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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  

nr. 523/2014 

frá 12. mars 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla til ákvörðunar á því hvað myndar nána samsvörun á milli virðis sértryggðs skuldabréfs 

stofnunar og virðis eigna stofnunarinnar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og fjárfestingarfyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 4. mgr. 33. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Hagnaður eða tap af skuldum stofnunar sem verður til vegna breytinga á eigin útlánaáhættu hennar ætti ekki, að jafnaði, 

vera talin með sem hluti af eiginfjárgrunni. Samt sem áður á þessi regla ekki við um viðskiptalíkön sem byggja á 

bundnu mótframlagi eða fjárhagslegu jafnvægi út frá þeirri forsendu að lækkun eða hækkun á virði skuldar jafnist að 

fullu út með samsvarandi lækkun eða hækkun á virði eignarinnar, sem viðkomandi skuld er að fullu jöfnuð með. 

2)  Mikilvægt er að fastsetja viðmiðanir til að ákvarða hvort náin samsvörun sé til staðar á milli skulda stofnunar í 

sértryggðu skuldabréfi eins og um getur í 4. mgr. 52. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (2) og virðis 

eigna stofnunarinnar sem liggja til grundvallar sértryggðu skuldabréfunum. 

3)  Hin nána samsvörun þessara skuldabréfa og undirliggjandi húsnæðislána ætti að endurspeglast í reikningshaldslegri 

meðferð þeirra, því að öðrum kosti teldist óvarfærið að taka tillit til hagnaðar og taps sem stafar af breytingum á eigin 

útlánaáhættu. 

4)  Innlausnarákvæði heimilar lántakanda að kaupa til baka á markaði tilgreint sértryggt skuldabréf sem fjármagnar 

húsnæðislánið og afhenda bankanum sértryggða skuldabréfið sem snemmbúna fyrirframgreiðslu á húsnæðisláninu. Sem 

afleiðing af því að þessi valkostur er tiltækur lántakandanum ætti gangvirði húsnæðislánanna ávallt að vera jafnt 

gangvirði sértryggðu skuldabréfanna sem fjármagna húsnæðislánin. Þetta felur í sér að við útreikning á gangvirði 

húsnæðislánsins sé lagt sanngjarnt mat á tilheyrandi innlausnarákvæði í samræmi við viðteknar markaðsvenjur. 

5)  Þessi reglugerð byggir á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin leggur fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

6)  Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem 

þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahópsins um 

bankastarfsemi í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 (3), 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 148, 20.5.2014, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 44, 2.7.2020, bls. 65. 

(1) Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

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

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 

2020/EES/50/31 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Eftirfarandi skilgreiningar skulu gilda: 

1) „sértryggt skuldabréf“: skuldabréf eins og um getur í 4. mgr. 52. gr. tilskipunar 2009/65/EB, 

2) „innlausnarákvæði“: möguleikinn á að innleysa húsnæðislán með því að kaupa til baka sértryggða skuldabréfið á markaðs- 

eða nafnverði í samræmi við d-lið 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

2. gr. 

Náin samsvörun 

1.  Náin samsvörun á milli virðis sértryggðs skuldabréfs og virðis eigna stofnunar telst vera fyrir hendi þegar öll eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt að: 

a)  sérhver breyting á gangvirði sértryggðra skuldabréfa sem gefin eru út af stofnuninni leiðir ávallt af sér jafngilda breytingu á 

gangvirði eignanna sem liggja til grundvallar sértryggðu skuldabréfunum. Gangvirðið skal ákvarðað samkvæmt viðeigandi 

reikningsskilaumgjörð eins og skilgreint er í 77. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, 

b)  húsnæðislánin sem liggja til grundvallar sértryggðu skuldabréfunum, gefin út af stofnuninni til fjármögnunar lánanna, má 

hvenær sem er innleysa með því að kaupa til baka sértryggðu skuldabréfin á markaðs- eða nafnverði með beitingu 

innlausnarákvæðisins, 

c)  gagnsætt fyrirkomulag er fyrir hendi til að ákvarða gangvirði húsnæðislánanna og sértryggðu skuldabréfanna. Við ákvörðun 

á virði húsnæðislánanna skal taka með í reikninginn gangvirði innlausnarákvæðisins. 

2.  Náin samsvörun telst ekki vera fyrir hendi þegar hreinn hagnaður eða tap myndast vegna breytinga á virði sértryggðu 

skuldabréfanna eða hinna undirliggjandi húsnæðislána að viðbættu tilheyrandi innlausnarákvæði, í samræmi við 1. mgr. 

3. 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 12. mars 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 __________  


