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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 151/2013 

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 

tilgreind eru gögn sem afleiðuviðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðla til að 

safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum (*) 

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 5. mgr. 81. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Nauðsynlegt er að tilgreina viðeigandi samninga og 

viðkomandi mótaðila þeirra með skýrum hætti. Út frá 

hagkvæmnissjónarmiði ætti að meta aðila sem hafa 

aðgang að gögnum í vörslu afleiðuviðskiptaskráa út frá 

heimildum þeirra og starfseminni sem þær hafa með 

höndum. 

2)  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að 

hafa aðgang að öllum gögnum um einstök viðskipti sem 

afleiðuviðskiptaskrár varðveita í því skyni að hafa 

eftirlit með þessum skrám, geta farið fram á upplýs-

ingar, gripið til viðeigandi eftirlitsráðstafana sem og 

vaktað hvort viðhalda eigi skráningu aðila sem 

afleiðuviðskiptaskrá eða afturkalla hana. 

3)  Að teknu tilliti til starfsviðs Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar samkvæmt reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá  

24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnuninni) (3) og reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ætti 

hún að fá aðgang með tilliti til mismunandi umboða. 

Aðgangur einstakra starfsmanna Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar að gögnum ætti að vera í 

samræmi við þessi tilteknu umboð. 

4)  Evrópska kerfisáhætturáðið, Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin og viðkomandi aðilar að 

seðlabankakerfi Evrópu, þ.m.t. sumir seðlabankar 

aðildarríkjanna og viðeigandi yfirvöld Sambandsins á 

verðbréfamarkaði, hafa umboð til að vakta og viðhalda 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 33. 

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. 

fjármálastöðugleika í Sambandinu og ættu því að hafa 

aðgang að viðskiptagögnum allra mótaðila að því er 

varðar viðkomandi verkefni á því sviði. 

5)  Eftirlitsaðilar og þeir sem hafa umsjón með miðlægum 

mótaðilum þurfa að hafa aðgang svo þeir geti sinnt 

skyldum sínum gagnvart slíkum einingum á skilvirkan 

hátt og ættu því að hafa aðgang að öllum upplýsingum 

sem nauðsynlegar eru vegna slíks umboðs. 

6)  Aðgengi viðkomandi aðila að seðlabankakerfi Evrópu er 

til þess ætlað að þeir geti sinnt helstu verkefnum sínum, 

einkum hlutverki seðlabanka sem gefur út gjaldmiðla, 

umboði þeirra vegna fjármálastöðugleika og í ein-

hverjum tilvikum varfærniseftirliti með einhverjum 

mótaðilum. Þar sem tilteknir aðilar að seðlabankakerfi 

Evrópu hafa mismunandi umboð samkvæmt innlendri 

löggjöf, ætti að heimila þeim aðgang að gögnum í 

samræmi við þau mismunandi umboð sem talin eru upp 

í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

7)  Viðeigandi yfirvöld Sambandsins á verðbréfamarkaði 

hafa þá meginskyldu að vernda fjárfesta í viðkomandi 

lögsögu og ættu að fá aðgang að viðskiptagögnum um 

markaði, þátttakendur, afurðir og undirliggjandi þætti 

sem falla undir umboð þeirra til eftirlits og 

lagaframkvæmdar. 

8)  Yfirvöldum, sem tilnefnd eru skv. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB (4) frá  

21. apríl 2004 um yfirtökutilboð, ætti að vera heimilaður 

aðgangur að viðskiptum með hlutabréfaafleiður þegar 

undirliggjandi eign er annaðhvort tekin til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði í þeirra lögsögu, er með 

lögheimili innan þeirra lögsögu eða er tilboðsgjafi félags 

fyrir slíkt fyrirtæki og endurgjaldið sem það býður felur 

í sér verðbréf. 

9)  Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði ætti að fá 

aðgang í þeim tilgangi að hafa eftirlit með heildsölu-

markaði fyrir orku til að greina og hindra markaðssvik í 

samstarfi við innlend eftirlitsyfirvöld og að hafa eftirlit 

með heildsölumarkaði fyrir orku til að greina og hindra 

markaðssvik samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1227/2011 frá 25. október 2011 um 

heildstæðan og gagnsæjan heildsölumarkað fyrir orku 

(REMIT) (5). Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orku-

markaði ætti því að hafa aðgang að öllum gögnum sem 

afleiðuviðskiptaskrár halda að því er varðar orku-

afleiður.  

  

(4) Stjtíð. ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12. 

(5) Stjtíð. ESB L 326, 8.12.2011, bls. 1. 
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10)  Reglugerð (ESB) nr. 648/2012 tekur einungis til 

viðskiptagagna en ekki gagna um viðskipti áður en þau 

fara fram, s.s. fyrirmæla um viðskipti eins og krafist er 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1227/2011. Því ætti ekki 

að telja afleiðuviðskiptaskrár sem viðeigandi upplýs-

ingaheimild fyrir Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á 

orkumarkaði að þessu leyti. 

11)  Út frá hagkvæmnissjónarmiði er varfærniseftirlit 

mikilvægur þáttur þegar aðgangur er veittur að gögnum 

sem afleiðuviðskiptaskrár varðveita. Á sama hátt gætu 

mismunandi yfirvöld haft umboð til varfærniseftirlits. 

Aðgangur að gögnum um viðskipti ætti því að vera 

tryggður öllum yfirvöldum sem tilgreind eru í 3. mgr. 

81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

12)  Aðilar, sem hafa aðgang að gögnum afleiðuvið-

skiptaskráa skv. 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012, ættu að tryggja að þær fari eftir og 

framfylgi stefnum til þess að tryggja að einungis 

viðkomandi aðilar hafi aðgang að upplýsingunum í vel 

skilgreindum og löglegum tilgangi og að einnig sé skýrt 

hvaða aðrir aðilar hafi hugsanlega heimild til að fá 

aðgang að slíkum gögnum. 

13)  Aðgang að gögnum ætti að skoða út frá þremur stigum 

samsöfnunar. Viðskiptagögn ættu að ná yfir upplýsingar 

um einstök viðskipti, stöðugögn ættu að varða gögn um 

samanlagðar stöður eftir undirliggjandi eignum/afurðum 

fyrir einstaka mótaðila og samantekin grundvallargögn 

ættu að samsvara heildarstöðum undirliggjandi 

eigna/afurða en án upplýsinga um mótaðila. Aðgangur 

að viðskiptagögnum veitir einnig aðgang að gögnum um 

stig staðna og samantekinna gagna. Aðgangur að 

stöðugögnum veitir einnig aðgang að samanteknum 

gögnum en ekki gögnum um einstök viðskipti. Aftur á 

móti ætti aðgangur að samanteknum grundvallar-

gögnum að miðast við grófari flokkun og ætti hvorki að 

veita aðgang að gögnum um stöður né gögnum um 

einstök viðskipti. 

14)  Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

15)  Í samræmi við 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 

hafði Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

samráð við viðeigandi yfirvöld og aðila í seðla-

bankakerfi Evrópu áður en hún lagði fram drögin að 

tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð 

byggist á. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

hefur einnig haft samráð við almenning um þessi drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum, 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. gr. 

Birting samantekinna gagna 

1.  Afleiðuviðskiptaskrár skulu birta gögn eins og kveðið er á 

um í 1. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, þ.m.t. að 

minnsta kosti: 

a)  sundurliðun á samanlögðum opnum stöðum fyrir hvern 

eftirfarandi flokka afleiðna: 

i. hrávöruafleiður, 

ii. lánaafleiður, 

iii. gjaldeyrisafleiður, 

iv. hlutabréfaafleiður, 

v. vaxtaafleiður, 

vi. annað, 

b)  sundurliðun á samanlögðu viðskiptamagni fyrir hvern 

eftirfarandi flokka afleiðna: 

i. hrávöruafleiður, 

ii. lánaafleiður, 

iii. gjaldeyrisafleiður, 

iv. hlutabréfaafleiður, 

v. vaxtaafleiður, 

vi. annað, 

c)  sundurliðun á samanlögðu virði fyrir hvern eftirfarandi 

flokka afleiðna: 

i. hrávöruafleiður, 

ii. lánaafleiður, 

iii. gjaldeyrisafleiður, 

iv. hlutabréfaafleiður, 

v. vaxtaafleiður, 

vi. annað. 

2.  Gögnin skulu birt á vefsetri eða vefgátt sem almenningur 

hefur greiðan aðgang að og er uppfærð a.m.k. vikulega. 

2. gr. 

Aðgangur viðkomandi yfirvalda að gögnum 

1.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni aðgang að öllum viðskiptagögnum 

svo stofnunin geti sinnt eftirlitshlutverki sínu.  
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2.  Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal setja 

innri verklagsreglur til að tryggja viðeigandi aðgang starfs-

manna og takmarkanir á aðgangi að því er varðar starfsemi sem 

lýtur ekki eftirliti samkvæmt umboði Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar. 

3.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita Samstarfsstofnun eftirlits-

aðila á orkumarkaði (ACER) aðgang að öllum færslugögnum er 

varða afleiður þar sem undirliggjandi þátturinn er orka eða 

losunarheimildir. 

4.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita lögbæru yfirvaldi sem 

hefur eftirlit með miðlægum mótaðila og viðkomandi aðila að 

seðlabankakerfi Evrópu sem hefur tilsjón með miðlæga 

mótaðilanum, eftir atvikum, aðgang að öllum viðskiptagögnum 

sem miðlægi mótaðilinn stöðustofnar eða tilkynnir. 

5.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita lögbæru yfirvaldi, sem 

hefur eftirlit með viðskiptastöðum (e. venues of execution) 

tilkynntra samninga, aðgang að öllum viðskiptagögnum um 

samninga sem eru framkvæmdir á þessum stöðum. 

6.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita eftirlitsyfirvaldi, sem 

skipað er skv. 4. gr. tilskipunar 2004/25/EB, aðgang að öllum 

viðskiptagögnum um afleiður þegar undirliggjandi þátturinn er 

verðbréf sem er gefið út af fyrirtæki sem uppfyllir eitt af 

eftirfarandi skilyrðum: 

a)  það er tekið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í 

lögsögu þeirra, 

b)  það er með skráða skrifstofu eða, ef það hefur ekki skráða 

skrifstofu, höfuðstöðvar sínar í lögsögu þeirra, 

c)  það er tilboðsgjafi fyrir aðila sem getið er um í a- eða b-lið 

og endurgjaldið sem það býður felur í sér verðbréf. 

7.  Í gögnunum sem afhent eru skv. 6. mgr. skulu koma fram 

upplýsingar um: 

a)  undirliggjandi verðbréf, 

b)  flokk afleiðna, 

c)  formerki stöðunnar 

d)  fjölda viðmiðunarverðbréfa (e. reference securities), 

e)  mótaðila afleiðunnar. 

8.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita viðkomandi yfirvöldum 

Sambandsins á verðbréfamarkaði, sem um getur í h-lið 3. mgr. 

81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, aðgang að öllum 

viðskiptagögnum um markaði, þátttakendur, samninga og 

undirliggjandi þætti sem falla undir starfssvið viðkomandi 

yfirvalds samkvæmt eftirlitshlutverki og umboði þess. 

9.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita Evrópska kerfisáhættu-

ráðinu, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og 

viðkomandi aðilum að seðlabankakerfi Evrópu gögn um 

einstök viðskipti: 

a)  er varða alla mótaðila innan viðkomandi lögsaga, 

b)  er varða afleiðusamninga þegar viðmiðunaraðili afleiðu-

samningsins er staðsettur innan lögsögu þeirra eða þegar 

tilgreinda skuldbindingin er ríkisskuld viðkomandi lögsögu. 

10.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita viðkomandi aðila að 

Seðlabankakerfi Evrópu aðgang að stöðugögnum um afleiðu-

samninga í þeim gjaldmiðlinum sem sá aðili gefur út. 

11.  Í þágu varfærniseftirlits með mótaðilum sem falla undir 

tilkynningaskylduna skal afleiðuviðskiptaskrá veita viðkomandi 

aðilum, sem taldir eru upp í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012, aðgang að öllum viðskiptagögnum slíkra mót-

aðila. 

3. gr. 

Yfirvöld í þriðju löndum 

1.  Í tengslum við viðkomandi yfirvald í þriðja landi sem 

hefur gert alþjóðasamning við Sambandið, eins og um getur í 

75. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, skal afleiðu-

viðskiptaskrá veita aðgang að gögnunum, að teknu tilliti til 

umboðs og starfssviðs yfirvaldsins í þriðja landi og í samræmi 

við ákvæði viðkomandi alþjóðasamnings. 

2.  Í tengslum við viðkomandi yfirvald í þriðja landi sem 

hefur gert samstarfssamning við Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunina, eins og um getur í 76. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, skal afleiðuviðskiptaskrá veita 

aðgang að gögnunum, að teknu tilliti til umboðs og starfssviðs 

yfirvalds í þriðja landi og í samræmi við ákvæði viðkomandi 

samstarfssamnings. 

4. gr. 

Rekstrarstaðlar um samsöfnun og samanburð gagna 

1.  Afleiðuviðskiptaskrá skal veita aðilunum, sem taldir eru 

upp í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, aðgang í 

samræmi við samskiptaferla, staðla fyrir skilaboð og 

tilvísunargögn sem eru almennt notuð á alþjóðavettvangi. 

2.  Mótaðilar viðskipta skulu búa til einkvæmt viðskipta-

auðkenni fyrir hvern afleiðusamning til að gera afleiðuvið-

skiptaskrám kleift að safna og bera saman gögn milli 

mismunandi afleiðuviðskiptaskráa.  
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5. gr. 

Rekstrarstaðlar um aðgang að gögnum 

1.  Afleiðuviðskiptaskrá skal skrá upplýsingar um aðgang að 

gögnum sem er veittur aðilunum sem taldir eru upp í 3. mgr. 

81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

2.  Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu m.a. ná yfir 

og fela í sér: 

a)  umfang gagnanna sem aðgangur er nýttur að, 

b)  tilvísun í lagaákvæði sem heimila aðgang að slíkum 

gögnum samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012 og 

þessari reglugerð. 

6. 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. 

 __________  


