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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1401 

frá 23. maí 2016 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB sem kemur á ramma um endurreisn og 

skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir 

aðferðafræði og meginreglur um virðismat á skuldbindingum sem myndast vegna afleiðna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á ramma um endurreisn og 

skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og um breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 2001/24/EB, 

2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB, og reglugerðum Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 5. mgr. 49. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2014/59/ESB er skilastjórnvöldum falið vald til að færa niður og umreikna skuldbindingar stofnunar í 

skilameðferð. 

2) Afleiðusamningar geta verið verulegur hluti af skuldbindingum vissra lánastofnana. Verðmat slíkra samninga er þó 

flókið ferli þar sem virði þeirra er tengt virði undirliggjandi gerninga, eigna eða eininga, en það tekur breytingum með 

tímanum og verður ekki föst stærð fyrr en á gjalddaga eða við lokun. 

3) Fyrri reynsla sýnir að flækjustigið við að meta afleiðuskuldbindingar, ef greiðsluþrot eins af mótaðilunum kemur til, 

getur gert virðismatsferlið tímafrekt, haft gífurlegan kostnað í för með sér og leitt til málaferla. 

4) Enn fremur leiðir reynslan í ljós að afleiðusamningar geta haft að geyma mismunandi aðferðafræði til að ákvarða 

fjárhæð til greiðslu milli mótaðila við lokun, þar sem nokkrir þeirra láta mótaðilann, sem ekki er í vanskilum, algerlega 

um að ákvarða lokunarfjárhæð, lokunardagsetningu eða hvort tveggja. 

5) Til að komast hjá freistnivanda og tryggja skilvirkni skilaaðgerða ættu skilastjórnvöld, til samræmis við þetta, að 

samþykkja og innleiða viðeigandi aðferðafræði til að meta skuldbindingar sem myndast vegna afleiðusamninga innan 

tímaramma sem samrýmist hraða skilaferlis og byggir á hlutlægum og, ef því verður komið við, fyrirliggjandi 

upplýsingum. Mikilvægt er að í aðferðafræðinni við virðismatið setji skilastjórnvöld fram einhver málsmeðferðarákvæði 

um orðsendingar vegna ákvarðana um lokun, sem og hvernig hægt er að ná endurnýjunarviðskiptum við mótaðila við 

lokun. 

6) Afleiðusamningar sem falla undir greiðslujöfnunarsamninga leiða til einnar lokunarfjárhæðar komi til snemmbærrar 

uppsagnar samnings. Ákvæði 49. gr. tilskipunar 2014/59/ESB kveða á um að virði slíkra samninga sé ákvarðað á 

hreinum grunni í samræmi við skilmála samningsins. Skilastjórnvald eða óháður matsaðili ætti því að virða greiðslu-

jöfnunarsöfn sem skilgreind eru í greiðslujöfnunarsamningunum, án möguleika á að velja tiltekna samninga og 

undanskilja aðra. 

7) Samkvæmt ákvæðum 49. gr. tilskipunar 2014/59/ESB ákvarðar skilastjórnvald eða óháður matsaðili virði afleiðu-

samninga sem hluta af virðismatsferlinu sem framkvæmt er skv. 36. gr. þeirrar tilskipunar. Að því er afleiðuskuld-

bindingar varðar ætti virðismatsferlið að stefna að því að ákvarða verðmat, skjótt og fyrirfram, með eftirgjöf í huga og 

heimila skilastjórnvaldinu um leið nægilegan sveigjanleika til að aðlaga fjárhæð krafnanna eftir á.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 228, 23.8.2016, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2018 frá 

10. júlí 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190. 
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8) Mat á því hvort gefa skuli eftir eða undanskilja afleiðuskuldbindingar frá gildissviði eftirgjafarúrræðisins, skv. 3. mgr. 

44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, ætti að fara fram á undan ákvörðun um að loka þeim afleiðum sem hluta af 

virðismatsferlinu skv. 36. gr. þeirrar tilskipunar. 

9) Virðismat afleiðuskuldbindinga ætti að gera skilastjórnvöldum kleift að meta, áður en þau taka ákvörðun um lokun, 

mögulega fjárhæð eftirgjafar þessara skuldbindinga eftir lokun, sem og það virðistap sem lokunin kynni að valda. 

10) Lokun afleiðusamninga getur haft í för með sér frekara tap sem endurspeglast ekki í virðismati við áframhaldandi 

rekstrarhæfi sem stafar til dæmis af raunverulegum endurnýjunarkostnaði mótaðila sem myndi auka lokunarkostnað 

stofnunar í skilameðferð, eða af kostnaði stofnunar í skilameðferð við að taka á ný upp viðskipti með áhættuskuld-

bindingar sem háðar eru áhættu opins markaðar sem stafar af lokuninni. Ef tapið, sem kemur til eða sem búist er við að 

komi til vegna lokunar afleiðna, er umfram hlut tilsvarandi skuldbindinga sem væru tiltækar í reynd fyrir eftirgjöf getur 

umframtapið aukið álag eftirgjafar á aðra kröfuhafa stofnunar í skilameðferð. Í slíkum tilvikum væri fjárhæð taps, sem 

myndi falla á þær skuldbindingar sem eru ekki til komnar vegna afleiðusamninga í eftirgjöf, hærri en án lokunar og 

eftirgjafar afleiðusamninga, og því getur skilastjórnvald íhugað að undanskilja afleiðusamninga frá eftirgjöf í samræmi 

við d-lið 3. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/860 (1) 

sem samþykkt er skv. 11. mgr. 44. gr. þeirrar tilskipunar. Sérhver beiting heimildar til eftirgjafar í tengslum við slíkar 

skuldbindingar ætti að vera með fyrirvara um undanþágurnar sem settar eru fram í 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 

2014/59/ESB, og um hinar matskenndu undanþágur sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 44. gr. þeirrar tilskipunar eins og 

tilgreint er í framseldri reglugerð (ESB) 2016/860. 

11) Þar sem þörf er á samræmdri túlkun 3. og 4. mgr. 49. gr. tilskipunar 2014/59/ESB ætti að tilgreina aðferðafræði og 

meginreglur fyrir virðismat afleiðna sem óháðir matsaðilar og skilastjórnvöld framkvæma. 

12) Virðismatsaðferðir sem byggjast á raunverulegum eða áætluðum endurnýjunarkostnaði vegna lokaðra skuldbindinga 

myndu leiða til svipaðra niðurstaðna og ríkjandi viðskiptaaðferðir og væru í samræmi við þær meginreglur sem gilda um 

virðismat sem krafist er skv. 74. gr. tilskipunar 2014/59/ESB og miða að því að leiða í ljós hvort hluthafar og 

lánardrottnar hefðu sætt betri meðferð ef stofnunin í skilameðferð hefði gengið til venjulegrar málsmeðferðar vegna 

ógjaldfærni (meginreglan „ekki má halla á neinn lánardrottin“). 

13) Þegar virðismatsaðferð er beitt ætti skilastjórnvald að geta reitt sig á upplýsingar frá ýmsum aðilum, þ.m.t. þeim sem 

stofnun í skilameðferð, mótaðilar eða þriðju aðilar leggja fram. Þó þykir rétt að setja fram meginreglur um þær tegundir 

gagna sem verður að taka tillit til við matið til að tryggja að virðið sé ákvarðað á hlutlægan hátt. 

14) Mótaðilar afleiðusamninga sem skilastjórnvöld hafa lokað geta kosið að gera ein eða fleiri endurnýjunarviðskipti til að 

skipta út áhættuskuldbindingu sinni við lokun. Slík endurnýjunarviðskipti ættu að teljast forgangsupplýsingar fyrir 

virðismatið svo fremi þau fari fram með sanngjörnum viðskiptaskilmálum á lokunardegi eða eins fljótt og mögulegt er 

eftir hann. Þegar skilastjórnvöld tilkynna um ákvörðun um lokun ættu þau því að gefa mótaðilum færi á að sýna fram á 

endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum innan frests sem er í samræmi við væntan 

viðmiðunartímapunkt fyrir virðismatið. Ef mótaðilar hafa sýnt fram á slíkt innan frestsins ætti matsaðilinn að ákvarða 

lokunarfjárhæð á verði þessara endurnýjunarviðskipta. Ef mótaðilar hafa ekki sýnt fram á endurnýjunarviðskipti sem eru 

sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum innan frestsins ættu skilastjórnvöld að geta framkvæmt virðismat sitt á 

grundvelli fyrirliggjandi markaðsupplýsinga, t.d. á miðverði og verðbili kaup- og sölutilboða til að meta áætlaðan 

endurnýjunarkostnað, þ.e. tap eða kostnað sem til hefði komið vegna endurupptekinna áhættuvarna eða tengdrar 

viðskiptastöðu með sambærilegri undirliggjandi áhættu. 

15) Afleiðuafurðir og afleiðumarkaðir eru mjög misleitir og ógerlegt er að tilgreina eina markaðsaðferð til að framkvæma 

endurnýjunarviðskipti. Því verður að skilgreina hugtakið „endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá 

viðskiptalegum forsendum“ vítt til að gera matsaðila kleift að framkvæma umbeðið mat í hvers konar markaðssamhengi. 

Það hugtak ætti því að skilja sem endurnýjunarviðskipti með sambærilegri undirliggjandi áhættu, með skilmálum sem 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/860 frá 4. febrúar 2016 sem tilgreinir frekar þær aðstæður þegar nauðsynlegt er 

að undanskilja beitingu niðurfærslu eða umreiknings skv. 3. mgr. 44. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB og koma á 

ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (Stjtíð. ESB L 144, 1.6.2016, bls. 11). 
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samræmast almennt viðurkenndum viðskiptaháttum þar sem leitast er við, innan skynsamlegra marka, að fá fram bestu 

mögulegu niðurstöðu. Einkum gæti matsaðili haft í huga, m.a. fjölda seljenda sem mótaðili nálgast, fjölda fastra tilboða 

og hvort tilboðinu með besta verðið hafi verið tekið. Skilastjórnvald ætti einnig að geta tilgreint, í lokunar-

tilkynningunni, þær viðmiðanir sem það mun beita í mati sínu. 

16) Löggjöf Sambandsins, sem samþykkt hefur verið á undanförnum árum, hefur leitast við að auka, í samræmi við 

alþjóðlega staðla, gagnsæi og áhættumildun á markaði fyrir afleiðusamninga með því að kveða á um skyldubundna 

stöðustofnun staðlaðra OTC-afleiðna hjá miðlægum mótaðilum, kröfur um virðismat og tryggingar fyrir afleiður sem 

miðlægur mótaðili hefur stöðustofnað og fyrir vítt svið OTC-afleiðna og skyldu til að tilkynna um allar OTC-afleiður til 

afleiðuviðskiptaskráa. 

17) Komi til þess að stöðustofnunaraðili hjá miðlægum mótaðila sæti skilameðferð og skilastjórnvaldið hafi lokað 

afleiðusamningum áður en eftirgjöf fer fram teldist sá stöðustofnunaraðili vera í vanskilum að því er varðar miðlæga 

mótaðilann með tilliti þess tiltekna greiðslujöfnunarsafns eða -safna. Innri málsmeðferð og fyrirkomulag sem stjórnar 

vanskilum stöðustofnunaraðila („vanskilaferli miðlægra mótaðila“) sem miðlægir mótaðilar hrintu í framkvæmd í ljósi 

krafna reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (1), veitir áreiðanlegan grunn til að ákvarða virði 

afleiðuskuldbindingarinnar sem verður til úr greiðslujöfnunarsafni í kjölfar lokunar og einnig með tilliti til eftirgjafar í 

skilaferli. 

18) Vanskilaferli miðlægra mótaðila getur tekið nokkra eða allnokkra daga frá kveikjuatburði. Í tilteknum skilatilvikum gæti 

það grafið undan tímalínu og markmiðum skilanna og leitt til ónauðsynlegrar röskunar á fjármálamörkuðum ef mjög 

langur biðtími er eftir að vanskilaferli ljúki til að hægt sé að ákvarða virði afleiðna. Því er nauðsynlegt að 

skilastjórnvald, miðlægur mótaðili og lögbært yfirvald miðlægs mótaðila séu einhuga um frest til að ákvarða fjárhæð 

vegna snemmbærrar uppsagnar, sem tekur bæði tillit til þeirra skorða sem miðlægum mótaðila eru settar og þeirra sem 

skilastjórnvaldi eru settar. 

19) Matsaðili ætti að styðja ákvörðun miðlægs mótaðila á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar sem gerð er innan samþykkts 

frests í samræmi við vanskilastýringaferli. Ef miðlægur mótaðili ákvarðar ekki fjárhæð snemmbærrar uppsagnar innan 

samþykkts frests, eða beitir ekki vanskilaferli, ætti skilastjórnvald að eiga þann kost að treysta á eigið mat til að ákvarða 

fjárhæð snemmbærrar uppsagnar. Skilastjórnvald ætti einnig að geta beitt bráðabirgðaákvörðun sem byggð er á eigin 

mati ef slík aðgerð er réttlætt með því að skilaferlið þoli ekki bið og að því tilskildu að það uppfæri virðismat sitt þegar 

vanskilaferli miðlægs mótaðila lýkur þegar fresturinn rennur út. Skilastjórnvald ætti að geta íhugað upplýsingar sem 

miðlægur mótaðili veitir þegar fresturinn er liðinn í hinu endanlega eftirávirðismati, ef þær eru tiltækar á þeim tíma, og 

a.m.k. þegar það framkvæmir mat á mismunandi meðhöndlun skv. 74. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. Þessi reglugerð ætti 

ekki að hafa áhrif á vanskilastýringaferlið sem miðlægir mótaðilar starfrækja í samræmi við reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012. 

20) Ákvæði þessarar reglugerðar ættu ekki að hafa áhrif á innri málsmeðferð miðlægra mótaðila hvað það varðar að yfirfæra 

eignirnar og stöðurnar sem komið er á fót milli stöðustofnunaraðila í vanskilum og viðskiptavina hans í samræmi við 

4. mgr. 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 og ættu að vera í samræmi við viðeigandi ákvæði eða skilyrði heimildar 

sem gætu haft áhrif á lokun viðkomandi afleiðusamninga. 

21) Tímapunkturinn fyrir virðismat afleiðusamninga ætti að endurspegla matsregluna sem tekur tillit til raunverulegs eða 

áætlaðs endurnýjunarkostnaðar sem mótaðilarnir hafa stofnað til. Til að virðismatið verði eins nákvæmt og unnt er ætti 

að framkvæma það á lokunardeginum eða, ef það væri ekki sanngjarnt út frá viðskiptalegum forsendum, fyrsta degi og 

tíma þegar markaðsverð hinnar undirliggjandi eignar liggur fyrir. Í þeim tilvikum þegar miðlægur mótaðili ákvarðar 

fjárhæð snemmbærrar uppsagnar, eða þegar hún er ákvörðuð sem verð endurnýjunarviðskipta, ætti viðmiðunartíma-

punkturinn að vera sá sem miðlægur mótaðili ákvarðar, eða viðmiðunarpunktur endurnýjunarviðskiptanna. 

22) Ef skilastjórnvald ákveður, vegna knýjandi aðstæðna, að framkvæma bráðabirgðavirðismat skv. 9. mgr. 36. gr. 

tilskipunar 2014/59/ESB ætti skilastjórnvald eða matsaðili að geta lagt fram, sem hluta af því bráðabirgðavirðismati, 

bráðabirgðaákvörðun á virði afleiðuskuldbindinga fyrir þann viðmiðunartímapunkt á grundvelli áætlaðs virðis og 

fyrirliggjandi gagna á þeim tíma. Ef skilastjórnvald grípur til skilaaðgerðar á grundvelli bráðabirgðavirðismats í 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár 

(Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1). 
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samræmi við 12. mgr. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB mun sannreynd þróun á viðeigandi markaði eða gögn um 

raunveruleg endurnýjunarviðskipti á viðmiðunartímapunktinum annaðhvort endurspeglast í bráðabirgðavirðismati í 

kjölfarið eða í endanlegu virðismati sem framkvæmt er eftirá í samræmi við 10. mgr. 36. gr. þeirrar tilskipunar. 

23) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

24) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem 

þessi reglugerð byggist á, hefur haft samráð við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, 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 (1). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „greiðslujöfnunarsafn“: safn samninga sem falla undir greiðslujöfnunarsamning eins og hann er skilgreindur í 98. lið 

1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, 

2) „matsaðili“: sjálfstæður sérfræðingur sem er tilnefndur til að framkvæma virðismat í samræmi við kröfur og viðmiðanir sem 

settar eru fram í fjórða hluta framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1075 (2) eða skilastjórnvald 

þegar virðismatið er framkvæmt skv. 2. og 9. mgr. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, 

3) „miðlægur mótaðili“: miðlægur mótaðili eins og hann er skilgreindur í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, að því 

marki að hann sé annaðhvort: 

a)  með staðfestu í Sambandinu og með starfsleyfi í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í 14.–21. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 648/2012, eða 

b)  með staðfestu í þriðja landi og viðurkenndur í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í 25. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012, 

4) „stöðustofnunaraðili“: stöðustofnunaraðili eins og hann er skilgreindur í 14. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, 

5) „lokunardagur“: dagur og tími sem lokun samnings miðast við og tilgreindur er í tilkynningu skilastjórnvalds um þá 

ákvörðun að loka samningi, 

6) „endurnýjunarviðskipti“: viðskipti sem gengið er til á lokunardegi afleiðusamnings eða síðar til að endurvekja hvers konar 

áhættuvörn eða tengda viðskiptastöðu, sem hefur verið lokað, með sambærilegri undirliggjandi áhættu og kjörum og áttu 

við um afleiðusamninginn sem var lokað, 

7) „endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum“: endurnýjunarviðskipti með sambærilegri 

undirliggjandi áhættu, með skilmálum sem samræmast almennt viðurkenndum viðskiptaháttum og þar sem leitast er við, 

innan skynsamlegra marka, að fá fram bestu mögulegu niðurstöðu.  

  

(1) 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). 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1075 frá 23. mars 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina inntak endurbótaáætlana, skilaáætlana og skilaáætlana samstæðu, 

lágmarksviðmið sem lögbært yfirvald á að meta að því er varðar endurbótaáætlanir og endurbótaáætlanir samstæðu, skilyrði fyrir 

fjárstuðningi innan samstæðu, kröfur til óháðra matsaðila, samningsbundna viðurkenningu á niðurfærslu- og umbreytingarheimildum, 

verklag og inntak tilkynningarskyldu og tilkynningar um frestun og rekstrarlega starfsemi skilaráðanna (Stjtíð ESB L 184, 8.7.2016, 

bls. 1). 
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2. gr. 

Samanburður á virðistapi tengt lokun afleiðusamninga og mögulegri nýtingu afleiðusamninga við eftirgjöf 

1.  Að því er varðar c-lið 4. mgr. 49. gr. tilskipunar 2014/59/ESB skal skilastjórnvald bera saman eftirfarandi: 

a)  fjárhæð taps sem afleiðusamningar myndu bera við eftirgjöf, fengin með því að margfalda: 

i.  hlut skuldbindinga, innan allra jafnstæðra skuldbindinga, sem stafar af afleiðusamningum sem eru ákvarðaðir sem hluti 

af virðismati skv. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB og sem er ekki undanskilinn eftirgjöf í samræmi við 2. mgr. 44. gr. 

þeirrar tilskipunar, með 

ii. heildartapi sem reiknað er með að allar skuldbindingar, sem eru jafngildar afleiðum, beri, þ.m.t. afleiðuskuldbindingar 

sem leiða af lokuninni, 

 við 

b)  virðistap sem byggist á mati á kostnaðarfjárhæð, útgjöldum eða annarri virðisrýrnun sem reiknað er með að komi til vegna 

lokunar afleiðusamninganna, og fæst með því að leggja saman eftirfarandi þætti: 

i.  áhættu vegna aukinnar kröfu mótaðila vegna lokunar sem kemur til vegna kostnaðar við endurnýjaða áhættuvörn sem 

reiknað er með að mótaðili stofni til, að teknu tilliti til verðbilsins milli kauptilboðs/sölutilboðs, miðverðs/kauptilboðs 

eða miðverðs/sölutilboðs í samræmi við b-lið 2. mgr. 6. gr., 

ii. kostnaðinn sem reiknað er með að stofnun í skilameðferð stofni til þegar hún kemur á fót sambærilegum viðskiptum 

með afleiður sem talin er nauðsynleg til að koma á áhættuvörn að nýju fyrir hverja opna áhættuskuldbindingu til að 

halda viðurkenndu áhættusniði í samræmi við skilastefnuna. Hægt er að fá fram sambærilega verslun með afleiður með 

því að taka tillit til upphaflegrar tryggingarþekju og gildandi verðbils milli kauptilboðs/sölutilboðs, 

iii.  hvers konar lækkun á virði rekstrar sem stafar af lokun afleiðusamninga, þ.m.t. hvers konar rýrnun á virðismati annarra 

eða undirliggjandi eigna sem eru tengdar afleiðusamningunum sem verið er að loka, sem og allra áhrifa á 

fjármögnunarkostnað eða tekjuþrep, 

iv.  hvers konar varasjóði gegn hugsanlegum óhagstæðum afleiðingum lokunar, s.s. skekkjum og deilum að því er varðar 

viðskipti eða skipti á tryggingum. 

2.  Gera skal samanburðinn skv. 1. mgr. áður en ákvörðun um lokun er tekin, sem hluta af virðismatinu til að unnt sé að taka 

ákvarðanir um skilaaðgerðir sem gerð er krafa um skv. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. Þegar framseld gerð, sem 

framkvæmdastjórnin hefur samþykkt skv. 15. mgr. 36. gr. þeirrar tilskipunar, öðlast gildi skal samanburðurinn vera í samræmi 

við kröfurnar sem settar eru fram í þeirri framseldu gerð. 

3. gr. 

Tilkynning um ákvörðun um lokun 

1.  Áður en gripið er til niðurfærslu- og umbreytingarheimildar í tengslum við skuldbindingar vegna afleiðusamninga skal 

skilastjórnvald tilkynna mótaðila þessara samninga ákvörðun sína um að loka samningum í samræmi við k-lið 1. mgr. 63. gr. 

tilskipunar 2014/59/ESB. 

2.  Ákvörðun um lokun skal taka gildi þegar í stað, eða á síðari lokunardegi og -tíma eins og tilgreint er í tilkynningunni.  
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3.  Í ákvörðuninni sem um getur í 1. mgr. skal skilastjórnvald tilgreina dag og tíma, með tilliti til krafna í c-lið 1. mgr. 8. gr., 

sem er lokafrestur fyrir mótaðila að sýna skilastjórnvaldi fram á endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum 

forsendum að því er varðar ákvörðun lokunarfjárhæðar skv. 1. mgr. 6. gr. Mótaðili skal einnig leggja fram við skilastjórnvald 

yfirlit yfir endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum. 

4.  Skilastjórnvald getur breytt lokadagsetningunni og -tímanum þegar mótaðilar geta sýnt fram á endurnýjunarviðskipti sem 

eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum ef breytingin er í samræmi við c-lið 1. mgr. 8. gr. 

Sérhver ákvörðun um breytingu á lokadagsetningu og tíma mótaðila til að sýna fram á endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn 

út frá viðskiptalegum forsendum skal tilkynnt mótaðila. 

5.  Í ákvörðuninni sem um getur í 1. mgr. getur skilastjórnvald tilgreint þær viðmiðanir sem það hyggst beita þegar það metur 

hvort endurnýjunarviðskiptin séu sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum. 

6.  Þessi grein skal ekki gilda um lokun og virðismat afleiðusamninga sem eru stöðustofnaðir miðlægt og eru milli stofnunar í 

skilameðferð, sem kemur fram sem stöðustofnunaraðili, og miðlægs mótaðila. 

4. gr. 

Hlutverk greiðslujöfnunarsamnings 

Hvað varðar samninga sem falla undir greiðslujöfnunarsamning skal matsaðili ákveða, í samræmi við 2., 5., 6. og 7. gr., eina 

fjárhæð sem stofnun í skilameðferð á lagalegan rétt á að fá, eða ber lagaleg skylda til að greiða vegna lokunar allra 

afleiðusamninga í greiðslujöfnunarsafninu, eins og skilgreint er í greiðslujöfnunarsamningnum. 

5. gr. 

Matsregla hvað varðar fjárhæð snemmbærrar uppsagnar 

1.  Matsaðili skal ákvarða virði skuldbindinga sem koma til vegna snemmbærrar uppsagnar afleiðusamninga sem fjárhæð 

snemmbærrar uppsagnar sem reiknuð er út sem summa eftirtalinna fjárhæða: 

a)  ógreiddra fjárhæða, trygginga eða annarra skuldastaðna stofnunar í skilameðferð við mótaðila, að frádreginni upphæð vegna 

ógreiddra fjárhæða, veða og annarra skuldastaðna mótaðila við stofnun í skilameðferð á lokunardegi, 

b)  uppgjörsfjárhæðar tengdri lokun afleiðusamninga sem nær yfir fjárhæðir taps eða kostnaðar sem mótaðilar í afleiðu stofna 

til, eða hagnað sem þeir innleysa, með því að skipta út eða fá sambærileg kjör samkvæmt helstu skilmálum samninga sem 

hefur verið sagt upp auk virðis valrétta samningsaðila. 

2.  Að því er varðar 1. mgr. merkja ógreiddar fjárhæðir, hvað varðar lokaða afleiðusamninga, summu eftirfarandi: 

a)  fjárhæða sem koma til greiðslu á lokunardegi eða fyrr og eru ógreiddar á þeim degi, 

b)  fjárhæðar sem nemur sanngjörnu markaðsvirði eignar sem skylt var að afhenda fyrir hverja skuldbindingu afleiðusamn-

inganna sem krafist var að yrðu gerðar upp við afhendingu á lokunardegi eða fyrr og sem ekki hafa verið gerðar upp á 

lokunardegi, 

c)  fjárhæða að því er varðar uppsafnaða vexti eða bætur á tímabilinu frá þeim degi er viðkomandi greiðsla eða afhendingar-

krafa átti að hafa farið fram til lokunardags.  
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6. gr. 

Ákvörðun lokunarfjárhæðar 

1.  Ef mótaðili hefur sýnt fram á endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum innan frestsins 

sem settur er fram í 3. mgr. 3. gr. skal matsaðili ákvarða lokunarfjárhæð á verði þessara endurnýjunarviðskipta. 

2.  Ef mótaðili hefur ekki sýnt fram á neins konar endurnýjunarviðskipti innan frestsins sem settur er fram í 3. mgr. 3. gr. og 

matsaðili kemst að þeirri niðurstöðu að umrædd endurnýjunarviðskipti hafi ekki byggst á sanngjörnum viðskiptalegum 

forsendum, eða ef 7. mgr. 7. gr. eða 2. mgr. 8. gr. eiga við, skal matsaðili ákvarða lokunarfjárhæð á grundvelli eftirfarandi: 

a)  miðgildis markaðsverðs við lok viðskiptadags í samræmi við hefðbundna viðskiptaferla innan stofnunar í skilameðferð á 

þeim degi sem ákvarðaður er í samræmi við 8. gr., 

b)  verðbils milli miðverðs/kauptilboðs eða miðverðs/sölutilboðs, eftir því hvernig viðskipti þarf að framkvæma á markaði til 

að gera upp hreina stöðu, 

c)  aðlögunar að verði og verðbili skv. a- og b-lið, ef nauðsyn krefur, til að endurspegla seljanleika á markaði með 

undirliggjandi áhættu eða fjármálagerninga og undirliggjandi stærð miðað við markaðsdýpt og hugsanlega líkanaáhættu. 

3.  Að því er varðar skuldbindingar innan samstæðu getur matsaðili ákveðið virðið út frá miðgildi markaðsverðs við lok 

viðskiptadags, eins og um getur í a-lið 2. mgr., án tillits til b- og c-liðar 2. mgr. ef markmið skilastefnu væri að endurnýja 

áhættuvarnir afleiðusamninga sem sagt hefur verið upp með gerð nýrra afleiðusamninga innan samstæðu. 

4.  Til að ákvarða virði lokunarfjárhæðar skv. 2. mgr. skal matsaðili taka til athugunar allar tiltækar og áreiðanlegar 

upplýsingar og getur borið fyrir sig sannreynanleg markaðsgögn eða fræðilegt verð sem er fengið með því að beita 

verðmatslíkönum þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar: 

a)  gögn sem þriðju aðilar veita, t.d. sannreynanleg markaðsgögn eða gögn um virðismatsþætti og verðtilboð frá 

viðskiptavökum eða, ef samningur er stöðustofnaður miðlægt, virði eða mat frá miðlægum mótaðilum, 

b)  virðismat, sem verður til í eigin kerfum matsaðila, fyrir staðlaðar vörur, 

c)  tiltæk gögn hjá stofnun í skilameðferð, t.d. innri líkön og virðismat, þ.m.t. óháð verðsannprófun sem er framkvæmd skv. 

8. mgr. 105. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (1), 

d)  gögn sem mótaðilar veita, að undanskildum gögnum um endurnýjunarviðskipti sem tilkynnt eru skv. 3. mgr. 3. gr., þ.m.t. 

gögn um yfirstandandi eða fyrri deilur um virðismat að því er varðar svipuð eða tengd viðskipti eða verðtilboð, 

e)  öll önnur viðeigandi gögn. 

5.  Að því er varðar b-lið 2. mgr. getur skilastjórnvald gefið stofnun í skilameðferð fyrirmæli um að framkvæma uppfærða, 

óháða verðsannprófun samkvæmt viðmiðunartímapunkti skv. 8. gr. og nota upplýsingar við lok viðskiptadags sem eru tiltækar á 

lokunardegi. 

6.  Þessi grein gildir ekki um ákvörðun á lokunarfjárhæð stöðustofnaðra afleiðusamninga sem gerðir eru milli stofnunar í 

skilameðferð og miðlægs mótaðila, nema í undantekningartilvikum sem sett eru fram í 7. mgr. 7. gr. 

7. gr. 

Virðismat stöðustofnaðra afleiðusamninga sem gerðir eru milli stofnunar í skilameðferð og miðlægs mótaðila 

1.  Matsaðili skal, á grundvelli matsreglunnar sem tiltekin er í 5. gr., ákvarða virði skuldbindinga sem leiða af 

afleiðusamningum sem annars vegar stofnun í skilameðferð, í hlutverki stöðustofnunaraðila, og hins vegar miðlægur mótaðili 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1). 
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gera með sér. Miðlægur mótaðili skal ákvarða fjárhæð snemmbærrar uppsagnar innan frestsins sem tiltekinn er í 5. mgr., í 

samræmi við vanskilaferli miðlægs mótaðila, eftir að hafa dregið frá trygginguna, sem stofnun í skilameðferð veitti, að 

meðtöldum upphafstryggingum, viðbótartryggingum og framlagi stofnunar í skilameðferð til vanskilasjóðs miðlægs mótaðila. 

2.  Skilastjórnvald skal tilkynna miðlægum mótaðila og lögbæru yfirvaldi miðlægs mótaðila um þá ákvörðun sína að loka 

afleiðusamningum skv. k-lið 1. mgr. 63. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. Ákvörðun um lokun skal taka gildi þegar í stað, eða á 

þeim degi og tíma sem tilgreindur er í tilkynningunni. 

3.  Skilastjórnvald skal gefa miðlægum mótaðila fyrirmæli um að láta í té virðismat sitt á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar 

fyrir alla afleiðusamninga í viðkomandi greiðslujöfnunarsafni, í samræmi við vanskilaferli miðlægs mótaðila. 

4.  Miðlægur mótaðili skal láta skilastjórnvaldinu í té skjölin um vanskilaferli miðlægs mótaðila og skal gefa skýrslu um þau 

skref vanskilastjórnunar sem tekin hafa verið. 

5.  Skilastjórnvald skal, í samráði við miðlægan mótaðila og lögbært yfirvald miðlægs mótaðila, ákvarða frestinn þegar 

miðlægi mótaðilinn verður að hafa látið í té virðismat á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar. Í því skyni skal skilastjórnvald, 

miðlægur mótaðili og lögbært yfirvald miðlægs mótaðila taka tillit til hvors tveggja eftirfarandi: 

a)  vanskilaferlisins samkvæmt innri reglum miðlægs mótaðila sbr. 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, 

b)  tímalínu skilameðferðar. 

6.  Skilastjórnvald getur breytt frestinum sem ákveðinn er í samræmi við 5. mgr. í samkomulagi við miðlægan mótaðila og 

lögbært yfirvald miðlægs mótaðila. 

7.  Þrátt fyrir 1. mgr. getur skilastjórnvald ákveðið að beita aðferðafræðinni sem mælt er fyrir um í 6. gr., að höfðu samráði 

við lögbært yfirvald miðlægs mótaðila í öðru eftirfarandi tilvika: 

a)  miðlægur mótaðili lætur ekki í té virðismat á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar innan þess frests sem skilastjórnvald setur 

skv. 5. mgr., eða 

b)  virðismat miðlægs mótaðila á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar er ekki í samræmi við vanskilaferli miðlægs mótaðila sem 

sett er fram í 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

8. gr. 

Tímapunktur til að meta virði afleiðuskuldbindinga og snemmbær ákvörðun 

1.  Matsaðili skal ákvarða virði afleiðuskuldbindinga á eftirfarandi tímapunkti: 

a)  ef matsaðilinn ákvarðar fjárhæð snemmbærrar uppsagnar á verði endurnýjunarviðskipta skv. 1. mgr. 6. gr., þá dagurinn og 

tíminn þegar endurnýjunarviðskipti eru leidd til lykta, 

b)  ef matsaðili ákvarðar fjárhæð snemmbærrar uppsagnar í samræmi við vanskilaferli miðlægs mótaðila skv. 1. mgr. 7. gr., þá 

dagurinn og tíminn þegar miðlægur mótaðili hefur ákvarðað fjárhæð snemmbærrar uppsagnar, 

c)  í öllum öðrum tilvikum, lokunardagsetning eða, ef það væri ekki sanngjarnt út frá viðskiptalegum forsendum, dagurinn og 

tíminn þegar markaðsverð hinnar undirliggjandi eignar liggur fyrir. 

2.  Matsaðili getur, sem hluti af bráðabirgðavirðismati sem framkvæmt er skv. 9. mgr. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, 

ákvarðað virði skuldbindinga sem myndast vegna afleiðna fyrir þann tímapunkt sem ákvarðaður er skv. 1. mgr. Slíka 

snemmbæra ákvörðun skal taka á grunni matsgilda sem byggja á meginreglunum sem mælt er fyrir um í 5. gr. og 2.–5. mgr. 

6. gr. og á gögnum sem eru fyrir hendi þegar ákvörðunin er tekin. 
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3.  Ef matsaðili tekur snemmbæra ákvörðun skv. 2. mgr. getur skilastjórnvald hvenær sem er farið fram á það við matsaðilann 

að hann uppfæri bráðabirgðavirðismat til að taka tillit til viðeigandi merkjanlegrar markaðsþróunar eða gagna um 

endurnýjunarviðskipti sem eru sanngjörn út frá viðskiptalegum forsendum sem gerð eru á þeim tímapunkti sem ákvarðaður er 

skv. 1. mgr. Taka skal mið af þessari þróun eða gögnum, ef þau eru aðgengileg þann dag og á þeim tíma sem tilgreindur er skv. 

2. mgr. 3. gr., í endanlegu eftirávirðismati sem framkvæmt er skv. 10. mgr. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

4.  Ef matsaðili tekur snemmbæra ákvörðun skv. 2. mgr. í tengslum við afleiðusamninga sem stofnun í skilameðferð, sem 

kemur fram sem stöðustofnunaraðili, gerir við miðlægan mótaðila, skal matsaðilinn taka tilhlýðilegt tillit til hvers konar mats á 

væntum lokunarkostnaði sem miðlægi mótaðilinn lætur í té. 

Ef miðlægur mótaðili lætur í té virðismat á fjárhæð snemmbærrar uppsagnar í samræmi við vanskilaferli miðlægs mótaðila 

innan frestsins sem tiltekinn er skv. 5. og 6. mgr. 7. gr., skal taka tillit til þess mats í endanlegu eftirávirðismati sem framkvæmt 

er skv. 10. mgr. 36. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

9. 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 23. maí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 __________  


