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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 30. október 2014 

um jafngildi milli regluramma Hong Kong um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár 

(2014/754/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 6. mgr. 25. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Málsmeðferðin við viðurkenningu á miðlægum mótaðilum, sem hafa staðfestu í þriðju löndum, sem sett er fram í 25. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, miðar að því að gera miðlægum mótaðilum sem hafa staðfestu og starfsleyfi í þriðju 

löndum, sem hafa eftirlitsstaðla sem eru jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, kleift að veita 

stöðustofnunaraðilum eða viðskiptavettvangi, sem hafa staðfestu í Sambandinu, stöðustofnunarþjónustu. Viður-

kenningarferlið og ákvörðunin um jafngildi, sem þar er kveðið á um, stuðlar því að því að ná því meginmarkmiði 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að draga úr kerfisáhættu með því að auka notkun á öruggum og traustum miðlægum 

mótaðilum til að stöðustofna OTC-afleiðusamninga, þ.m.t. ef þessir miðlægu mótaðilar hafa staðfestu og starfsleyfi í 

þriðja landi. 

2) Til að lagareglur þriðja lands geti talist jafngildar lagareglum Sambandsins að því er varðar miðlæga mótaðila ætti 

grundvallarniðurstaða gildandi fyrirkomulags laga og eftirlits að vera jafngild kröfum Sambandsins að því er varðar 

eftirlitsmarkmiðin sem þær ná fram. Tilgangurinn með þessu jafngildismati er því að sannreyna að fyrirkomulag laga og 

eftirlits í Hong Kong tryggi að miðlægir mótaðilar, sem hafa staðfestu og starfsleyfi þar, valdi ekki 

stöðustofnunaraðilum og viðskiptavettvangi með staðfestu í Sambandinu meiri áhættu en síðarnefndi aðilinn gæti 

staðið frammi fyrir vegna miðlægra mótaðila sem hafa staðfestu í Sambandinu og valdi, af  þessum sökum, ekki 

óásættanlegri kerfisáhættu í Sambandinu. 

3) Hinn 1. september 2013 fékk framkvæmdastjórnin tækniráðgjöf frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

um fyrirkomulag laga og eftirlits sem gildir um miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi í Hong Kong. Tækniráðgjöfin 

tilgreindi ýmiss konar mismun á milli lagalega bindandi krafna sem gilda, á vettvangi dómsvalds, um miðlæga 

mótaðila í Hong Kong og lagalega bindandi krafna sem gilda um miðlæga mótaðila samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012. Þessi ákvörðun byggist þó ekki einvörðungu á samanburðargreiningu á lagalega bindandi kröfum sem 

gilda um miðlæga mótaðila í Hong Kong heldur einnig á mati á niðurstöðu þessara krafna og hversu fullnægjandi 

þær eru til að milda áhættuna sem stöðustofnunaraðilar og viðskiptavettvangur, sem hefur staðfestu í Sambandinu, 

stendur frammi fyrir, með hætti sem telst jafngildur niðurstöðu krafnanna sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012. Því ætti einkum að taka tillit til þess að marktækt minni áhætta felst í stöðustofnunarstarfsemi sem 

framkvæmd er á fjármálamörkuðum sem eru minni en fjármálamarkaður Sambandsins. 

4) Í samræmi við 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 þarf að uppfylla þrjú skilyrði til að unnt sé að ákvarða að 

fyrirkomulag laga og eftirlits þriðja lands, að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa staðfestu þar, sé jafngilt því sem 

mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. 

5) Samkvæmt fyrsta skilyrðinu skal miðlægur mótaðili, sem hefur starfsleyfi í þriðja landi, fara að lagalega bindandi 

kröfum, sem eru jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í IV. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

6) Lagalega bindandi kröfur Hong Kong til miðlægra mótaðila sem hafa starfsleyfi þar samanstanda af reglugerðinni um 

stöðustofnunar- og uppgjörskerfi (Clearing and Settlement Systems Ordinance, CSSO) og reglugerðinni um verðbréf og 

framtíðarsamninga (Securities and Futures Ordinance, SFO). Einingar sem hafa leyfi samkvæmt reglugerðinni um 

stöðustofnunar- og uppgjörskerfi heyra undir reglusetningu yfirvalda Hong Kong á sviði peningamála (Hong Kong 

Monetary Authority, HKMA) og einingar sem hafa leyfi samkvæmt reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga 

heyra undir reglusetningu nefndarinnar um verðbréf og framtíðarsamninga í Hong Kong (Securities and Futures Com-

mission (SFC) of Hong Kong). Miðlægir mótaðilar í Hong Kong hafa aðeins leyfi samkvæmt reglugerðinni um 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 62. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2017 

frá 3. febrúar 2017 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 
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verðbréf og framtíðarsamninga. Því ætti þessi ákvörðun að takmarkast við fyrirkomulagið sem sett er fram samkvæmt 

reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga. 

7) Samkvæmt III. hluta reglugerðarinnar um verðbréf og framtíðarsamninga hefur nefndin um verðbréf og framtíðar-

samninga vald til að veita miðlægum mótaðila leyfi til að starfa sem viðurkennd stöðustofnunarstöð (Recognised 

Clearing House, RCH). Þegar tekin er ákvörðun um hvort veita skuli miðlægum mótaðila starfsleyfi sem viðurkennd 

stöðustofnunarstöð skal nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga taka tillit til „hagsmuna almennra fjárfesta“ og 

„eðlilegrar reglusetningar um markaði“. Nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga í Hong Kong getur einnig tilgreint 

„skilmála sem hún telur viðeigandi“ áður en hún veitir miðlægum mótaðila starfsleyfi sem viðurkennd stöðustofnunar-

stöð og getur breytt þessum skilmálum með tilkynningu ef hún er „fullviss um að það sé fullnægjandi“. Við ákvörðun á 

því hvað þykir fullnægjandi skal nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga vísa til lögboðinnar skyldu sinnar um að 

viðhalda fjármálastöðugleika og að draga úr kerfisáhættu. 

8) Reglugerðin um verðbréf og framtíðarsamninga mælir fyrir um skyldur og kröfur sem viðurkennd stöðustofnunarstöð 

skal uppfylla. Nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga gaf út leiðbeiningar skv. 1. mgr. 399. þáttar reglugerðarinnar 

um verðbréf og framtíðarsamninga („leiðbeiningarnar“) sem hrinda í framkvæmd alþjóðlegu stöðlunum sem settir eru 

fram í meginreglunum um innviði fjármálamarkaða (PFMIs) sem greiðslu- og uppgjörsnefndin (1) (CPSS) og Alþjóða-

samtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (IOSCO) gáfu út í apríl 2012. Við mat á því hvort viðurkennd stöðustofnunar-

stöð uppfylli skyldur sínar samkvæmt reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga skal nefndin um verðbréf og 

framtíðarsamninga taka tillit til leiðbeininganna. Ef viðurkennd stöðustofnunarstöð uppfyllir ekki skyldur sínar sam-

kvæmt reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga, eins og hún er studd af leiðbeiningunum, getur nefndin um 

verðbréf og framtíðarsamninga gert ráðstafanir til að bæta úr þeim aðstæðum. 

9) Í reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga er þess einnig krafist að viðurkennd stöðustofnunarstöð innleiði innri 

reglur og málsmeðferðarreglur sem eru nauðsynlegar fyrir eðlilega reglusetningu um stöðustofnunar- og upp-

gjörsaðstöðu hennar og eðlilega reglusetningu um stöðustofnunaraðila hennar. Kröfunum í reglugerðinni um verðbréf 

og framtíðarsamninga og í leiðbeiningunum er þannig hrundið í framkvæmd í innri reglum og málsmeðferðarreglum 

hinna viðurkenndu stöðustofnunarstöðva. Samkvæmt reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga skal nefndin um 

verðbréf og framtíðarsamninga samþykkja innri reglur og málsmeðferðarreglur sem viðurkennd stöðustofnunarstöð 

innleiðir. 

10) Hinar lagalega bindandi kröfur í Hong Kong eru því tvískiptar. Í meginreglunum um viðurkenndar stöðustofnunar-

stöðvar, sem mælt er fyrir um í reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga („meginreglurnar“), eru settir fram 

þeir ströngu staðlar sem viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar skulu uppfylla til að fá leyfi til að veita 

stöðustofnunarþjónustu í Hong Kong. Þessar meginreglur eru fyrra þrep lagalega bindandi krafna í Hong Kong. Til að 

sýna fram á að farið sé að meginreglunum skulu viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar leggja fram innri reglur og máls-

meðferðarreglur sínar til nefndarinnar um verðbréf og framtíðarsamninga til samþykkis. Þessar innri reglur og máls-

meðferðarreglur eru seinna þrep lagalega bindandi krafna í Hong Kong, sem skulu veita ítarlega forskrift um það með 

hvaða hætti viðurkennda stöðustofnunarstöðin uppfyllir þessa staðla í samræmi við leiðbeiningarnar. Þegar nefndin um 

verðbréf og framtíðarsamninga hefur samþykkt innri reglurnar og málsmeðferðarreglurnar verða þær lagalega bindandi 

fyrir hina viðurkenndu stöðustofnunarstöð. 

11) Matið á jafngildi fyrirkomulags laga og eftirlits, sem gildir um viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar, ætti einnig að taka 

til greina niðurstöðu áhættumildunar sem það tryggir með tilliti til umfangs áhættu sem stöðustofnunaraðilar og við-

skiptavettvangur með staðfestu í Sambandinu standa frammi fyrir vegna þátttöku þeirra í viðurkenndri stöðustofnunar-

stöð. Niðurstaða áhættumildunar er bæði ákvörðuð af umfangi áhættu, sem felst í stöðustofnunarstarfseminni sem 

hlutaðeigandi miðlægur mótaðili framkvæmir, sem er háð stærð fjármálamarkaðar sem hann starfar á, og hversu vel 

fyrirkomulagi laga og eftirlits, sem gildir um miðlæga mótaðila, tekst að milda viðkomandi áhættu. Til að ná fram sömu 

niðurstöðu áhættumildunar er þörf á strangari kröfum um áhættumildun fyrir miðlæga mótaðila sem stunda starfsemi 

sína á stærri fjármálamörkuðum þar sem innbyggð áhætta er meiri en fyrir miðlæga mótaðila sem stunda starfsemi sína 

á minni fjármálamörkuðum sem hafa minni innbyggða áhættu. 

12) Stærð fjármálamarkaðarins þar sem viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar stunda stöðustofnunarstarfsemi sína er 

umtalsvert minni en sá markaður þar sem miðlægir mótaðilar með staðfestu í Sambandinu, stunda starfsemi sína. Á 

undanförnum þremur árum hefur árlegt hugsað verðmæti skráðra afleiðusamninga sem viðskipti voru með í Hong Kong 

verið minna en 1% af árlegu hugsuðu verðmæti skráðra afleiðusamninga sem viðskipti voru með í Sambandinu. Á sama 

tímabili var markaðsverðmæti verðbréfa sem viðskipti voru með á markaði í Hong Kong að meðaltali minna en 25% af 

markaðsverðmæti viðskipta í Sambandinu. Þar að auki var stöðustofnun viðurkenndra stöðustofnunarstöðva á flóknari 

  

(1) Greiðslu- og uppgjörsnefndin breytti heiti sínu frá og með 1. september 2014 í greiðslu- og markaðsinnviðanefndin (Committee on 

Payment and Market Infrastructures, CPMI). 
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afurðum á borð við OTC-afleiður á frumstigi þar sem stöðustofnunarþjónusta fyrir OTC-afleiðusamninga hófst ekki fyrr 

en 25. nóvember 2013. Af þessum sökum hefur þátttaka í viðurkenndum stöðustofnunarstöðvum í för með sér marktækt 

minni áhættu fyrir stöðustofnunaraðila og viðskiptavettvang með staðfestu í Sambandinu en þátttaka í miðlægum 

mótaðilum sem hafa starfsleyfi í Sambandinu. 

13) Fyrirkomulag laga og eftirlits sem gildir um viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar gæti því talist vera jafngilt ef það er 

fullnægjandi til að milda þessa lægri áhættu. Meginreglurnar sem gilda um viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar, sem 

studdar eru af innri reglum og málsmeðferðarreglum þeirra sem hrinda í framkvæmd meginreglunum um innviði 

fjármálamarkaða, milda lægri áhættuna sem við á í Hong Kong og ná fram jafngildri niðurstöðu áhættumildunar og þá 

sem leitast er við að ná fram með reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

14) Framkvæmdastjórnin ályktar því að fyrirkomulag laga og eftirlits Hong Kong tryggi að viðurkenndar stöðustofnunar-

stöðvar sem hafa starfsleyfi þar uppfylli lagalega bindandi kröfur sem eru jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í 

IV. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

15) Samkvæmt öðru skilyrðinu í 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal fyrirkomulag laga og eftirlits í Hong 

Kong, að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi þar, kveða á um skilvirkt eftirlit og framfylgd á áfram-

haldandi grunni. 

16) Nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga hefur stöðugt eftirlit með því að viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar 

uppfylli kröfur um áhættustýringu með því að beita eftirliti og áhættutengdri rannsóknarmálsmeðferð, þ.m.t. prófun á 

varfærniskröfum. Nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga hefur viðbótarráðstafanir til að framfylgja reglufylgni. 

Einkum hefur nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga vald til að skipa viðurkenndum stöðustofnunarstöðvum að 

hætta að veita eða starfrækja stöðustofnunar- eða uppgjörsstöðvar eða afturkalla starfsleyfi þeirra. Það að auki getur 

nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga krafist þess að viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar geri tilteknar breytingar 

á reglum sínum, eftir því sem þörf krefur, og hefur vald til að gera slíkar breytingar einhliða ef hlutaðeigandi viður-

kennd stöðustofnunarstöð fer ekki að kröfu hennar. Nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga hefur vald til að krefjast 

þess að viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar afhendi bókhald og skrár sem þær geyma í tengslum við eða að því er 

varðar viðskipti þeirra, eða að því er varðar stöðustofnunar- og uppgjörsfyrirkomulag vegna viðskipta með verðbréf eða 

framtíðarsamninga, sem og aðrar upplýsingar í tengslum við starfsemi þeirra eða stöðustofnunar- og uppgjörsfyrir-

komulag vegna viðskipta með verðbréf eða framtíðarsamninga sem eðlilegt má telja að nefndin um verðbréf og fram-

tíðarsamninga geti farið fram á til að hún geti sinnt hlutverki sínu. Ef upplýsingarnar eða gögnin eru ekki veitt, án 

réttmæts rökstuðnings, getur það haft sektir í för með sér. 

17) Framkvæmdastjórnin ályktar því að fyrirkomulag laga og eftirlits í Hong Kong að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa 

starfsleyfi þar kveði á um skilvirkt eftirlit og framfylgd á áframhaldandi grundvelli. 

18) Samkvæmt þriðja skilyrðinu í 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal fyrirkomulag laga og eftirlits í Hong 

Kong innihalda skilvirkt jafngilt kerfi til viðurkenningar á miðlægum mótaðilum með starfsleyfi samkvæmt lagareglum 

þriðja lands („miðlægir mótaðilar þriðja lands“). 

19) Til að eining fái að starfa sem miðlægur mótaðili í Hong Kong er þess krafist að hún sé tilgreind annaðhvort sem 

viðurkennd stöðustofnunarstöð eða viðurkennd sem veitandi „sjálfvirkrar viðskiptaþjónustu“ (Automated Trading 

Services, ATS) samkvæmt reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga. Sjálfvirk viðskiptaþjónusta er skilgreind 

sem einingar sem, með rafrænum búnaði, veita þjónustu í tengslum við viðskipti eða stöðustofnun verðbréfa eða 

framtíðarsamninga. Löggjafaráð Hong Kong samþykkti, í mars 2014, breytingarreglugerð til að rýmka gildissvið 

skilgreiningarinnar á sjálfvirkri viðskiptaþjónustu til að hún myndi einnig ná yfir OTC-afleiður. 

20) Fyrirkomulag sjálfvirkrar viðskiptaþjónustu er sniðið að miðlægum mótaðilum þriðja lands sem vilja veita 

markaðsaðilum í Hong Kong þjónustu. Miðlægir mótaðilar þriðja lands geta sótt um að hljóta viðurkenningu í Hong 

Kong sem sjálfvirk viðskiptaþjónusta, til að gera þeim kleift að veita sömu þjónustu í Hong Kong og þeir hafa leyfi til 

að veita í þriðja landinu. 

21) Við vinnslu á umsókn miðlægs mótaðila þriðja lands um að veita sjálfvirka viðskiptaþjónustu metur nefndin um 

verðbréf og framtíðarsamninga hvort miðlægur mótaðili þriðja lands fylgi sem viðmiðun meginreglunum um innviði 

fjármálamarkaða. Einnig er þess krafist að gert sé samkomulag milli nefndarinnar um verðbréf og framtíðarsamninga og 

lögbærs eftirlitsyfirvalds miðlægs mótaðila þriðja lands sem sækir um áður en umsóknin um leyfi til að veita sjálfvirka 

viðskiptaþjónustu er samþykkt, þar sem nefndin um verðbréf og framtíðarsamninga treystir á landsbundið eftirlits-

yfirvald að því er varðar daglegt eftirlit með miðlægum mótaðila þriðja lands. 

22) Enda þótt ljóst sé að fyrirkomulag viðurkenningarferlisins í lagareglum Hong Kong, sem gildir um miðlæga mótaðila 

þriðja lands, sé frábrugðið málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ætti það þó að teljast 

kveða á um skilvirkt jafngilt kerfi til viðurkenningar á miðlægum mótaðilum þriðja lands. 
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23) Skilyrðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 geta því talist vera uppfyllt með fyrirkomulagi laga og 

eftirlits í Hong Kong að því er varðar viðurkenndar stöðustofnunarstöðvar og ætti þetta fyrirkomulag laga og eftirlits að 

teljast vera jafngilt kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Framkvæmdastjórnin ætti, sam-

kvæmt upplýsingum frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, að halda áfram að hafa eftirlit með þróun laga- 

og eftirlitsramma Hong Kong vegna miðlægra mótaðila og athuga hvort skilyrðin, sem þessi ákvörðun byggir á, hafi 

verið uppfyllt. 

24) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Að því er varðar 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 telst fyrirkomulag laga og eftirlits í Hong Kong, sem samanstendur af 

reglugerðinni um verðbréf og framtíðarsamninga (Securities and Futures Ordinance, SFO), sem studd er af leiðbeiningunum 

sem samþykktar eru skv. 1. mgr. 399. þáttar reglugerðarinnar um verðbréf og framtíðarsamninga og gildir um viðurkenndar 

stöðustofnunarstöðvar sem hafa starfsleyfi þar, vera jafngilt kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

2. gr. 

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

Gjört í Brussel 30. október 2014. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

  


