni kerfa umsækjanda, 

c)  eftirlit og öryggisráðstafanir í tengslum við upplýsinga-

vinnslukerfi umsækjanda, 

d)  innri aðila sem sjá um mat á niðurstöðunum. 

3.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma eftirfarandi upplýsingar um innri endurskoðun 

umsækjanda: 

a)  útskýringu á því hvernig aðferðir innri endurskoðunar eru 

þróaðar og þeim beitt, að teknu tilliti til eðlis starfsemi 

umsækjanda, flækjustigs og áhættu, 

b)  þriggja ára starfsáætlun frá umsóknardegi.  
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8. gr. 

Hlíting 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur 

umsækjanda til að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012: 

a)  lýsingu á hlutverki einstaklinga sem bera ábyrgð á 

regluvörslu og annarra starfsmanna sem koma að mati á 

hlítingu, þ.m.t. hvernig tryggt sé að regluvarsla sé óháð 

annarri starfsemi, 

b)  innri stefnur og verklagsreglur sem miða að því að tryggja 

að umsækjandinn, þ.m.t. stjórnendur hans og starfsmenn, 

fari að öllum ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, 

þ.m.t. lýsing á hlutverki stjórnar og framkvæmdastjórnar, 

c)  sé hún fyrir hendi, nýjustu innri skýrslu sem gerð er af þeim 

einstaklingum sem bera ábyrgð á regluvörslu eða af öðrum 

starfsmönnum sem koma að mati á hlítingu hjá umsækj-

anda. 

9. gr. 

Framkvæmdastjórn og stjórnarmenn 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma eftirfarandi upplýsingar um hvern aðila í fram-

kvæmdastjórn og stjórnarmann: 

a)  ferilskrá svo unnt sé að meta hvort viðkomandi hafi 

fullnægjandi reynslu og þekkingu til að gegna skyldum 

sínum á fullnægjandi hátt, 

b)  upplýsingar um allar sakfellingar í tengslum við veitingu 

fjármála- eða gagnaþjónustu eða í tengslum við svik eða 

fjárdrátt, einkum í formi opinbers vottorðs sé það fáanlegt í 

viðkomandi aðildarríki, 

c)  eigin yfirlýsingu um óflekkað mannorð að því er varðar 

veitingu fjármála- eða gagnaþjónustu, þar sem hver og einn 

aðili í framkvæmdastjórn og stjórnarmaður lýsir því yfir 

hvort: 

i. hann hefur verið sakfelldur í tengslum við veitingu 

fjármála- eða gagnaþjónustu eða í tengslum við svik 

eða fjárdrátt, 

ii. hann hefur sætt ákvörðun sér í óhag í viðurlagamáli 

hjá eftirlitsyfirvaldi, opinberum aðila eða stofnun, eða 

er til umfjöllunar í slíku máli sem er ekki lokið, 

iii. hann hefur sætt úrskurði sér í óhag í einkamáli fyrir 

dómstól í tengslum við veitingu fjármála- eða 

gagnaþjónustu, eða vegna misferlis eða svika í 

atvinnurekstri, 

iv. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn 

fyrirtækis sem eftirlitsaðili hefur afturkallað skráningu 

eða starfsleyfi fyrir, 

v. honum hefur verið synjað um rétt til að stunda 

starfsemi sem krefst skráningar eða starfsleyfis frá 

eftirlitsaðila, 

vi. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn 

fyrirtækis sem varð gjaldþrota eða var tekið til 

slitameðferðar á meðan hann var tengdur fyrirtækinu 

eða innan árs frá því að hann hætti að hafa tengsl við 

fyrirtækið, 

vii. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn 

fyrirtækis sem hefur sætt úrskurði því í óhag eða verið 

beitt viðurlögum af hálfu eftirlitsaðila, 

viii. hann hefur hlotið annars konar sektir, sætt 

tímabundinni sviptingu, verið gerður vanhæfur eða 

beittur öðrum viðurlögum af hálfu stjórnvalda, 

eftirlitsaðila eða fagaðila í tengslum við svik eða 

fjárdrátt eða í tengslum við veitingu fjármála- eða 

gagnaþjónustu, 

ix. hann hefur verið gerður vanhæfur til stjórnarsetu eða 

til að gegna stjórnunarstöðu eða honum hefur verið 

sagt upp störfum eða hann leystur frá öðrum skyldum 

vegna misferlis eða vanrækslu í starfi, 

d)  yfirlýsingu um alla hugsanlega hagsmunaárekstra hjá 

aðilum í framkvæmdastjórn og stjórnarmönnum við að 

gegna skyldum sínum og hvernig þessir árekstrar eru 

meðhöndlaðir. 

2.  Allar þær upplýsingar sem Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin fær í hendur skv. 1. mgr. skulu einungis 

notaðar til skrásetningar og til að tryggja að skilyrðum 

skráningar á afleiðuviðskiptaskránni sem sækir um sé ávallt 

fullnægt. 

4. ÞÁTTUR 

Starfsmenn og starfskjör 

10. gr. 

Starfsmannastefnur og verklagsreglur 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma eftirfarandi stefnur og verklagsreglur: 

a)  starfskjarastefnu fyrir framkvæmdastjórn, stjórnarmenn og 

starfsfólk sem starfar á sviði áhættustýringar og eftirlits hjá 

umsækjanda,  
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b)  lýsingu á þeim ráðstöfunum sem umsækjandi gerir til að 

draga úr áhættu af því að reiða sig um of á einstaka 

starfsmenn. 

11. gr. 

Hæfni og hæfi 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma eftirfarandi upplýsingar um starfsfólk umsækjanda: 

a)  almenna skrá yfir starfsfólk, þ.m.t. hlutverk þeirra og þá 

menntun og hæfi sem tengjast hverju hlutverki, 

b)  sérstaka lýsingu á starfsfólki á sviði upplýsingatækni sem 

hefur með höndum að veita afleiðuviðskiptaskráarþjónustu, 

þ.m.t. hlutverki þeirra og menntun og hæfi hvers 

einstaklings, 

c)  lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi hvers einstaklings 

sem ber ábyrgð á innri endurskoðun, innra eftirliti, reglu-

vörslu, áhættumati og innri úttektum, 

d)  tilgreiningu á starfsmönnum sem sinna viðkomandi 

verkefnum og þeim sem starfa samkvæmt útvistunar-

fyrirkomulagi, 

e)  upplýsingar um fræðslu og starfsþróun í tengslum við 

rekstur afleiðuviðskiptaskrárinnar, þ.m.t. próf eða annað 

formlegt mat sem starfsfólk þarf að gangast undir vegna 

starfrækslu afleiðuviðskiptaskrárinnar. 

5. ÞÁTTUR 

Fjármagn til starfrækslu afleiðuviðskiptaskrár 

12. gr. 

Reikningsskil og viðskiptaáætlanir 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma eftirfarandi upplýsingar um reikningsskil og starfsemi 

umsækjanda: 

a)  heildstæð reikningsskil, sem samin eru í samræmi við 

alþjóðlega staðla, sem samþykktir hafa verið í samræmi við 

3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (1), 

b)  falli reikningsskil umsækjanda undir lögboðna endur-

skoðun í skilningi 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna 

endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila (2) 

skulu reikningsskilin innihalda endurskoðunarskýrslu um 

ársreikninga og samstæðureikningsskil, 

  

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9. 2002, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87. 

c)  nafn og innlent skráningarnúmer ytri endurskoðanda, sæti 

umsækjandi slíkri endurskoðun, 

d)  fjárhagslega rekstraráætlun með mismunandi rekstrarsviðs-

myndum fyrir afleiðuviðskiptaskráarþjónustu , sem nær yfir 

a.m.k. þriggja ára viðmiðunartímabil. 

2.  Ef sögulegar fjárhagsupplýsingar sem um getur í 1. mgr. 

Liggja ekki fyrir skal umsókn um skráningu sem afleiðuvið-

skiptaskrá hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um umsækj-

andann: 

a)  bráðabirgðayfirlýsingu sem sýnir fram á nægilegt fjármagn 

og áætlaða rekstrarstöðu sex mánuðum eftir að skráning 

yrði heimiluð, 

b)  árshlutareikningsskil ef reikningsskil umbeðins tímabils 

liggja ekki enn fyrir, 

c)  yfirlit um fjárhagsstöðu, s.s. efnahagsreikning, rekstrar-

reikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og skýringar 

með samantekt á reikningsskilaaðferðum og öðrum 

skýringum. 

3.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það 

að ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn. 

4.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal 

einnig hafa að geyma eftirfarandi fjárhagsupplýsingar um 

umsækjandann: 

a)  greinargerð um framtíðaráætlanir um að stofna dótturfélög 

og staðsetningu þeirra, 

b)  lýsingu á atvinnustarfsemi sem umsækjandi hyggst stunda, 

þ.m.t. starfsemi dótturfélaga eða útibúa, sé um þau að ræða. 

6. ÞÁTTUR 

Hagsmunaárekstrar 

13. gr. 

Meðferð hagsmunaárekstra 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur 

umsækjanda um meðferð hagsmunaárekstra: 

a)  stefnur og verklagsreglur um greiningu, meðferð og upplýs-

ingagjöf um hagsmunaárekstra og lýsingu á ferlinu sem 

beitt er til að tryggja að viðkomandi einstaklingar séu 

meðvitaðir um stefnurnar og verklagsreglurnar,  



Nr. 25/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.3.2019 

 

b)  aðrar ráðstafanir og eftirlit sem komið hefur verið á fót til 

að tryggja að kröfurnar sem um getur í a-lið í tengslum við 

meðferð hagsmunaárekstra séu uppfylltar. 

14. gr. 

Trúnaðarkvöð 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma upplýsingar um innri stefnur og kerfi sem koma í veg 

fyrir að upplýsingar sem geymdar verða hjá tilvonandi 

afleiðuviðskiptaskrá séu notaðar: 

a)  í ólögmætum tilgangi, 

b)  til að birta trúnaðarupplýsingar, 

c)  ef ekki er heimilt að nota þær í viðskiptalegum tilgangi. 

2.  Umsóknin skal hafa að geyma lýsingu á innri verklags-

reglum um heimildir starfsfólks til að nota lykilorð til að 

nálgast gögnin og skulu gera grein fyrir tilganginum með 

aðgangi starfsfólks, umfangi gagnanna sem aðgangur er veittur 

að og takmörkunum á notkun gagnanna. 

3.  Umsækjendur skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni upplýsingar um þau ferli sem beitt er til að 

halda skrá um hvern starfsmann sem nýtir sér aðgang að 

gögnunum, hvenær aðgangurinn er nýttur, eðli gagnanna sem 

aðgangur er nýttur að og í hvaða tilgangi það er gert. 

15. gr. 

Skrá yfir hagsmunaárekstra og aðferðir til að draga úr 

þeim 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma uppfærða skrá, þegar umsóknin er lögð fram, um 

fyrirliggjandi hagsmunaárekstra sem máli skipta í tengslum við 

hliðarstarfsemi eða aðra tengda þjónustu sem umsækjandi veitir 

og lýsingu á því hvernig meðferð þessara árekstra er háttað. 

2.  Sé umsækjandi er hluti af samstæðu skal skráin tilgreina 

alla hagsmunaárekstra sem máli skipta og varða önnur félög 

innan samstæðunnar og hvernig meðferð þessara árekstra er 

háttað. 

7. ÞÁTTUR 

Tilföng og verklagsreglur 

16. gr. 

Upplýsingatækni og útvistun 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma lýsingu á eftirfarandi: 

a)  þeim kerfum og notendabúnaði sem umsækjandi hefur 

þróað til að veita viðskiptavinum þjónustu, ásamt afritum af 

notendahandbókum og innri verklagsreglum, 

b)  stefnum umsækjanda um fjárfestingar og endurnýjun á 

upplýsingatæknibúnaði og tengdum tilföngum, 

c)  útvistunarfyrirkomulagi sem umsækjandi beitir, auk þeirra 

aðferða sem notaðar eru til að hafa eftirlit með þjónustustigi 

útvistaðrar starfsemi, ásamt afriti samninga um slíkt 

fyrirkomulag. 

17. gr. 

Hliðarstarfsemi 

Ef umsækjandi, félag innan samstæðu hans eða félag sem 

umsækjandinn hefur gert mikilvægan samning við um 

viðskipta- eða eftirviðskiptaþjónustu, býður upp á, eða hyggst 

bjóða upp á, hliðarstarfsemi, skal umsókn um skráningu sem 

afleiðuviðskiptaskrá hafa að geyma lýsingu á: 

a)  hliðarstarfseminni sem umsækjandi eða samstæða hans 

veitir og lýsingu á þeim samningum sem afleiðuvið-

skiptaskráin kann að hafa gert við fyrirtæki sem veita 

viðskipta-, eftirviðskiptaþjónustu eða aðra tengda þjónustu, 

auk afrita af slíkum samningum, 

b)  verklagsreglum og stefnum sem munu tryggja rekstrarlega 

aðgreiningu afleiðuviðskiptaskráarþjónustu umsækjanda og 

annarra viðskiptasviða, þ.m.t. ef aðskilið viðskiptasvið er 

starfrækt af afleiðuviðskiptaskránni, fyrirtæki í eigu 

eignarhaldsfélags þess, eða öðru fyrirtæki innan þess sem 

hún hefur gert mikilvægan samning við í tengslum við 

viðskipta- eða eftirviðskiptakeðjuna eða viðskiptasviðið. 

8. ÞÁTTUR 

Aðgangsreglur 

18. gr. 

Gagnsæi aðgangsreglna 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma: 

a)  stefnur og verklagsreglur um aðgang sem notendur fara 

eftir til að nálgast gögn afleiðuviðskiptaskrár, þ.m.t. öll ferli 

sem notendur gætu þurft að fara eftir til að aðlaga eða 

breyta skráðum samningum, 

b)  afrit af skilmálum um réttindi og skyldur notandans, 

c)  lýsingu á mismunandi flokkum notandaaðgangs, sé um að 

ræða fleiri en einn, 

d)  stefnur og verklagsreglur um aðgang annarra þjónustuveit-

enda, á jafnræðisgrundvelli, að upplýsingum sem afleiðu-

viðskiptaskráin viðheldur, hafi viðkomandi mótaðilar veitt 

samþykki sitt.  
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19. gr. 

Gagnsæi hlítingarráðstafana og áreiðanleika upplýsinga 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma verklagsreglur sem umsækjandinn hefur sett til að 

sannreyna: 

a)  hvort skýrslugefandi mótaðilinn eða aðilinn sem leggur 

gögnin fram hlíti tilkynningarskyldunni, 

b)  áreiðanleika tilkynntra upplýsinga, 

c)  að hægt sé að bera gögnin saman á milli afleiðuvið-

skiptaskráa ef mótaðilar senda skýrslur til mismunandi 

afleiðuviðskiptaskráa. 

20. gr. 

Gagnsæi verðlagningarstefnu 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma lýsingu á: 

a)  verðlagningarstefnu umsækjanda, þ.m.t. gildandi afsláttum 

og endurgreiðslum og skilyrðum fyrir nýtingu slíkra 

lækkana, 

b)  gjaldafyrirkomulagi umsækjanda fyrir alla hliðarþjónustu, 

þ.m.t. áætluðum kostnaði afleiðuviðskiptaskráarþjón-

ustunnar og hliðarstarfsemi, auk upplýsinga um þær 

aðferðir sem notaðar verða til að gera grein fyrir öðrum 

kostnaði sem umsækjandi kann að stofna til þegar hann 

veitir afleiðuviðskiptaskráarþjónustu og þjónustu sem 

heyrir undir hliðarstarfsemi, 

c)  aðferðum sem beitt er til að gera upplýsingarnar 

aðgengilegar viðskiptavinum, einkum skýrslugefandi 

aðilum og væntanlegum viðskiptavinum, þ.m.t. afrit af 

gjaldskránni sem skal sundurgreina afleiðuviðskiptaskráar-

þjónustu og hliðarstarfsemi. 

9. ÞÁTTUR 

Rekstraröryggi 

21. gr. 

Rekstraráhætta 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma: 

a)  ítarlega lýsingu á tiltækum úrræðum og verklagsreglum 

sem miða að því að greina og draga úr rekstraráhættu og 

annarri verulegri áhættu sem umsækjandi stendur frammi 

fyrir, þ.m.t. afrit af viðkomandi notendahandbókum og 

innri verklagsreglum, 

b)  lýsingu á hreinum lausafjáreignum, fjármögnuðum með 

eigin fé, til að standa straum af hugsanlegu almennu 

rekstrartapi svo unnt sé að halda áfram að veita þjónustu á 

grundvelli áframhaldandi rekstrarhæfis, og mat á fjár-

hagslegu bolmagni til að standa straum af rekstrarkostnaði 

vegna slita eða endurskipulagningar á mikilvægri starfsemi 

og þjónustu í a.m.k. sex mánuði, 

c)  áætlun umsækjanda um rekstrarsamfellu og upplýsingar um 

stefnu um uppfærslu á áætluninni. Áætlunin skal einkum 

taka til: 

i. allra rekstrarferla, aðferða við hækkun áhættustigs 

og tengdra kerfa sem eru mikilvæg til að tryggja 

þjónustu umsækjanda, þ.m.t. alla viðkomandi 

útvistaða þjónusta auk stefnuáætlunar, stefnu og 

markmiða afleiðuviðskiptaskrárinnar um samfellu 

þessara ferla, 

ii. ráðstafana sem hafa verið gerðar ásamt öðrum 

aðilum sem starfrækja innviði fjármálamarkaða, 

þ.m.t. öðrum afleiðuviðskiptaskrám, 

iii. ráðstafana sem miða að því að tryggja lágmarks-

þjónustustig mikilvægrar starfsemi og hvenær 

áætlað er að fullri endurheimt slíkra ferla yrði lokið, 

iv. hámarks ásættanlegs endurheimtartíma viðskipta-

ferla og kerfa, að teknu tilliti til frestsins til 

skýrslugjafar til afleiðuviðskiptaskráa, sem kveðið er 

á um í 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, og 

þess magns upplýsinga sem afleiðuviðskiptaskráin 

þarf að vinna úr innan þess eins dags tímabils, 

v. verklagsreglna um atvikaskráningu og endurskoð-

anir, 

vi. prófunaráætlunar og niðurstaðna allra prófana, 

vii. fjölda annarra tiltækra tækni- og rekstrarstöðva, 

staðsetningar þeirra, tilfanga þeirra í samanburði við 

aðalstöðina og settra verklagsreglna um rekstrar-

samfellu ef nota þarf aðrar stöðvar, 

viii. upplýsinga um aðgang að varastarfsstöð sem gerir 

starfsfólki kleift að tryggja samfellu þjónustunnar ef 

aðalskrifstofa er ekki tiltæk, 

d)  lýsingar á fyrirkomulagi til að tryggja afleiðuviðskiptaskrá-

arstarfsemi umsækjandans komi til rekstrartruflunar, og 

aðkomu notenda afleiðuviðskiptaskrárinnar og annarra 

þriðju aðila að því fyrirkomulagi.  
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10. ÞÁTTUR 

Skráahald 

22. gr. 

Stefna um skráahald 

1.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma upplýsingar um móttöku og meðferð gagna, þ.m.t. 

allar stefnur og verklagsreglur sem umsækjandi setur til að 

tryggja: 

a)  tímanlega og rétta skráningu á tilkynntum upplýsingum, 

b)  að gögnunum sé viðhaldið bæði á Netinu og utan þess, 

c)  að gögnin séu afrituð með fullnægjandi hætti í þágu 

rekstrarsamfellu. 

2.  Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa 

að geyma lýsingu á kerfum, stefnum og verklagsreglum fyrir 

skráahald sem notuð eru til að tryggja að upplýsingum sé breytt 

á viðeigandi hátt og að stöður séu rétt reiknaðar út í samræmi 

við gildandi lög eða kröfur samkvæmt reglum. 

11. ÞÁTTUR 

Tiltækileiki gagna 

23. gr. 

Kerfi til að tryggja tiltækileika gagna 

Umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá skal hafa að 

geyma lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem 

umsækjandi mun nota til að veita aðgang að upplýsingum í 

samræmi við 1., 3., og 5. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012 um gagnsæi og tiltækileika gagna, ásamt: 

a)  lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem afleiðuvið-

skiptaskráin mun nota til að veita almenningi aðgang að 

gögnum sem í hún geymir í samræmi við 1. mgr. 81. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og tíðni uppfærslna, ásamt 

afritum af sérstökum notendahandbókum og innri stefnum 

þar að lútandi, 

b)  lýsingu á tilföngum, aðferðum og aðstöðu sem afleiðuvið-

skiptaskráin mun nota til að veita viðkomandi yfirvöldum 

aðgang að upplýsingum sínum í samræmi við 3. mgr.  

81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, tíðni uppfærslna og 

stjórntækjum og sannprófunum sem afleiðuviðskiptaskráin 

kann að beita til að stýra aðgangi, ásamt afritum af 

sérstökum notendahandbókum og innri stefnum þar að 

lútandi, 

c)  lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem afleiðuvið-

skiptaskráin mun nota til að veita mótaðilum samninga 

aðgang að upplýsingum sínum í samræmi við 5. mgr.  

80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og tíðni uppfærslna, 

ásamt afritum af sérstökum notendahandbókum og innri 

stefnum þar að lútandi. 

24. gr. 

Staðfesting á því að upplýsingar í umsókninni séu réttar og 

tæmandi 

1.  Öllum upplýsingum sem lagðar eru fram hjá Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í skráningarferlinu skal 

fylgja bréf sem er undirritað af stjórnarmanni og fram-

kvæmdastjórn afleiðuviðskiptaskrárinnar til staðfestingar á því 

að framlagðar upplýsingar séu, samkvæmt bestu vitund þeirra, 

réttar og tæmandi á deginum sem þær eru lagðar fram. 

2.  Upplýsingunum skulu fylgja, ef við á, viðeigandi lagaleg 

skjöl fyrirtækisins sem staðfesta áreiðanleika gagnanna. 

25. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 

í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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. 

 __________  


