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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/583 

frá 14. júlí 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.°600/2014 um markaði fyrir 

fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um gagnsæi fyrir 

viðskiptavettvanga og verðbréfafyrirtæki að því er varðar skuldabréf, samsettar  

fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga 

og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 1. gr. (8. mgr.), 9. gr. (5. mgr.), 11. gr. (4. mgr.), 21. gr. (5. mgr.) 

og 22. gr. (4. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Mikið gagnsæi er nauðsynlegt til að tryggja að fjárfestar séu upplýstir á fullnægjandi hátt um eiginlegt umfang 

raunverulegra og mögulegra viðskipta með skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður, án tillits 

til þess hvort þessi viðskipti fara fram á skipulegum mörkuðum, markaðstorgum fjármálagerninga (MTF), skipulegum 

markaðstorgum, hjá innmiðlurum eða utan þessara vettvanga. Þetta mikla gagnsæi ætti einnig að tryggja jöfn 

samkeppnisskilyrði milli viðskiptavettvanga þannig að verðákvörðunarferlið að því er varðar sérstaka fjármálagerninga 

veikist ekki vegna tvístrunar seljanleika og að fjárfestar verði ekki fyrir tjóni. 

2) Jafnframt er mikilvægt að viðurkenna að þær aðstæður geta komið upp þar sem veita ætti undanþágur frá kröfu um 

gagnsæi fyrir viðskipti eða fresta gagnsæisskyldum eftir viðskipti til að komast hjá neikvæðum áhrifum á seljanleika 

sem óvart getur leitt af skyldu um opinbera birtingu upplýsinga um viðskipti og gera með því stöðuáhættur opinberar. 

Þess vegna þykir rétt að tilgreina nákvæmlega aðstæðurnar þegar veita má undanþágur frá kröfu um gagnsæi áður en 

viðskipti fara fram og fresta má kröfu um gagnsæi eftir viðskipti. 

3) Ákvæðin í þessari reglugerð eru nátengd þar sem þau fjalla um að tilgreina nánar kröfurnar um gagnsæi fyrir og eftir 

viðskipti sem gilda um viðskipti með aðra fjármálagerninga en hlutabréfagerninga. Til að tryggja samræmi milli þessara 

ákvæða, sem taka ættu gildi á sama tíma, og til að hagsmunaaðilar, einkum þeir sem bundnir eru þessum skyldum, hafi 

betri yfirsýn yfir þau er nauðsynlegt er að safna saman í eina reglugerð þessum tæknilegu eftirlitsstöðlum. 

4) Þegar lögbær yfirvöld veita undanþágur í tengslum við kröfur um gagnsæi fyrir viðskipti eða heimila frestun á 

gagnsæisskyldum eftir viðskipti ættu þau að meðhöndla alla skipulega markaði, markaðstorg fjármálagerninga, skipuleg 

markaðstorg og verðbréfafyrirtæki sem stunda viðskipti utan viðskiptavettvanga jafnt og án mismununar. 

5) Rétt þykir að skýra takmarkaðan fjölda tæknilegra hugtaka. Þessar tæknilegu skilgreiningar eru nauðsynlegar til að 

tryggja samræmda beitingu ákvæðanna í þessari reglugerð innan Sambandsins og þar með stuðla að því að koma á 

sameiginlegum reglum um fjármálamarkaði Sambandsins. Þessar skilgreiningar þjóna eingöngu þeim tilgangi að 

fastsetja gagnsæisskyldur vegna annarra fjármálagerninga en hlutabréfagerninga og ættu eingöngu að gilda með tilliti til 

skilnings á þessari reglugerð. 

6) Hrávörur, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi (ETC) og skuldaviðurkenningar, sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi (ETN) sem falla undir þessa reglugerð ætti að líta á sem skuldagerninga vegna uppbyggingar þeirra 

samkvæmt lögum. Þar sem viðskipti með þær eru svipuð og með kauphallarsjóði (ETF), ættu svipaðar gagnsæisreglur 

að gilda um þær og gilda um kauphallarsjóði.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 229. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 

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

sambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84. 
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7) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr.°600/2014 ætti nokkur fjöldi gerninga að teljast hæfur til að fá undanþágu frá kröfu 

um gagnsæi áður en viðskipti fara fram að því er varðar gerninga sem ekki er virkur markaður með. Þessi krafa ætti 

einnig að gilda um afleiður sem falla undir stöðustofnunarskylduna og sem falla ekki undir viðskiptaskyldu, svo og 

skuldabréf, afleiður, samsettar fjármálaafurðir og losunarheimildir sem eru ekki seljanlegar. 

8) Viðskiptavettvangur sem starfrækir tilboðsdrifið kerfi ætti að birta opinberlega gildandi verð kaup- og sölutilboða eða 

yfirlýstan viðskiptaáhuga og magnið sem býr að baki þessu verði eigi síðar en á þeim tíma þegar tilboðsbeiðandinn getur 

framkvæmt viðskiptin samkvæmt reglum kerfisins. Þetta er til að tryggja að aðilar eða þátttakendur sem leggja fyrstir 

fram tilboð sín til tilboðsbeiðandans séu ekki settir í slæma stöðu. 

9) Meirihluti seljanlegra sértryggðra skuldabréfa eru fasteignatryggð skuldabréf sem gefin eru út til að veita lán fyrir 

fjármögnun á kaupum einstaklinga á húsnæði og meðalvirði þeirra tengist beint virði lánsins. Á markaðnum fyrir 

sértryggð skuldabréf tryggja viðskiptavakar að fagfjárfestar sem eiga í viðskiptum af mikilli stærðargráðu séu paraðir 

við húseigendur sem eiga í litlum viðskiptum. Til að komast hjá röskun á þessari starfsemi og þar með tengdum, 

skaðlegum afleiðingum fyrir húseigendur, ætti að fastsetja stærðina sem á sérstaklega við um gerninginn, en yfir henni 

geta viðskiptavakar notið undanþágu frá gagnsæi áður en viðskipti fara fram, við þá stærð viðskipta sem 40% 

viðskiptanna eru undir, þar sem þessi stærð viðskipta er talin endurspegla meðalverð íbúðarhúsnæðis. 

10) Upplýsingar sem krafist er að séu gerðar aðgengilegar eins nálægt rauntíma og unnt er ættu að vera aðgengilegar eins 

fljótt og tæknilega er mögulegt, að því gefnu að rekstraraðili markaðarins, viðurkennda birtingarþjónustan (APA) eða 

verðbréfafyrirtækið sem í hlut á sé nægilega skilvirkt og leggi nægilega mikið fé til kerfa sinna. Aðeins í 

undantekningartilvikum ætti að birta upplýsingarnar nálægt fyrirframgefnum lokafresti, ef ekki er unnt að birta 

upplýsingar innan styttri tímamarka með fyrirliggjandi kerfum. 

11) Verðbréfafyrirtæki ættu að birta opinberlega upplýsingar um viðskipti sem eru framkvæmd utan viðskiptavettvangs fyrir 

tilstilli viðurkenndrar birtingarþjónustu. Í þessari reglugerð ætti að setja fram hvernig verðbréfafyrirtæki tilkynna 

viðskipti sín til viðurkenndrar birtingarþjónustu og ætti hún að gilda í tengslum við framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2017/751 (1). 

12) Í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 er settur fram möguleiki á að tilgreina nánar beitingu skyldunnar um upplýsingagjöf eftir 

viðskipti af hálfu tveggja verðbréfafyrirtækja, þ.m.t. innmiðlara, með skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, 

losunarheimildir og afleiður sem ákvarðast af öðrum þáttum en gildandi markaðsvirði, svo sem framsali á 

fjármálagerningum sem tryggingu. Slík viðskipti hafa ekki áhrif á verðákvörðunarferlið eða hafa í för með sér hættu á 

að gera myndina óskýra fyrir fjárfestum eða hindra bestu framkvæmd viðskipta og því eru í þessari reglugerð tilgreind 

þau viðskipti sem ákvarðast af öðrum þáttum en gildandi markaðsvirði sem ekki ætti að birta opinberlega. 

13) Verðbréfafyrirtæki stunda oft, fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina, viðskipti með afleiður og aðra 

fjármálagerninga eða eignir sem samanstanda af nokkrum samtengdum, innbyrðis háðum viðskiptum. Slík 

pakkaviðskipti gera verðbréfafyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra kleift að hafa betri stjórn á áhættu sem þessir aðilar 

taka, þar sem verð hvers þáttar í pakkaviðskiptunum endurspeglar heildaráhættusnið pakkans fremur en gildandi 

markaðsverð hvers þáttar. Pakkaviðskipti geta tekið á sig ýmsar myndir, t.d. skipti á móti efnislegum vörum  

(e. exchange for physicals), viðskiptaáætlanir sem framkvæmdar eru á viðskiptavettvöngum eða sérsniðin 

pakkaviðskipti og er mikilvægt að tekið sé tillit til þessara sérstöku eiginleika þegar viðeigandi gagnsæisreglur eru 

stilltar af. Að því er varðar þessa reglugerð er því rétt að tilgreina skilyrðin fyrir að beita frestun á kröfu um gagnsæi 

eftir viðskipti í pakkaviðskiptum. Slíkt fyrirkomulag ætti ekki að standa til boða fyrir viðskipti sem áhættuverja 

fjármálagerninga og eru stunduð í venjubundnum viðskiptum. 

14) Skipti á móti efnislegum vörum er órjúfanlegur þáttur fjármálamarkaða sem gerir markaðsaðilum kleift að skipuleggja 

og framkvæma viðskipti með afleiður sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi sem tengjast beint viðskiptum á hinum 

undirliggjandi efnislega markaði. Þau eru víða notuð og taka til fjölda þátttakenda, eins og bænda, framleiðenda og 

vinnsluaðila hrávöru. Alla jafna fara viðskipti sem fela í sér skipti á móti efnislegri vöru fram þegar seljandi efnislegrar 

eignar leitast við að gera upp tilsvarandi áhættuvarnarstöðu sína í afleiðusamningi við kaupanda efnislegu eignarinnar 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 frá 2. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar tækilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu færslna fyrir veitendur gagna-

skýrsluþjónustu (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 126). 
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þegar svo vill til að sá síðarnefndi er einnig handhafi tilsvarandi áhættuvarnar í sama afleiðusamningi. Þau greiða þannig 

fyrir skilvirku uppgjöri áhættuvarnarstaðna sem ekki er þörf fyrir lengur. 

15) Að því er varðar viðskipti sem eru framkvæmd utan reglna viðskiptavettvangs er nauðsynlegt að skýra hvaða 

verðbréfafyrirtæki eigi að gera viðskipti opinber í tilvikum þar sem báðir aðilar að viðskiptunum eru verðbréfafyrirtæki 

með staðfestu í Sambandinu til að tryggja að opinber birting upplýsinganna um viðskiptin sé ekki tvítekin. Ábyrgðin á 

að birta opinberlega upplýsingar um viðskiptin ætti þess vegna ætíð að hvíla á verðbréfafyrirtækinu sem selur nema 

aðeins einn mótaðilanna sé innmiðlari og það sé fyrirtækið sem kaupir. 

16) Ef aðeins einn mótaðilanna er innmiðlari í tilteknum fjármálagerningi og hann er einnig fyrirtækið sem kaupir þann 

gerning ætti hann að vera ábyrgur fyrir að gera viðskiptin opinber þar sem viðskiptavinir hans búast við að hann geri það 

og hann er í betri stöðu til að fylla út upplýsingareitinn þar sem getið er stöðu hans sem innmiðlara. Til að tryggja að 

upplýsingar um viðskiptin séu eingöngu birtar einu sinni ætti innmiðlarinn að upplýsa hinn aðilann um að hann birti 

viðskiptin opinberlega. 

17) Mikilvægt er að viðhalda núverandi gæðum við opinbera birtingu upplýsinga um viðskipti sem eru framkvæmd sem 

samtengd viðskipti til þess að komast hjá birtingu upplýsinga um stök viðskipti eins og þau væru fleiri viðskipti og veita 

réttarvissu um hvaða verðbréfafyrirtæki er ábyrgt fyrir að birta upplýsingar um viðskipti. Tvenn sams konar viðskipti 

sem eru framkvæmd á sama tíma og á sama verði með sama millilið ættu þess vegna að vera birt sem ein viðskipti. 

18) Með reglugerð (ESB) nr.°600/2014 er lögbærum yfirvöldum gert kleift að krefjast opinberrar birtingar viðbótar-

upplýsinga þegar birtar eru upplýsingar sem njóta frestunar eða að heimila framlengdan frest. Til að stuðla að 

samræmdri beitingu þessara ákvæða alls staðar í Sambandinu, er nauðsynlegt að ákveða skilyrðin og viðmiðin fyrir því 

að lögbær yfirvöld geti veitt viðbótarfrest. 

19) Viðskipti með marga fjármálagerninga sem ekki eru hlutabréfagerningar, einkum afleiður, eru tilfallandi, breytileg og 

háð reglulegum breytingum á viðskiptamynstrum. Fastar ákvarðanir um fjármálagerninga sem hafa ekki virkan markað 

og fastar ákvarðanir um ýmis viðmiðunarmörk í þeim tilgangi að stilla af gagnsæisskyldur fyrir og eftir viðskipti án þess 

að gera ráð fyrir möguleika á að aðlaga seljanleikastöðu og viðmiðunarmörk í ljósi breytinga á viðskiptamynstrum 

myndu þess vegna ekki henta. Því er rétt að kveða á um aðferðafræði og breytur sem nauðsynlegar eru til að framkvæma 

seljanleikamatið og útreikning á viðmiðunarmörkum fyrir beitingu undanþága frá kröfu um gagnsæi áður en viðskipti 

fara fram og frestun á kröfum um gagnsæi eftir viðskipti með reglulegu millibili. 

20) Til að tryggja samræmda beitingu á undanþágum frá kröfu um gagnsæi áður en viðskipti fara fram og frestun á kröfu um 

gagnsæi eftir viðskipti er nauðsynlegt að setja samræmdar reglur varðandi efni og tíðni gagna sem lögbær yfirvöld geta 

óskað eftir frá viðskiptavettvöngum, viðurkenndri birtingarþjónustu og þjónustu fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar 

(CTP), í þágu gagnsæis. Einnig er nauðsynlegt að tilgreina aðferðafræðina fyrir útreikning á viðkomandi viðmiðunar-

mörkum og setja samræmdar reglur að því er varðar birtingu upplýsinganna innan Sambandsins. Reglum um sértæku 

aðferðafræðina og gögnin sem nauðsynleg eru til að framkvæma útreikninga, í þeim tilgangi að tilgreina gagnsæis-

reglurnar sem gilda um aðra fjármálagerninga en hlutabréfagerninga, ætti að beita ásamt framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/577 (1) þar sem settir eru fram sameiginlegir þættir að því er varðar efni og tíðni 

gagnabeiðna sem beina skal til viðskiptavettvanga, viðurkenndrar birtingarþjónustu og þjónustu fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar að því er varðar gagnsæi og aðra útreikninga almennt. 

21) Að því er varðar önnur skuldabréf en hrávörur og skuldaviðurkenningar, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi, 

ætti ekki að taka með viðskipti undir 100 000 evrum við útreikning á viðmiðunarmörkum gagnsæis fyrir og eftir 

viðskipti þar sem þau eru álitin vera að smásölustærð. Þessi viðskipti að smásölustærð ættu í öllum tilvikum að njóta 

góðs af nýju reglunum um gagnsæi og öll viðmiðunarmörk sem gefa tilefni til undanþágu eða frestunar á kröfunni um 

gagnsæi ættu að vera hærri en þetta. 

22) Tilgangurinn með undanþágu frá gagnsæisskyldum, sem sett er fram í reglugerð (ESB) nr.°600/2014, er að tryggja að 

skilvirkni í starfsemi sem evrukerfið annast við framkvæmd meginverkefna, eins og sett er fram í stofnsamþykkt 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/577 frá 13. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr.°600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kerfi um hámarksmagn og tilhögun 

upplýsingamiðlunar að því er varðar gagnsæi og aðra útreikninga (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 174). 
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seðlabankakerfis Evrópu og Seðlabanka Evrópu sem fylgir með sáttmálanum um Evrópusambandið („Stofnsam-

þykktin“), og samkvæmt jafngildum landsákvæðum fyrir aðila að seðlabankakerfi Evrópu (ESCB) í aðildarríkjum með 

annan gjaldmiðil en evru, sem byggist á að viðskipti fari fram tímanlega og í trúnaði, sé ekki teflt í tvísýnu með birtingu 

upplýsinga um slík viðskipti. Áríðandi er að seðlabankar geti stjórnað hvort, hvenær og hvernig upplýsingar um aðgerðir 

þeirra eru birtar til að hámarka tilætluð áhrif og takmarka öll ótilætluð áhrif á markaðinn. Þess vegna ætti að veita 

aðilum að seðlabankakerfi Evrópu og viðkomandi mótaðilum þeirra réttarvissu varðandi umfang undanþágunnar frá 

kröfum um gagnsæi. 

23) Ein af frumskyldum seðlabankakerfis Evrópu, samkvæmt sáttmálanum og stofnsamþykktinni, og samkvæmt jafngildum 

landsákvæðum fyrir aðila að seðlabankakerfi Evrópu í aðildarríkjum með annan gjaldmiðil en evru, er framkvæmd 

gjaldeyrisstefnu sem felur í sér að eiga og stýra gjaldeyrisforða til að tryggja, þegar nauðsyn krefur, að nægjanlegt 

lausafé sé tiltækt fyrir aðgerðir í stefnu þess í gjaldeyrismálum. Beiting krafna um gagnsæi í tengslum við stýringu á 

gjaldeyrisforða getur leitt til þess að ótilætluð merki séu gefin markaðnum sem gæti haft neikvæð áhrif á gjaldeyris-

stefnu evrukerfisins og aðila að seðlabankakerfi Evrópu í aðildarríkjum sem eru með annan gjaldmiðil en evru. Svipuð 

íhugunarefni geta einnig átt við um stýringu gjaldeyrisforða vegna framkvæmdar peninga- og fjármálastöðugleikastefnu 

í hverju tilviki fyrir sig. 

24) Undanþágan frá gagnsæisskyldum vegna viðskipta þar sem mótaðilinn er aðili að seðlabankakerfi Evrópu ætti ekki að 

gilda um viðskipti sem aðilar að seðlabankakerfi Evrópu eiga í fjárfestingarstarfsemi sinni. Þetta ætti að ná yfir aðgerðir 

sem gerðar eru í þágu stjórnsýslu eða fyrir starfsfólk aðilanna að seðlabankakerfi Evrópu, þ.m.t. viðskipti sem stjórnandi 

lífeyriskerfis gerir í krafti stöðu sinnar í samræmi við 24. gr. stofnsamþykktarinnar. 

25) Tímabundna frestun á gagnsæisskyldum ætti aðeins að veita í undantekningartilvikum, þ.e. þegar seljanleiki í flokki 

fjármálagerninga minnkar umtalsvert, byggt á hlutlægum og mælanlegum þáttum. Nauðsynlegt er að greina á milli 

flokka sem í upphafi er ákvarðað að virkur markaður sé með og virkur markaður sé ekki með vegna þess að frekari 

umtalsverð, hlutfallsleg lækkun er líklegri til að eiga sér stað í flokki sem hefur þegar verið úrskurðaður illseljanlegur. 

Því ætti aðeins að fella niður kröfur um gagnsæi vegna gerninga sem ákvarðað hefur verið að virkur markaður sé ekki 

með ef lækkun hefur orðið í tengslum við hærri hlutfallsleg viðmiðunarmörk. 

26) Gagnsæisreglur fyrir og eftir viðskipti, sem komið er á með reglugerð (ESB) nr.°600/2014, ætti að kvarða miðað við 

markaðinn á viðeigandi hátt og þeim ætti að beita með samræmdum hætti alls staðar í Sambandinu. Þess vegna er 

mikilvægt að mæla fyrir um nauðsynlega útreikninga sem þarf að gera, þ.m.t. tímabilin og reikniaðferðirnar. Hvað þetta 

varðar og til að komast hjá röskun á markaði ættu útreikningstímabilin sem tilgreind eru í þessari reglugerð að tryggja 

að viðkomandi viðmiðunarmörk reglnanna séu uppfærð með hæfilegu millibili til að endurspegla markaðsaðstæður. 

Einnig er við hæfi að kveða á um miðlæga birtingu á niðurstöðum útreikninganna þannig að þær séu aðgengilegar öllum 

þátttakendum á fjármálamarkaði og lögbærum yfirvöldum í Sambandinu á einum stað og á notendavænan hátt. Í því 

skyni ættu lögbær yfirvöld að tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) um niðurstöður 

útreikninga sinna og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að birta þessa útreikninga á vefsetri sínu. 

27) Til að tryggja snurðulausa framkvæmd nýju krafnanna um gagnsæi þykir rétt að innleiða ákvæðin um gagnsæi í 

áföngum. Seljanleikamörkin „meðalfjöldi viðskipta á dag“, sem eru notuð til að ákvarða með hvaða skuldabréf er virkur 

markaður, ætti að aðlaga smám saman. 

28) Eigi síðar en 30. júlí árið eftir að reglugerð (ESB) 600/2014 kemur til framkvæmda ætti Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin að leggja árlega fyrir framkvæmdastjórnina mat á þeim seljanleikamörkum sem ákvarða 

gagnsæisskyldur fyrir viðskipti skv. 8. og 9. gr. reglugerðar (ESB) 600/2014 og, eftir því sem við á, leggja fram 

endurskoðaðan, tæknilegan eftirlitsstaðal til að aðlaga seljanleikamörkin. 

29) Á sama hátt ætti smám saman að aðlaga hundraðshlutamörk viðskipta sem eru notuð til að ákvarða stærðina sem á 

sérstaklega við um gerninginn og miðað er við til að veita undanþágu frá gagnsæisskyldum áður en viðskipti fara fram 

fyrir aðra gerninga en hlutabréfagerninga. 

30) Í þessum tilgangi ætti Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að leggja árlega fyrir framkvæmdastjórnina mat á 

undanþágumörkunum og, eftir því sem við á, leggja fram endurskoðaðan eftirlitsstaðal til að aðlaga undanþágumörkin 

sem gilda um aðra gerninga en hlutabréfagerninga.  
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31) Að því er varðar gagnsæisútreikninga eru tilvísunargögn nauðsynleg til að ákvarða til hvaða undireignaflokks hver 

fjármálagerningur tilheyrir. Þess vegna er nauðsynlegt að skylda viðskiptavettvanga til að veita tilvísunargögn til 

viðbótar þeim sem krafist er samkvæmt framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/585 (1). 

32) Við ákvörðun á þeim fjármálagerningum sem ekki er virkur markaður með í tengslum við gjaldeyrisafleiður var krafist 

eigindlegs mats vegna skorts á nauðsynlegum gögnum fyrir yfirgripsmikla megindlega greiningu á öllum markaðnum. 

Vegna þessa ætti að líta svo á, þar til gögn af meiri gæðum verða aðgengileg, að ekki sé virkur markaður með 

gjaldeyrisafleiður að því er varðar þessa reglugerð. 

33) Í því skyni að stuðla að skilvirkri upptöku nýju reglnanna um gagnsæi ættu markaðsaðilar að leggja fram gögn til að 

hægt sé að reikna út og birta hvaða fjármálagerningar hafa ekki virkan markað og hvaða stærðir tilboða teljast 

umfangsmiklar eða umfram þá stærð sem á sérstaklega við um gerninginn, í tæka tíð áður en reglugerð (ESB) 

nr.°600/2014 kemur til framkvæmda. 

34) Nauðsynlegt er, til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa virkni fjármálamarkaða, að þessi reglugerð og ákvæðin 

sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr.°600/2014 komi til framkvæmda frá og með sama degi. Til að tryggja að nýja 

reglukerfið um gagnsæi sé skilvirkt ættu tiltekin ákvæði þessarar reglugerðar þó að koma til framkvæmda frá og með 

gildistökudegi hennar. 

35) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

36) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1095/2010 (2), 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

SKILGREININGAR 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1. „pakkaviðskipti“: annað af eftirfarandi: 

a) viðskipti með afleiðusamning eða annan fjármálagerning sem eru háð því að viðskipti með samsvarandi magn 

undirliggjandi efnislegrar eignar séu framkvæmd samtímis (skipti á móti efnislegri vöru, e. Exchange for Physical eða 

EFP), 

b) viðskipti sem fela í sér framkvæmd tveggja eða fleiri viðskipta sem þætti í einum heildarviðskiptum með 

fjármálagerninga og: 

i. fara fram milli tveggja eða fleiri mótaðila, 

ii. þar sem hver þáttur viðskiptanna felur í sér þýðingarmikla efnahagslega eða fjárhagslega áhættu sem tengist öllum 

hinum þáttunum, 

iii. þar sem framkvæmd hvers þáttar á sér stað samtímis og er háð framkvæmd allra hinna þáttanna, 

2. „tilboðsdrifið viðskiptakerfi“: viðskiptakerfi þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a) eitt eða fleiri verðtilboð frá aðila þess eða þátttakanda eru gefin vegna beiðni um tilboð frá einum eða fleiri öðrum 

aðilum þess eða þátttakendum,  

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/585 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr.°600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir gagnastaðla og -form fyrir tilvísunargögn um fjármálagerninga og 

tæknilegar ráðstafanir í tengslum við fyrirkomulag sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbær yfirvöld gera (Stjtíð. ESB 

L 87, 31.3.2017 bls. 368). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 
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b) aðeins sá aðili eða þátttakandi sem leggur fram beiðnina getur framkvæmt viðskipti á grundvelli verðtilboðsins, 

c) aðilinn eða markaðsaðilinn sem leggur fram beiðnina getur átt viðskipti með því að samþykkja eitt eða fleiri verðtilboð 

sem honum eru gerð samkvæmt beiðni, 

3. „radddrifið viðskiptakerfi“: viðskiptakerfi þar sem samið er munnlega um viðskipti milli aðila. 

II. KAFLI 

GAGNSÆI ÁÐUR EN VIÐSKIPTI FARA FRAM FYRIR SKIPULEGA MARKAÐI, MARKAÐSTORG FJÁRMÁLAGERNINGA 

OG SKIPULEG MARKAÐSTORG 

2. gr. 

Skylda um gagnsæi áður en viðskipti fara fram 

(Ákvæði 1. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr.°600/2014) 

Rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang skulu birta opinberlega verðbil kaup- og 

sölutilboða og magn í boði á því verði, í samræmi við tegund þess viðskiptakerfis sem þeir starfrækja og þær upplýsingakröfur 

sem koma fram í I. viðauka. 

3. gr. 

Umfangsmikil tilboð 

(Ákvæði a-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Tilboð er umfangsmikið í samanburði við venjulega markaðsstærð ef það er, á þeim tíma sem tilboðið er sett inn eða eftir 

breytingu á því, jafnhátt eða hærra en lágmarksstærð tilboða, sem skal ákvarðast í samræmi við þá aðferð sem sett er fram í  

13. gr. 

4. gr. 

Tegund og lágmarksstærð tilboða sem eru geymd í tilboðaumsýslukerfi 

(Ákvæði a-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Tilboð af þeirri tegund sem eru geymd í tilboðaumsýslukerfi viðskiptavettvangs þar til þau eru birt og heimilt er að 

undanskilja frá gagnsæisskyldum áður en viðskipti fara fram eru tilboð sem: 

a) fyrirhugað er að birta í tilboðaskránni sem viðskiptavettvangurinn heldur og lúta hlutlægum skilyrðum sem eru skilgreind 

fyrirfram í samskiptaferlum kerfisins, 

b) mæta ekki öðrum fyrirliggjandi viðskiptaáhuga á undan birtingu í tilboðaskránni sem viðskiptavettvangurinn heldur, 

c) mæta, þegar þau hafa verið birt í tilboðaskránni, öðrum tilboðum í samræmi við þær reglur sem gilda um slík tilboð á 

birtingartímanum. 

2. Lágmarksstærð tilboða sem eru geymd í tilboðaumsýslukerfi viðskiptavettvangs þar til þau eru birt og heimilt er að 

undanskilja frá skyldum um gagnsæi áður en viðskipti fara fram skal, við innsetningu og eftir hvers kyns breytingu, vera önnur 

hvor af eftirfarandi: 

a) sé um að ræða ísjakatilboð (e. reserve order), meiri en eða jöfn 10 000 evrum, 

b) að því er varðar öll önnur tilboð, meiri en eða jöfn lágmarksmagni viðskipta sem rekstraraðili kerfisins skilgreinir fyrirfram 

samkvæmt reglum sínum og samskiptaferlum. 

3. Ísjakatilboð eins og um getur í a-lið 2. mgr. skal teljast sýnileg markpöntun (e. limit order) sem samanstendur af birtu 

tilboði sem varðar hluta magnsins og óbirtu tilboði sem varðar eftirstandandi magn ef viðskipti með óbirta magnið er aðeins 

unnt að framkvæma eftir birtingu þess í tilboðaskránni sem nýs birts tilboðs.  
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5. gr. 

Stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerning 

(Ákvæði 4. mgr. 8. gr. og b-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Yfirlýstur viðskiptaáhugi er yfir þeirri stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerning ef hann er, við innsetningu eða eftir 

breytingu, jafn og eða meiri en lágmarksstærð yfirlýsts viðskiptaáhuga, sem skal ákvörðuð í samræmi við aðferðina sem sett er 

fram í 13. gr. 

2. Leiðbeinandi verð fyrir yfirlýstan viðskiptaáhuga á undan viðskiptum sem er yfir þeirri stærð sem á sérstaklega við um 

fjármálagerninginn og er ákvörðuð í samræmi við 1. mgr. og lægra en viðkomandi umfangsmikil stærð sem er ákvörðuð í 

samræmi við 3. gr. skal teljast nálægt því verði sem áhugi er fyrir að eiga viðskipti á ef viðskiptavettvangurinn birtir 

opinberlega eitthvað af eftirfarandi: 

a) besta fáanlega verð, 

b) einfalt meðalverð, 

c) meðalverð vegið á grundvelli magns, verðs, tíma eða fjölda skipta yfirlýsts viðskiptaáhuga. 

3. Rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang skulu birta opinberlega aðferðina til 

útreiknings verðs á undan viðskiptum og tíma opinberrar birtingar þegar leiðbeinandi verð á undan viðskiptum er fært inn og 

uppfært. 

6. gr. 

Flokkar fjármálagerninga sem ekki er virkur markaður með 

(Ákvæði c-liðar 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Ekki telst vera virkur markaður með fjármálagerning eða flokk fjármálagerninga sé það tilgreint í samræmi við aðferðina sem 

sett er fram í 13. gr. 

III. KAFLI 

GAGNSÆI AÐ VIÐSKIPTUM LOKNUM FYRIR VIÐSKIPTAVETTVANGA OG VERÐBRÉFAFYRIRTÆKI SEM EIGA Í 

VIÐSKIPTUM UTAN VIÐSKIPTAVETTVANGS 

7. gr. 

Skyldur um gagnsæi að viðskiptum loknum 

(Ákvæði 1. mgr. 10. gr. og 1. og 5. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Verðbréfafyrirtæki sem stunda viðskipti utan reglna viðskiptavettvangs og rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki 

sem starfrækja viðskiptavettvang skulu birta opinberlega, með tilvísun til hverra viðskipta, þær upplýsingar sem tilgreindar eru í 

töflum 1 og 2 í II. viðauka og skulu nota viðeigandi flöggun sem tilgreind er í töflu 3 í II. viðauka. 

2. Sé áður birt viðskiptatilkynning afturkölluð skulu verðbréfafyrirtæki sem eiga í viðskiptum utan viðskiptavettvangs og 

rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang birta opinberlega nýja viðskiptatilkynningu sem 

hefur að geyma allar upplýsingar í upprunalegu viðskiptatilkynningunni og flöggunina um afturköllun sem tilgreind er í töflu 3 í 

II. viðauka. 

3. Sé áður birtri viðskiptatilkynningu breytt skulu verðbréfafyrirtæki sem stunda viðskipti utan viðskiptavettvangs og 

rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang birta eftirfarandi upplýsingar opinberlega: 

a) nýja viðskiptatilkynningu sem hefur að geyma allar upplýsingar í upprunalegu viðskiptatilkynningunni og flöggunina um 

afturköllun sem tilgreind er í töflu 3 í II. viðauka, 

b) nýja viðskiptatilkynningu sem hefur að geyma allar upplýsingar í upprunalegu viðskiptatilkynningunni með öllum 

nauðsynlegum leiðréttingum og flögguninni um breytingu sem tilgreind er í töflu 3 í II. viðauka.  
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4. Eftirviðskiptaupplýsingar skulu gerðar tiltækar eins nálægt rauntíma og tæknilega er mögulegt og ávallt: 

a) innan 15 mínútna frá framkvæmd viðkomandi viðskipta fyrstu þrjú árin eftir að reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til 

framkvæmda, 

b) eftir það tímabil, innan 5 mínútna eftir framkvæmd viðkomandi viðskipta. 

5. Fari viðskipti milli tveggja verðbréfafyrirtækja fram utan reglna viðskiptavettvangs, annaðhvort fyrir eigin reikning eða 

fyrir hönd viðskiptavina, skal aðeins verðbréfafyrirtækið sem selur viðkomandi fjármálagerning birta viðskiptin opinberlega 

gegnum viðurkennda birtingarþjónustu. 

6. Ef aðeins annað verðbréfafyrirtækið sem er aðili að viðskiptunum er innmiðlari með viðkomandi fjármálagerning og það 

er kaupandinn skal aðeins það fyrirtæki birta viðskiptin opinberlega gegnum viðurkennda birtingarþjónustu og upplýsa 

seljandann um þá aðgerð, þrátt fyrir ákvæði 5. mgr. 

7. Verðbréfafyrirtæki skulu gera allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að viðskiptin séu birt opinberlega sem ein viðskipti. 

Í þessu tilliti skulu tvenn viðskipti sem parast og eru færð inn á sama tíma, á sama verði og við einn milligönguaðila teljast ein 

viðskipti. 

8. Upplýsingar sem varða pakkaviðskipti skulu gerðar tiltækar að því er varðar hvern þátt viðskiptanna eins nálægt rauntíma 

og tæknilega er unnt, að tilliti teknu til þarfarinnar á að ákvarða verð tiltekinna fjármálagerninga, og skulu taka til flöggunar 

pakkaviðskipta eða flöggunar viðskipta með skiptum á móti efnislegri vöru eins og tilgreint er í töflu 3 í II. viðauka. Uppfylli 

pakkaviðskiptin skilyrðin fyrir frestun opinberrar birtingar skv. 8. gr. skulu upplýsingar um alla þætti viðskiptanna gerðar 

tiltækar að loknu frestunartímabili viðskiptanna. 

8. gr. 

Frestun á opinberri birtingu upplýsinga um viðskipti 

(Ákvæði 1. og 3. mgr. 11. gr. og 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Heimili lögbært yfirvald frestun opinberrar birtingar upplýsinga um viðskipti skv. 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 600/2014 skulu verðbréfafyrirtæki sem stunda viðskipti utan viðskiptavettvangs og rekstraraðilar markaða og 

verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang birta opinberlega upplýsingar um hver viðskipti eigi síðar en kl. 19:00 að 

staðartíma á öðrum virkum degi eftir dag viðskiptanna, að því tilskildu að eitt eftirfarandi skilyrða sé uppfyllt: 

a) viðskiptin séu umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð eins og tilgreint er í 9. gr., 

b) viðskiptin varði fjármálagerning eða flokk fjármálagerninga sem ekki er virkur markaður með eins og tilgreint er í samræmi 

við aðferðina sem sett er fram í 13. gr., 

c) viðskiptin séu framkvæmd milli verðbréfafyrirtækis sem stundar viðskipti fyrir eigin reikning, önnur en á grundvelli 

paraðra miðlaraviðskipta (e. matched principal basis) sbr. 38. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB (1), og annars mótaðila og séu yfir þeirri stærð sem á sérstaklega við um gerninginn eins og tilgreint er í 

10. gr., 

d) viðskiptin séu pakkaviðskipti sem uppfylli eitt eftirfarandi viðmiða: 

i. einn eða fleiri þættir þeirra séu viðskipti með fjármálagerninga sem hafi ekki virkan markað, 

ii. einn eða fleiri þættir þeirra séu viðskipti með fjármálagerninga sem séu umfangsmikil samanborið við venjulega 

markaðsstærð eins og hún er ákvörðuð skv. 9. gr. 

iii. viðskiptin séu framkvæmd milli verðbréfafyrirtækis sem stundar viðskipti fyrir eigin reikning, önnur en á grundvelli 

paraðra miðlaraviðskipta sbr. 38. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, og annars 

mótaðila, og einn eða fleiri þættir þeirra séu viðskipti með fjármálagerninga sem séu yfir þeirri stærð sem á sérstaklega 

við um gerninginn eins og tilgreint er í 10. gr.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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2. Þegar tímamörk frestunar sem sett eru fram í 1. mgr. eru liðin skal birta opinberlega allar upplýsingarnar um viðskiptin 

nema veittur sé framlengdur eða ótakmarkaður frestur í samræmi við 11. gr. 

3. Séu viðskipti milli tveggja verðbréfafyrirtækja framkvæmd, annaðhvort fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina, 

utan reglna viðskiptavettvangs skal viðkomandi lögbært yfirvald þess verðbréfafyrirtækis sem ber ábyrgð á að birta viðskiptin 

opinberlega gegnum viðurkennda birtingarþjónustu, í samræmi við 5, 6. og 7. mgr. 7. gr., teljast vera yfirvaldið sem er lögbært 

til að ákvarða hvaða frestunarreglur eiga við. 

9. gr. 

Umfangsmikil viðskipti 

(Ákvæði a-liðar 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Viðskipti skulu teljast umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð ef þau eru jafnstór eða stærri en lágmarksstærð 

viðskipta, sem reikna skal út í samræmi við þá aðferð sem sett er fram í 13. gr. 

10. gr. 

Stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerning 

(Ákvæði c-liðar 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Viðskipti skulu teljast yfir þeirri stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn ef þau eru jafnstór eða stærri en 

lágmarksstærð viðskipta, sem reikna skal út í samræmi við þá aðferð sem sett er fram í 13. gr. 

11. gr. 

Gagnsæiskröfur í tengslum við frestun opinberrar birtingar samkvæmt ákvörðun lögbærra yfirvalda 

(Ákvæði 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Beiti lögbær yfirvöld valdheimildum sínum í tengslum við heimild til frestunar opinberrar birtingar skv. 3. mgr. 11. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 gildir eftirfarandi: 

a) eigi a-liður 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 við skulu lögbær yfirvöld fara fram á opinbera birtingu á öðrum 

hvorum eftirfarandi upplýsingum út allt tímabil frestunarinnar eins og sett er fram í 8. gr.: 

i. öllum upplýsingum um viðskipti sem mælt er fyrir um í töflum 1 og 2 í II. viðauka, að undanskildum upplýsingum sem 

tengjast magni, 

ii. viðskiptum hvers dags á samanteknu formi fyrir að lágmarki 5 viðskipti sem eru framkvæmd sama daginn, sem gera 

skal opinber næsta virka dag fyrir kl. 9:00 að staðartíma, 

b) eigi b-liður 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 við skulu lögbær yfirvöld leyfa að sleppt sé að birta magn 

einstakra viðskipta í fjórar vikur til viðbótar, 

c) að því er varðar aðra gerninga en hlutabréfagerninga sem eru ekki ríkisskuldir og ef c-liður 3. mgr. 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 600/2014 á við skulu lögbær yfirvöld leyfa, á fjögurra vikna tímabili framlengdrar frestunar, að fleiri en ein 

viðskipti sem eru framkvæmd á einni almanaksviku séu birt á samanteknu formi næsta þriðjudag á eftir fyrir kl. 9:00 að 

staðartíma, 

d) að því er varðar ríkisskuldagerninga og ef d-liður 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 á við skulu lögbær 

yfirvöld leyfa, um óákveðinn tíma, að fleiri en ein viðskipti sem framkvæmd eru á einni almanaksviku séu birt á 

samanteknu formi næsta þriðjudag á eftir fyrir kl. 9:00 að staðartíma.  
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2. Að liðnum þeim framlengda fresti sem tilgreindur er í b-lið 1. mgr. skulu eftirfarandi kröfur gilda: 

a) að því er varðar alla gerninga sem eru ekki ríkisskuldir skal birta fullar upplýsingar um öll stök viðskipti næsta virka dag 

fyrir kl. 9:00 að staðartíma, 

b) að því er varðar ríkisskuldagerninga í tilvikum þar sem lögbær yfirvöld ákveða að nýta ekki þá kosti sem kveðið er á um í 

b- og d-lið 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 með samfelldum hætti, samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr.  

11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, skal birta fullar upplýsingar um öll einstök viðskipti næsta virka dag fyrir kl. 9:00 

að staðartíma, 

c) að því er varðar ríkisskuldagerninga í tilvikum þar sem lögbær yfirvöld nýta þá kosti sem kveðið er um í b- og d-lið 3. mgr. 

11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 með samfelldum hætti, samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 11. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 600/2014, skal birta fleiri en ein viðskipti sem eru framkvæmd í sömu almanaksviku á samanteknu formi á 

þriðjudeginum eftir að framlengdi fjögurra vikna fresturinn rennur út, talið frá síðasta degi þeirrar almanaksviku, fyrir kl. 

9:00 að staðartíma. 

3. Að því er varðar alla gerninga sem eru ekki ríkisskuldir skulu allar upplýsingar um hver viðskipti fyrir sig birtar fjórum 

vikum eftir birtingu samanteknu upplýsinganna í samræmi við c-lið 1. mgr. fyrir kl. 9:00 að staðartíma. 

4. Samantekin dagleg eða vikuleg gögn sem um getur í 1. og 2. mgr. skulu hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar fyrir 

skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, afleiður og losunarheimildir að því er varðar hvern dag eða hverja viku viðkomandi 

tímabils: 

a) vegið meðalverð, 

b) heildarmagn sem viðskipti eru með, eins og um getur í töflu 4 í II. viðauka, 

c) heildarfjölda viðskipta. 

5. Viðskipti skulu lögð saman eftir ISIN-númeri. Sé ISIN-númer ekki tiltækt skulu viðskipti lögð saman á stigi þess flokks 

fjármálagerninga sem seljanleikaprófið sem sett er fram í 13. gr. gildir um. 

6. Sé vikudagurinn sem áætlað er að birtingin sem tilgreind er í c- og d-lið 1. mgr. og 2. og 3. mgr. fari fram á ekki virkur 

dagur skal birtingin eiga sér stað næsta virka dag fyrir kl. 9:00 að staðartíma. 

12. gr. 

Beiting gagnsæisskyldu að viðskiptum loknum á tiltekin viðskipti sem framkvæmd eru utan viðskiptavettvangs 

(Ákvæði 1. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Skyldan til að birta opinberlega magn og verð viðskipta og hvenær þau fóru fram, eins og getið er um í 1. mgr. 21. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, skal ekki gilda um eftirfarandi: 

a) viðskipti sem eru talin upp í 5. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 (1), 

b) viðskipti sem eru framkvæmd af rekstrarfélagi eins og það er skilgreint í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/65/EB (2), eða af rekstraraðila sérhæfðra sjóða eins og hann er skilgreindur í b-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (3), sem yfirfærir raunverulegt eignarhald fjármálagerninganna frá einum sjóði um 

sameiginlega fjárfestingu til annars og þar sem ekkert verðbréfafyrirtæki er aðili að viðskiptunum,  

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 frá 28. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr.°600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skýrslugjöf um viðskipti til lögbærra yfirvalda (Stjtíð. ESB L 87, 

31.3.2017, bls. 449). 

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

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

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 

2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1). 
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c) „staðgönguviðskipti“ (e. give-up transaction eða give-in transaction), sem eru viðskipti þar sem verðbréfafyrirtæki 

framselur öðru verðbréfafyrirtæki viðskipti viðskiptavinar, eða tekur við þeim frá öðru verðbréfafyrirtæki, til 

eftirviðskiptavinnslu, 

d) framsal fjármálagerninga svo sem tryggingu í tvíhliða viðskiptum eða í tengslum við kröfur miðlægs mótaðila um 

tryggingar eða veð eða sem hluta af vanskilastýringarferli miðlægs mótaðila. 

IV. KAFLI 

ÁKVÆÐI SEM EIGA VIÐ UM GAGNSÆI BÆÐI FYRIR OG EFTIR VIÐSKIPTI 

13. gr. 

Aðferð við gagnsæisútreikninga 

(Ákvæði 9. gr. (1. og 2. mgr.), 11. gr. (1. mgr.) og 22. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Til að ákvarða þá fjármálagerninga eða flokka fjármálagerninga sem ekki er virkur markaður með, að því er varðar 6. gr. 

og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferðum á alla eignaflokka: 

a) ótímabundinni ákvörðun seljanleika fyrir: 

i. eignaflokk verðbréfaðra afleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 4.1 í III. viðauka, 

ii. eftirfarandi undireignaflokka hlutabréfaafleiðna: valrétti á hlutabréfavísitölu, framtíðar-/framvirka samninga sem eru 

tengdir hlutabréfavísitölu, hlutabréfavalrétti, framtíðar-/framvirka samninga sem eru tengdir hlutabréfum, valrétti á 

hlutabréfaarð, framtíðar-/framvirka samninga sem eru tengdir hlutabréfaarði, valrétti á arðsvísitölu, framtíðar-/ 

framvirka samninga sem eru tengdir arðsvísitölu, valrétti á flöktsvísitölu, framtíðar-/framvirka samninga sem eru 

tengdir flöktsvísitölu, valrétti á kauphallarsjóð, framtíðar-/framvirka samninga sem eru tengdir kauphallarsjóði og aðrar 

hlutabréfaafleiður eins og þær eru skilgreindar í töflu 6.1 í III. viðauka, 

iii. eignaflokk gjaldeyrisafleiðna eins og þær eru skilgreindar í töflu 8.1 í III. viðauka, 

iv. undireignaflokka annarra vaxtaafleiðna, annarra hrávöruafleiðna, annarra lánaafleiðna, annarra C10 afleiðna, annarra 

mismunasamninga, annarra losunarheimilda og annarra afleiðna með losunarheimildir eins og þeir eru skilgreindir í 

töflum 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 og 13.1 í III. viðauka, 

b) reglubundnu mati sem byggist á megindlegum og, eftir atvikum, eigindlegum seljanleikaviðmiðum fyrir: 

i. allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.1 í III. viðauka og tilgreint er frekar í  

1. mgr. 17. gr., 

ii. skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi, eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.4 í III. viðauka, 

iii. eignaflokk vaxtaafleiðna nema undireignaflokk annarra vaxtaafleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 5.1 í  

III. viðauka, 

iv. eftirfarandi undireignaflokka hlutabréfaafleiðna: skiptasamninga og safnskiptasamninga eins og þeir eru skilgreindir í 

töflu 6.1 í III. viðauka, 

v. eignaflokk hrávöruafleiðna nema undireignaflokk annarra hrávöruafleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 7.1 í 

III. viðauka, 

vi. eftirfarandi undireignaflokka lánaafleiðna: vísitöluskuldatryggingar og skuldatryggingar gagnvart einum aðila, eins 

og þær eru skilgreindar í töflu 9.1 í III. viðauka, 

vii. eignaflokk C10 afleiðna nema undireignaflokk annarra C10 afleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 10.1 í  

III. viðauka, 

viii. eftirfarandi undireignaflokka mismunasamninga: gjaldeyrismismunasamninga og hrávörumismunasamninga eins og 

þeir eru skilgreindir í töflu 11.1 í III. viðauka,  
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ix. eignaflokk losunarheimilda nema undireignaflokk annarra losunarheimilda eins og hann er skilgreindur í töflu 12.1 í 

III. viðauka, 

x. eignaflokk afleiðna með losunarheimildir nema undireignaflokk annarra afleiðna með losunarheimildir eins og hann 

er skilgreindur í töflu 13.1 í III. viðauka, 

c) reglubundnu mati sem byggist á eigindlegum seljanleikaviðmiðum fyrir: 

i. eftirfarandi undireignaflokka lánaafleiðna: valrétti á skuldatryggingavísitölu og valrétti á skuldatryggingu gagnvart 

einum aðila eins og þeir eru skilgreindir í töflu 9.1 í III. viðauka, 

ii. eftirfarandi undireignaflokka mismunasamninga: mismunasamninga um hlutabréf, mismunasamninga um skuldabréf, 

mismunasamninga um framtíðar-/framvirkan samning um hlutabréf og mismunasamninga um hlutabréfavalrétt eins og 

þeir eru skilgreindir í töflu 11.1 í III. viðauka, 

d) reglubundnu mati sem byggist á aðferð með tveimur prófum fyrir samsettar fjármálaafurðir eins og tilgreint er í töflu 3.1 í 

III. viðauka. 

2. Við ákvörðun þeirrar stærðar sem á sérstaklega við um fjármálagerning, sem um getur í 5. gr., og þeirra tilboða sem eru 

umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð, sem um getur í 3. gr., skal beita eftirfarandi aðferðum: 

a) viðmiðunargildinu fyrir: 

i. skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi, eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.5 í III. viðauka, 

ii. eignaflokk verðbréfaðra afleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 4.2 í III. viðauka, 

iii. hvern undirflokk hlutabréfaafleiðna eins og þeir eru skilgreindir í töflum 6.2 og 6.3 í III. viðauka, 

iv. hvern undirflokk gjaldeyrisafleiðna eins og þeir eru skilgreindir í töflu 8.2 í III. viðauka, 

v. hvern undirflokk sem ekki telst vera virkur markaður með fyrir eignaflokkana vaxtaafleiður, hrávöruafleiður, 

lánaafleiður, C10 afleiður og mismunasamninga eins og þeir eru skilgreindir í töflum 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 og 11.3 í  

III. viðauka, 

vi. hvern undireignaflokk sem ekki telst vera virkur markaður með fyrir eignaflokkana losunarheimildir og afleiður með 

losunarheimildir eins og þeir eru skilgreindir í töflum 12.3 og 13.3 í III. viðauka, 

vii. hverja samsetta fjármálaafurð sem ekki stenst próf 1 skv. d-lið 1. mgr., eins og skilgreint er í töflu 3.2 í III. viðauka, 

viii. hverja samsetta fjármálaafurð sem ekki telst vera virkur markaður með, standist hún eingöngu próf 1 skv. d-lið  

1. mgr., eins og skilgreint er í töflu 3.3 í III. viðauka, 

b) því sem er hærra af viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti viðskiptanna sem samsvarar hundraðshlutamarki viðskipta 

liggur undir, eins og nánar er tilgreint í 3. mgr. 17. gr., og neðri viðmiðunarmörkunum fyrir: 

i. allar skuldabréfategundir, nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi, eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.3 í III. viðauka, 

ii. hvern undirflokk sem virkur markaður er með fyrir eignaflokkana vaxtaafleiður, hrávöruafleiður, lánaafleiður, C10 

afleiður og mismunasamninga eins og þeir eru skilgreindir í töflum 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 og 11.2 í III. viðauka, 

iii. hvern undireignaflokk sem virkur markaður er með fyrir eignaflokkana losunarheimildir og afleiður með 

losunarheimildir eins og þeir eru skilgreindir í töflum 12.2 og 13.2 í III. viðauka, 

iv. hverja samsetta fjármálaafurð sem virkur markaður telst vera með, standist hún próf 1 og próf 2 skv. d-lið 1. mgr. eins 

og skilgreint er í töflu 3.3 í III. viðauka. 

3. Við ákvörðun þeirrar stærðar sem á sérstaklega við um fjármálagerning, sem um getur í c-lið 1. mgr. 8. gr., og þeirra 

viðskipta sem eru umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð, sem um getur í a-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita 

eftirfarandi aðferðum: 

a) viðmiðunargildinu fyrir: 

i. skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.5 í III. viðauka, 

ii. eignaflokk verðbréfaðra afleiðna eins og hann er skilgreindur í töflu 4.2 í III. viðauka,  
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iii. hvern undirflokk hlutabréfaafleiðna eins og þeir eru skilgreindir í töflum 6.2 og 6.3 í III. viðauka, 

iv. hvern undirflokk gjaldeyrisafleiðna eins og þeir eru skilgreindir í töflu 8.2 í III. viðauka, 

v. hvern undirflokk sem ekki telst vera virkur markaður með fyrir eignaflokkana vaxtaafleiður, hrávöruafleiður, 

lánaafleiður, C10 afleiður og mismunasamninga eins og þeir eru skilgreindir í töflum 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 og 11.3 í  

III. viðauka, 

vi. hvern undireignaflokk sem ekki telst vera virkur markaður með, fyrir eignaflokkana losunarheimildir og afleiður með 

losunarheimildir eins og þeir eru skilgreindir í töflum 12.3 og 13.3 í III. viðauka,, 

vii. hverja samsetta fjármálaafurð sem ekki stenst próf 1 skv. d-lið 1. mgr. eins og skilgreint er í töflu 3.2 í III. viðauka, 

viii. hverja samsetta fjármálaafurð sem ekki telst vera virkur markaður með, standist hún eingöngu próf 1 skv. d-lið 1. mgr. 

eins og skilgreint er í töflu 3.3 í III. viðauka, 

b) viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti viðskiptanna sem samsvarar hundraðshlutamarki viðskipta liggur undir, fyrir allar 

skuldabréfategundir nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru 

með á viðskiptavettvangi, eins og þær eru skilgreindar í töflu 2.3 í III. viðauka, 

c) því hæsta af viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti viðskiptanna sem samsvarar hundraðshlutamarki viðskipta liggur 

undir, viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti magns sem samsvarar hundraðshlutamarki magns liggur undir og neðra 

viðmiðunarmarki hvers undirflokks sem virkur markaður telst vera með að því er varðar eignaflokkana vaxtaafleiður, 

hrávöruafleiður, lánaafleiður, C10 afleiður og mismunasamninga, eins og kveðið er á um í töflum 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 og 11.2 

í III. viðauka, 

d) því sem er hærra af viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti viðskiptanna sem samsvarar hundraðshlutamarki viðskipta 

liggur undir og neðri viðmiðunarmörkunum fyrir: 

i. hvern undireignaflokk sem virkur markaður telst vera með fyrir eignaflokkana losunarheimildir og afleiður með 

losunarheimildir eins og kveðið er á um í töflum 12.2 og 13.2 í III. viðauka, 

ii. hverja samsetta fjármálaafurð sem virkur markaður telst vera með, standist hún próf 1 og próf 2 skv. d-lið 1. mgr. eins 

og skilgreint er í töflu 3.3 í III. viðauka. 

4. Að því er varðar c-lið 3. mgr. skal ekki taka tillit til viðskiptamagns ef viðskiptastærðin sem samsvarar hundraðs-

hlutamarki magns til ákvörðunar þeirra viðskipta sem eru umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð er meiri en 

sem svarar 97,5. hundraðshlutamarki viðskipta og skal þá ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, sem 

um getur í c-lið 1. mgr. 8. gr., og viðskiptastærðina sem er umfangsmikil í samanburði við eðlilega markaðsstærð, sem um getur 

í a-lið 1. mgr. 8. gr., sem þá sem er stærri af viðskiptastærðinni sem sá hundraðshluti viðskiptanna sem samsvarar hundraðs-

hlutamarki viðskipta liggur undir og neðra viðmiðunarmarkinu. 

5. Í samræmi við framseldar reglugerðir (ESB) 2017/590 og (ESB) 2017/577 skulu lögbær yfirvöld daglega afla þeirra gagna 

frá viðskiptavettvöngum, viðurkenndum birtingarþjónustum (APA) og þjónustum fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar (CTP) 

sem eru nauðsynleg útreikningum til að ákvarða: 

a) þá fjármálagerninga og flokka fjármálagerninga sem ekki er virkur markaður með eins og sett er fram í 1. mgr., 

b) þær stærðir sem eru umfangsmiklar í samanburði við venjulega markaðsstærð og þá stærð sem á sérstaklega við um 

gerninginn eins og sett er fram í 2. og 3. mgr 

6. Lögbær yfirvöld sem framkvæma útreikningana fyrir flokk fjármálagerninga skulu koma á samstarfsfyrirkomulagi sín á 

milli til að tryggja samantekt þeirra gagna í öllu Sambandinu sem eru nauðsynleg útreikningunum. 

7. Að því er varðar b- og d-lið 1. mgr., b-lið 2. mgr. og b-, c- og d-lið 3. mgr. skulu lögbær yfirvöld taka tillit til viðskipta 

sem framkvæmd eru í Sambandinu milli 1. janúar og 31. desember á næstliðnu ári.  
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8. Viðskiptastærðin að því er varðar b-lið 2. mgr. og b-, c- og d-lið 3. mgr. skal ákvörðuð samkvæmt mælingu magns eins og 

skilgreint er í töflu 4 í II. viðauka. Sé skilgreind viðskiptastærð að því er varðar 2. og 3. mgr. gefin upp sem peningagildi og 

fjármálagerningurinn er ekki gefinn upp í evrum skal viðskiptastærðin umreiknuð í gjaldmiðil fjármálagerningsins samkvæmt 

opinberu viðmiðunargengi evru hjá Seðlabanka Evrópu eins og það stóð 31. desember á næstliðnu ári.. 

9. Rekstraraðilum markaða og verðbréfafyrirtækjum sem starfrækja viðskiptavettvang er heimilt að umreikna 

viðskiptastærðir sem ákvarðaðar eru skv. 2. og 3. mgr. í samsvarandi fjölda eininga, eins og sá viðskiptavettvangur skilgreinir 

þær fyrir fram, fyrir viðkomandi undirflokk eða undireignaflokk. Rekstraraðilum markaða og verðbréfafyrirtækjum sem 

starfrækja viðskiptavettvang er heimilt að viðhalda slíkum viðskiptastærðum þar til niðurstöður næstu útreikninga sem 

framkvæmdir eru í samræmi við 17. mgr. eru notaðar.. 

10. Í útreikningunum sem um getur í i. lið b-liðar 2. mgr. og b-lið 3. mgr. skal undanskilja viðskipti sem eru jafnstór eða 

minni en 100 000 evrur. 

11. Að því er varðar ákvarðanir sem um getur í 2. og 3. mgr. skulu b-liður 2. mgr. og b-, c- og d-liður 3. mgr. ekki gilda ef 

viðskipti sem teljast með við útreikninginn eru færri en 1 000, en í slíkum tilvikum skulu eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda: 

a) 100 000 evrur fyrir allar skuldabréfategundir nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi 

b) viðmiðunargildin sem eru skilgreind í a-lið 2. mgr. og a-lið 3. mgr. fyrir alla fjármálagerninga sem a-liður þessarar 

málsgreinar nær ekki yfir.. 

12. Nema þegar þeir vísa til losunarheimilda eða afleiðna þeirra skal námunda útreikninga sem um getur í b-lið 2. mgr. og b-, 

c- og d-lið 3. mgr. upp að næstu: 

a) 100 000 ef viðmiðunargildið er lægra en 1 milljón, 

b) 500 000 ef viðmiðunargildið er 1 milljón eða hærra, en lægra en 10 milljónir, 

c) 5 milljónum ef viðmiðunargildið er 10 milljónir eða hærra, en lægra en 100 milljónir, 

d) 25 milljónum ef viðmiðunargildið er 100 milljónir eða hærra. 

13. Að því er varðar 1. mgr. skal megindlegt seljanleikaviðmið sem tilgreint er fyrir hvern eignaflokk í III. viðauka ákvarðað 

skv.1. þætti III. viðauka. 

14. Að því er varðar hlutabréfaafleiður sem teknar eru til viðskipta eða sem viðskipti eru með í fyrsta sinn á við-

skiptavettvangi og tilheyra ekki undirflokki þar sem stærðin sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, sem um getur í 5. gr. 

og c-lið 1. mgr. 8. gr., og stærðir tilboða og viðskipta sem eru umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð, sem um 

getur í 3. gr. og a-lið 1. mgr. 8. gr., hafa verið birtar opinberlega, og sem tilheyra einum þeirra undireignaflokka sem tilgreindir 

eru í ii. lið a-liðar 1. mgr., skulu stærðin sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn og stærð tilboða og viðskipta sem eru 

umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð vera þær stærðir sem gilda um lægsta þrep meðalgrundvallarfjárhæðar 

á dag í undireignaflokknum sem hlutabréfaafleiðan tilheyrir. 

15. Ekki skal teljast vera virkur markaður með fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta eða viðskipti eru með í fyrsta sinn 

á viðskiptavettvangi ef þeir tilheyra ekki undirflokki þar sem stærðin sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, sem um 

getur í 5. gr. og c-lið 1. mgr. 8. gr., og stærð tilboða og viðskipta sem eru umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðs-

stærð, sem um getur í 3. gr. og a-lið 1. mgr. 8. gr., hefur verið birt opinberlega, þar til niðurstöðum útreikninga sem fram-

kvæmdir eru í samræmi við 17. mgr. er beitt. Viðeigandi stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, sem um getur í  

5. gr. og c-lið 1. mgr. 8. gr., og stærð tilboða og viðskipta sem eru umfangsmikil í samanburði við venjulega markaðsstærð, sem 

um getur í 3. gr. og a-lið 1. mgr. 8. gr., skulu vera þær stærðir sem gilda um þá undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé virkur 

markaður með og tilheyra sama undireignaflokki. 

16. Að loknum viðskiptadegi en fyrir lok þess dags skulu viðskiptavettvangar senda lögbærum yfirvöldum þær upplýsingar 

sem koma fram í IV. viðauka til framkvæmdar á þeim útreikningum sem um getur í 5. mgr. hvenær sem fjármálagerningurinn 

er tekinn til viðskipta eða viðskipti eru með hann í fyrsta sinn á þeim viðskiptavettvangi eða hvenær sem breyting hefur orðið í 

tengslum við áður veittar upplýsingar.  
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17. Lögbær yfirvöld skulu tryggja opinbera birtingu niðurstaðna útreikninganna sem um getur í 5. mgr. fyrir hvern 

fjármálagerning og flokk fjármálagerninga eigi síðar en 30. apríl árið eftir að reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til 

framkvæmda og eigi síðar en 30. apríl hvert ár eftir það. Niðurstöður útreikninganna skulu koma til framkvæmda frá og með  

1. júní ár hvert eftir opinbera birtingu þeirra.. 

18. Að því er varðar útreikningana sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. og þrátt fyrir 7., 15. og 17. mgr. skulu lögbær yfirvöld, 

að því er varðar skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi, tryggja ársfjórðungslega opinbera birtingu útreikninganna sem um getur í a-lið 5. mgr. á fyrsta 

degi febrúar, maí, ágúst og nóvember eftir daginn sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda og á fyrsta degi 

febrúar, maí, ágúst og nóvember á hverju ári eftir það. Útreikningarnir skulu ná yfir viðskipti sem framkvæmd eru í 

Sambandinu á næstliðnum almanaksársfjórðungi og skulu gilda um 3 mánaða tímabilið sem hefst á sextánda degi febrúar, maí, 

ágúst og nóvember ár hvert. 

19. Skuldabréf, nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi, sem eru tekin til viðskipta eða viðskipti eru með í fyrsta sinn á viðskiptavettvangi á fyrstu tveimur 

mánuðum ársfjórðungs skulu teljast hafa virkan markað eins og tilgreint er í töflu 2.2 í III. viðauka þar til niðurstöðum 

útreikninga fyrir almanaksársfjórðunginn er beitt. 

20. Skuldabréf, nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi, sem eru tekin til viðskipta eða viðskipti eru með í fyrsta sinn á viðskiptavettvangi í síðasta mánuði 

ársfjórðungs skulu teljast hafa virkan markað eins og tilgreint er í töflu 2.2 í III. viðauka þar til niðurstöðum útreikninga fyrir 

næsta almanaksársfjórðung er beitt. 

14. gr. 

Viðskipti sem undanþágan í 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 gildir um 

(Ákvæði 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Aðili að seðlabankakerfi Evrópu skal teljast hafa gengið til viðskipta til framkvæmdar peninga-, gjaldeyris- og fjármálastöð-

ugleikastefnu ef þau viðskipti uppfylla eina af eftirfarandi kröfum: 

a) viðskiptin eru framkvæmd vegna peningastefnu, að meðtöldum aðgerðum sem framkvæmdar eru í samræmi við 18. og  

20. gr. stofnsamþykktar seðlabankakerfis Evrópu og Seðlabanka Evrópu sem fylgir með sáttmálanum um Evrópusambandið 

og aðgerðum sem eru framkvæmdar samkvæmt samsvarandi landsákvæðum fyrir aðila að seðlabankakerfi Evrópu í 

aðildarríkjum sem hafa annan gjaldmiðil en evru, 

b) viðskiptin eru gjaldeyrisviðskipti, að meðtöldum aðgerðum sem eru framkvæmdar til að varðveita eða stýra opinberum 

gjaldeyrisforða aðildarríkjanna eða sem þjónusta við gjaldeyrisforðastýringu sem aðili að seðlabankakerfi Evrópu veitir 

seðlabönkum í öðrum löndum sem undanþága hefur verið framlengd fyrir í samræmi við 9. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014, 

c) viðskiptin eru framkvæmd í þágu stefnu um fjármálastöðugleika. 

15. gr. 

Viðskipti sem undanþágan í 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 gildir ekki um 

(Ákvæði 7. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

Ákvæði 6. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 skulu ekki gilda um eftirfarandi tegundir viðskipta sem aðili að 

seðlabankakerfi Evrópu á í til framkvæmdar fjárfestingaraðgerðar sem er ótengd framkvæmd þess aðila á einu þeirra verkefna 

sem um getur í 14. gr.: 

a) viðskipti sem stofnað er til vegna stýringar eigin fjár hans, 

b) viðskipti sem stofnað er til af stjórnsýsluástæðum eða fyrir starfsfólk aðilans að seðlabankakerfi Evrópu, að meðtöldum 

viðskiptum sem hann stundar sem umsjónaraðili lífeyrissjóðs fyrir starfsfólk sitt, 

c) viðskipti sem stofnað er til vegna fjárfestingasafns hans samkvæmt skuldbindingum að landslögum.  
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16. gr. 

Tímabundin frestun á gagnsæisskyldum 

(Ákvæði a-liðar 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014) 

1. Að því er varðar fjármálagerninga sem virkur markaður er með skv. þeirri aðferð sem sett er fram í 13. gr. er lögbæru 

yfirvaldi heimilt að fresta tímabundið þeim skyldum sem um getur í 8. og 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 ef 

heildarmagnið eins og það er skilgreint í töflu 4 í II. viðauka, reiknað út fyrir næstliðna 30 almanaksdaga, fyrir flokk 

skuldabréfa, samsettra fjármálaafurða, losunarheimilda eða afleiðna, svarar til minna en 40% mánaðarlegs meðalmagns sem er 

reiknað út fyrir næstliðna 12 heila almanaksmánuði á undan þeim 30 almanaksdögum. 

2. Að því er varðar fjármálagerninga sem ekki er virkur markaður með skv. þeirri aðferð sem sett er fram í 13. gr. er lögbæru 

yfirvaldi heimilt að fresta tímabundið þeim skyldum sem um getur í 8. og 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 ef 

heildarmagnið eins og það er skilgreint í töflu 4 í II. viðauka, reiknað út fyrir næstliðna 30 almanaksdaga, fyrir flokk 

skuldabréfa, samsettra fjármálaafurða, losunarheimilda eða afleiðna svarar til minna en 20% mánaðarlegs meðalmagns sem er 

reiknað út fyrir næstliðna 12 heila almanaksmánuði á undan þeim 30 almanaksdögum. 

3. Lögbær yfirvöld skulu taka tillit til þeirra viðskipta sem eru framkvæmd á öllum vettvöngum í Sambandinu að því er 

varðar viðkomandi flokk skuldabréfa, samsettra fjármálaafurða, losunarheimilda eða afleiðna, við þá útreikninga sem um getur í 

1. og 2. mgr. Útreikningarnir skulu gerðir á stigi þeirra flokka fjármálagerninga sem seljanleikaprófið sem sett er fram í 13. gr. 

er beitt á. 

4. Áður en lögbær yfirvöld ákveða að fresta gagnsæisskyldum tímabundið skulu þau ganga úr skugga um að hin umtalsverða 

minnkun seljanleika á öllum viðskiptavettvöngum sé ekki afleiðing árstíðabundinna áhrifa viðkomandi flokks fjármálagerninga 

á seljanleika. 

17. gr. 

Ákvæði um mat á seljanleika fyrir skuldabréf og um ákvörðun viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um 

gerning á undan viðskiptum á grundvelli hundraðshlutamarka viðskipta 

1. Til að ákvarða þau skuldabréf sem ekki er virkur markaður með, að því er varðar 6. gr. og samkvæmt þeirri aðferð sem 

tilgreind er í b-lið 1. mgr. 13. gr., skal nota aðferðina með seljanleikaviðmiðinu „meðalfjöldi viðskipta á dag“ og beita þeim 

„meðalfjölda viðskipta á dag“ sem samsvarar þrepi S1 (15 viðskipti á dag). 

2. Fyrirtækjaskuldabréf og sértryggð skuldabréf sem tekin eru til viðskipta eða sem viðskipti eru með í fyrsta sinn á 

viðskiptavettvangi skulu teljast hafa virkan markað þar til niðurstöðum fyrstu ársfjórðungslegu ákvörðunar seljanleika er beitt 

eins og um getur í 18. mgr. 13. gr., ef 

a) stærð útgáfunnar er yfir 1 000 000 000 evrum á þrepum S1 og S2, eins og ákvarðað er í samræmi við 6. mgr., 

b) stærð útgáfunnar er yfir 500 000 000 evrum á þrepum S3 og S4, eins og ákvarðað er í samræmi við 6. mgr. 

3. Til að ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninginn, að því er varðar 5. gr. og samkvæmt þeirri aðferð 

sem tilgreind er í b-lið 2. mgr. 13. gr., skal nota þá nálgun á hundraðshlutamark viðskipta þar sem beitt er því hundraðs-

hlutamarki viðskipta sem samsvarar þrepi S1 (30. hundraðshlutamark). 

4. Í síðasta lagi 30. júlí árið eftir að reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda og í síðasta lagi 30. júlí ár hvert 

eftir það skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggja fyrir framkvæmdastjórnina mat á beitingu viðmiðunarmarka 

fyrir seljanleikaviðmiðið „meðalfjöldi viðskipta á dag“ um skuldabréf, sem og mat á þeim hundraðshlutamörkum viðskipta sem 

ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um fjármálagerninga sem falla undir 8. mgr. Skyldan til að leggja fram mat á beitingu 

viðmiðunarmarka um seljanleikaviðmiðið um skuldabréf fellur niður þegar þrepi S4 í röðinni sem tilgreind er í 6. mgr. er náð. 

Skyldan til að leggja fram mat á hundraðshlutamörkum viðskipta fellur niður þegar þrepi S4 í röðinni sem tilgreind er í 8. mgr. 

er náð.  
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5. Við matið sem um getur í 4. mgr. skal taka tillit til: 

a) þróunar viðskiptamagns í þeim öðrum gerningum en hlutabréfagerningum sem falla undir skyldur um gagnsæi áður en 

viðskipti fara fram skv. 8. og 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, 

b) áhrifa á viðskiptavaka af þeim hundraðshlutamörkum sem eru notuð til að ákvarða þá stærð sem á sérstaklega við um 

fjármálagerninginn og 

c) annarra þátta sem máli skipta. 

6. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal, í ljósi þess mats sem er framkvæmt í samræmi við 4. og 5. mgr., leggja 

fyrir framkvæmdastjórnina breytta útgáfu af tæknilega eftirlitsstaðlinum til að breyta viðmiðunarmörkum seljanleikaviðmiðsins 

„meðalfjöldi viðskipta á dag“ um skuldabréf í eftirfarandi röð: 

a) S2 (10 viðskipti á dag) eigi síðar en 30. júlí árið eftir að reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, 

b) S3 (7 viðskipti á dag) eigi síðar en 30. júlí árið þar á eftir og 

c) S4 (2 viðskipti á dag) eigi síðar en 30. júlí árið þar á eftir. 

7. Leggi Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ekki fram breyttan tæknilegan eftirlitsstaðal sem færir viðmiðunar-

mörkin á næsta stig samkvæmt röðinni sem um getur í 6. mgr. skal í mati Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

sem er framkvæmt í samræmi við 4. og 5. mgr. útskýra hvers vegna ekki er ástæða til að færa viðmiðunarmörkin á næsta stig.  

Í slíkum tilvikum er færslu á næsta stig frestað um eitt ár. 

8. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal, í ljósi þess mats sem er framkvæmt í samræmi við 4. og 5. mgr., leggja 

fyrir framkvæmdastjórnina breytta útgáfu af tæknilega eftirlitsstaðlinum til að breyta viðmiðunarmörkum fyrir hundraðs-

hlutamörk viðskipta í eftirfarandi röð: 

a) S2 (40. hundraðshlutamark) eigi síðar en 30. júlí árið eftir að reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, 

b) S3 (50. hundraðshlutamark) eigi síðar en 30. júlí árið þar á eftir og 

c) S4 (60. hundraðshlutamark) eigi síðar en 30. júlí árið þar á eftir. 

9. Leggi Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ekki fram breyttan tæknilegan eftirlitsstaðal sem færir 

viðmiðunarmörkin á næsta stig samkvæmt röðinni sem um getur í 8. mgr. skal í mati Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar sem er framkvæmt í samræmi við 4. og 5. mgr. útskýra hvers vegna ekki er ástæða til að færa 

viðmiðunarmörkin á næsta stig. Í slíkum tilvikum er færslu á næsta stig frestað um eitt ár. 

18. gr. 

Umbreytingarákvæði 

1. Lögbær yfirvöld skulu eigi síðar en sex mánuðum fyrir daginn sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda 

afla nauðsynlegra gagna, reikna út og tryggja opinbera birtingu þeirra upplýsinga sem um getur í 5. mgr. 13. gr. 

2. Að því er varðar 1. mgr.: 

a) skulu útreikningarnir byggjast á sex mánaða viðmiðunartímabili sem hefst 18 mánuðum fyrir daginn sem reglugerð (ESB) 

nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, 

b) skulu niðurstöður þeirra útreikninga sem koma fram í fyrstu opinberu birtingunni notaðar þar til niðurstöður fyrstu 

reglulegu útreikninga sem um getur í 17. mgr. 13. gr. öðlast gildi. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu lögbær yfirvöld, að því er varðar öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi, gera sitt ýtrasta til að tryggja opinbera 

birtingu niðurstaðna gagnsæisútreikninga sem tilgreindir eru í i. lið b-liðar 1. mgr. 13. gr., eigi síðar en á fyrsta degi mánaðarins 

á undan deginum sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, á grundvelli þriggja mánaða viðmiðunartímabils 

sem hefst á fyrsta degi fimmta mánaðar á undan deginum sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda. 
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4. Lögbær yfirvöld, rekstraraðilar markaða og verðbréfafyrirtæki, þ.m.t. verðbréfafyrirtæki sem starfrækja viðskiptavettvang, 

skulu nota upplýsingarnar sem birtar eru opinberlega í samræmi við 3. mgr. þar til niðurstöður fyrstu reglulegu útreikninga sem 

um getur í 18. mgr. 13. gr. öðlast gildi. 

5. Skuldabréf, nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi, sem tekin eru til viðskipta eða viðskipti eru með í fyrsta sinn á viðskiptavettvangi á þriggja mánaða 

tímabilinu á undan þeim degi sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda skulu ekki teljast hafa virkan markað 

eins og sett er fram í töflu 2.2 í III. viðauka fyrr en niðurstöður fyrstu reglulegu útreikninga sem um getur í 18. mgr. 13. gr. 

öðlast gildi. 

19. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018. Ákvæði 18. gr. koma þó til framkvæmda frá og með gildistökudegi 

þessarar reglugerðar. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. júlí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Lýsing á tegund kerfis og tengdar upplýsingar sem gera skal opinberar í samræmi við 2. gr. 

Upplýsingar sem gera skal opinberar í samræmi við 2. gr. 

Tegund kerfis Lýsing kerfis Upplýsingar sem birta skal opinberlega 

Samfellt uppboðsviðskiptakerfi 

með tilboðaskrá (e. continuous 

auction order book trading system) 

Kerfi sem notar tilboðaskrá og 

viðskiptaalgrím sem starfa án mannlegrar 

íhlutunar til að para með samfelldum hætti 

sölutilboð og kauptilboð á grundvelli besta 

verðs. 

Fyrir hvern fjármálagerning, samanlagður 

fjöldi tilboða og magn sem þau fela í sér á 

hverju verði, fyrir a.m.k. fimm hagstæðustu 

verð kaup- og sölutilboða. 

Tilboðsdrifið viðskiptakerfi (e. 

quote-driven trading system) 

Kerfi þar sem viðskipti fara fram á 

grundvelli bindandi verðtilboða sem 

þátttakendum er veittur stöðugur aðgangur 

að, sem krefst þess að viðskiptavakar 

viðhaldi verðtilboðum í stærð þar sem gætt 

er jafnvægis milli þarfar aðila og 

þátttakenda til að eiga í viðskiptum af 

tiltekinni stærðargráðu og áhættunnar sem 

viðskiptavakinn tekur á sig.. 

Fyrir hvern fjármálagerning, verð 

hagstæðasta kaup- og sölutilboðs hvers 

viðskiptavaka fyrir þann gerning, ásamt því 

magni sem tengist því verði. 

Verðtilboð sem eru birt opinberlega skulu 

vera þau tilboð sem fela í sér bindandi 

skuldbindingu til að kaupa og selja 

fjármálagerningana og sem tilgreina verð og 

magn fjármálagerninga sem skráðir 

viðskiptavakar eru reiðubúnir að kaupa eða 

selja á. Við sérstök markaðsskilyrði er þó 

heimilt að leyfa leiðbeinandi verð eða verð 

aðeins annarrar hliðar viðskiptanna í 

takmarkaðan tíma. 

Reglulegt uppboðsviðskiptakerfi 

(e. periodic auction trading 

system) 

Kerfi sem parar tilboð á grundvelli reglulegs 

uppboðs og viðskiptaalgríms sem starfar án 

mannlegrar íhlutunar. 

Fyrir hvern fjármálagerning, verðið sem 

fellur best að viðskiptaalgrími uppboðsvið-

skiptakerfisins og magnið sem væri 

mögulega framkvæmanlegt á því verði fyrir 

þátttakendur í því kerfi 

Viðskiptakerfi með tilboðsbeiðnum 

(e. request-for-quote trading 

system) 

Viðskiptakerfi þar sem eitt eða fleiri 

verðtilboð eru gefin vegna beiðni um tilboð 

sem lögð er fram af einum eða fleiri öðrum 

aðilum þeirra eða þátttakendum. Aðeins sá 

aðili eða markaðsaðili sem leggur fram 

beiðnina getur framkvæmt viðskipti á 

grundvelli verðtilboðsins. Aðilinn eða 

þátttakandinn sem leggur fram beiðnina 

getur átt viðskipti með því að samþykkja eitt 

eða fleiri verðtilboð sem honum eru gerð 

samkvæmt beiðni. 

Verðtilboðin og tengt magn frá aðila eða 

þátttakanda sem myndi leiða til viðskipta 

samkvæmt reglum kerfisins ef þau væru 

samþykkt. Öll verðtilboð sem lögð eru fram 

vegna beiðni um tilboð er heimilt að birta á 

sama tíma, en eigi síðar en þegar þau verða 

framkvæmanleg. 

Radddrifið viðskiptakerfi Viðskiptakerfi þar sem samið er munnlega 

um viðskipti milli aðila. 

Kaup- og sölutilboðin og tengt magn frá 

aðila eða þátttakanda sem myndi leiða til 

viðskipta samkvæmt reglum kerfisins ef þau 

væru samþykkt. 

Viðskiptakerfi sem fellur ekki 

undir fyrstu 5 raðirnar 

Blandað kerfi sem fellur undir tvær eða fleiri 

af fyrstu fimm röðunum eða kerfi þar sem 

verðákvörðunarferlið er annars eðlis en það 

sem gildir um þær tegundir kerfa sem eru 

skilgreindar í fyrstu fimm röðunum. 

Fullnægjandi upplýsingar um umfang tilboða 

eða verðtilboða og magn í boði, einkum 

fimm hagstæðustu verð kaup- og sölutilboða 

og/eða tvíhliða (e. two-way) tilboð hvers 

viðskiptavaka með fjármálagerninginn, ef 

eiginleikar verðákvörðunarkerfisins gera það 

kleift.   
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II. VIÐAUKI 

Upplýsingar um viðskipti sem gera skal aðgengilegar almenningi 

Tafla 1 

Táknatafla fyrir töflu 2 

TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

{ALPHANUM-n} Allt að n-alstöfum Reitur fyrir frjálsan texta. 

{CURRENCYCODE_3} 3 alstafir 3 bókstafa gjaldmiðilskóði, samkvæmt ISO 4217 gjaldmiðilskóðum 

{DATE_TIME_FORMAT} ISO 8601 dagsetningar- og 

tímasnið 

Dagsetning og tími á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ss.ddddddZ. 

Þar sem: 

— „ÁÁÁÁ“ er árið, 

— „MM“ er mánuðurinn, 

— „DD“ er dagurinn, 

— „T“ merkir að nota skuli bókstafinn „T“ 

— „kk“ er klukkustundin, 

— „mm“ er mínútan, 

— „ss.dddddd“ er sekúndan og sekúndubrotið, 

— Z er samræmdur heimstími (UTC) 

Dagsetningar og tíma skal tilkynna á UTC. 

{DECIMAL-n/m} Tugabrot upp að n tölustöfum 

alls, þar sem allt að m tölustafir 

þar af geta verið brotatölur 

Talnareitur fyrir bæði plús- og mínusgildi: 

— táknið sem skilur á milli heiltöluhlutans og aukastafa er „.“ 

(punktur), 

— mínustölur eru með forskeytinu „-“ (mínus), 

Eftir atvikum skulu gildi námunduð og ekki stýfð. 

{ISIN} 12 alstafir ISIN-kóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 6166. 

{MIC} 4 alstafir Markaðsauðkenni eins og það er skilgreint í ISO 10383 

Tafla 2 

Listi yfir upplýsingar í þágu gagnsæis að viðskiptum loknum 

Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

Viðskiptadagur 

og -tími 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Dagsetning og tími þegar viðskiptin 

voru framkvæmd. 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

{DATE_TIME_FORMAT} 
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Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

  Að því er varðar viðskipti sem 

framkvæmd eru á viðskiptavettvangi 

skal nákvæmnistigið vera í samræmi 

við þær kröfur sem tilgreindar eru í  

3. gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/574 

(1). 

Að því er varðar viðskipti sem eru ekki 

framkvæmd á viðskiptavettvangi skulu 

dagsetning og tími vísa til þess 

tímapunkts þegar aðilar samþykkja 

innihald eftirfarandi reita: magn, verð, 

gjaldmiðlar í reitum 31, 34 og 40, eins 

og tilgreint er í töflu 2 í I. viðauka 

framseldrar reglugerðar (ESB) 

2017/590, auðkenniskóði gernings, 

flokkun gernings og auðkenniskóði 

undirliggjandi gernings, eftir atvikum. 

Að því er varðar viðskipti sem eru ekki 

framkvæmd á viðskiptavettvangi skal 

nákvæmnistig uppgefins tíma vera 

a.m.k. nálægasta sekúnda. 

Leiði viðskiptin af tilboði sem 

fyrirtækið sem framkvæmir þau leggur 

fram fyrir hönd viðskiptavinar þriðja 

aðila og skilyrðin fyrir framlagningu 

sem tilgreind eru í 5. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2017/590 voru ekki 

uppfyllt skal tilgreina dagsetningu og 

tíma viðskiptanna frekar en 

framlagningar tilboðsins. 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

 

Tegund 

auðkenniskóða 

gernings 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Tegund kóða til auðkenningar fjár-

málagernings 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

„ISIN“ = alþjóðlegt auðkenn-

isnúmer verðbréfa (ISIN-númer), 

ef það er tiltækt 

„OTHR“ = annað auðkenni 

Auðkenniskóði 

gernings 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Kóði sem notaður er til auðkenningar 

fjármálagernings 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{ISIN} 

Sé auðkenniskóði gernings ekki 

ISIN, auðkenni sem vísar til 

afleiðugerningsins á grundvelli 

reita 3 til 5, 7 og 8 og 12 til 42 

eins og tilgreint er í IV. viðauka 

og reitum 13 og 24 til 48 eins og 

tilgreint er í viðaukanum við 

framselda reglugerð (ESB) 

2017/585 og flokkunar 

afleiðugerninga eins og sett er 

fram í III. viðauka. 

Verð Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Verð sem viðskiptin fara fram á að 

undanskildum, ef við á, þóknunum og 

áföllnum vöxtum. 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{DECIMAL-18/13} sé verðið 

gefið upp sem peningafjárhæð 
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Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

  Sé um að ræða valréttarsamninga skal 

það vera gjaldið (e. premium) 

samkvæmt afleiðusamningnum fyrir 

hvern undirliggjandi þátt eða 

vísitölustig. 

Sé um að ræða veðjun á verðbil (e. 

spread bets) skal það vera við-

miðunarverð undirliggjandi gernings. 

Sé um að ræða skuldatryggingu skulu 

það vera vextirnir í grunnpunktum. 

Sé verðið tilkynnt í peningafjárhæðum 

skal gefa það upp í helstu gjald-

miðilseiningunni. 

Liggi verðið ekki fyrir en þess er beðið 

ætti gildið að vera „PNDG“ (e. 

pending). 

Eigi verð ekki við skal ekki fylla 

reitinn út. 

Upplýsingar sem eru veittar í þessum 

reit skulu vera í samræmi við gildið 

sem tilgreint er í reitnum „Magn“. 

 {DECIMAL-11/10} sé verðið 

gefið upp sem prósenta eða 

ávöxtun 

„PNDG“ ef verðið liggur ekki 

fyrir 

{DECIMAL-18/17} sé verðið 

gefið upp í grunnpunktum 

Viðskiptastaður Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Tilgreining vettvangs þar sem 

viðskiptin voru framkvæmd. 

Nota skal ISO 10383 markaðsauð-

kenniskóða markaðshluta (e. segment 

MIC) fyrir viðskipti sem eru 

framkvæmd á viðskiptavettvangi. Sé 

markaðsauðkenniskóði markaðshluta 

ekki fyrir hendi skal nota markaðsauð-

kenniskóða rekstraraðila (e. operating 

MIC). 

Nota skal markaðsauðkenniskóðann 

„XOFF“ um fjármálagerninga sem 

teknir eru til viðskipta eða sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi 

ef viðskiptin með viðkomandi 

fjármálagerning eru ekki framkvæmd á 

viðskiptavettvangi, hjá innmiðlara eða 

á skipulögðum viðskiptavettvangi utan 

Sambandsins. 

Nota skal kóðann „SINT“ um 

fjármálagerninga sem teknir eru til 

viðskipta eða sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi ef viðskiptin með 

viðkomandi fjármálagerning eru 

framkvæmd hjá innmiðlara. 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{MIC} –viðskiptavettvangar 

„SINT“ — innmiðlari 

Framsetningarf

orm verðs 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Upplýsingar um hvort verðið er gefið 

upp sem peningagildi, í prósentum eða 

sem ávöxtun 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

„MONE“ — Peningagildi 

„PERC“ — Hundraðshluti 

„YIEL“ — Ávöxtun 

„BAPO“ — Grunnpunktar 

Gjaldmiðill 

verðs 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Gjaldmiðill sem verðið er gefið upp í (á 

við ef verðið er gefið upp sem 

peningafjárhæð) 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{CURRENCYCODE_3} 
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Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

Upplýsingar um 

magn í 

mælieiningu 

Fyrir hrávöruafleiður, 

afleiður með losunar-

heimildir og losunar-

heimildir, nema í þeim 

tilvikum sem lýst er í a- 

og b-lið 1. mgr. 11. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Upplýsingar um mælieiningar sem 

magnið er gefið upp í 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar við-

skiptaupplýsingar 

„TOCD“ — tonn koltvísýringsí-

gildis 

eða 

{ALPHANUM-25} í öðrum 

tilvikum 

Magn í 

mælieiningu 

Fyrir hrávöruafleiður, 

afleiður með losunar-

heimildir og losunar-

heimildir, nema í þeim 

tilvikum sem lýst er í a- 

og b-lið 1. mgr. 11. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Samsvarandi magn hrávöru eða 

losunarheimilda sem viðskipti eru með, 

gefið upp í mælieiningu 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar við-

skiptaupplýsingar 

{DECIMAL-18/17} 

Magn Fyrir alla fjármálagern-

inga nema í þeim 

tilvikum sem lýst er í a- 

og b-lið 1. mgr. 11. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Fjöldi eininga fjármálagerningsins, eða 

fjöldi afleiðusamninga í viðskiptunum. 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{DECIMAL-18/17} 

Grundvallar-

fjárhæð 

Fyrir alla fjármálagern-

inga nema í þeim 

tilvikum sem lýst er í a- 

og b-lið 1. mgr. 11. gr. 

þessarar reglugerðar, 

Nafnverð eða grundvallarfjárhæð 

Sé um að ræða veðjun á verðbil skal 

grundvallarfjárhæðin vera peninga-

gildið sem lagt er undir á hverja 

punktahreyfingu í undirliggjandi 

fjármálagerningi. 

Sé um að ræða skuldatryggingu skal 

það vera grundvallarfjárhæðin sem 

vernd er fengin fyrir eða veitt. 

Upplýsingar sem eru veittar í þessum 

reit skulu vera í samræmi við gildið 

sem tilgreint er í reitnum „Verð“ 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar við-

skiptaupplýsingar 

{DECIMAL-18/5} 

Undirliggjandi 

gjaldmiðill 

Fyrir alla fjármálagern-

inga nema í þeim 

tilvikum sem lýst er í a- 

og b-lið 1. mgr. 11. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Gjaldmiðillinn sem grundvallar-

fjárhæðin er gefin upp í 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{CURRENCYCODE_3} 
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Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

Tegund Fyrir losunarheimildir 

og afleiður með 

losunarheimildir 

eingöngu 

Þessi reitur er eingöngu notaður fyrir 

losunarheimildir og afleiður með 

losunarheimildir. 

Skipulegur markaður, 

markaðstorg fjármálagerninga, 

skipulegt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

„EUAE“ — losunarheimildir 

Evrópusambandsins (EUA) 

„CERE“ — vottaðar 

losunarskerðingar (CER) 

„ERUE“ — 

losunarskerðingareiningar (ERU) 

„EUAA“ — losunarheimildir 

Evrópusambandsins vegna flugs 

(EUAA) 

„OTHR“ — annað (fyrir afleiður 

eingöngu) 

Birtingardagur 

og -tími 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Dagsetning og tími þegar viðskipta-

vettvangur eða viðurkennd birtingar-

þjónusta birti viðskiptin opinberlega. 

Að því er varðar viðskipti sem 

framkvæmd eru á viðskiptavettvangi 

skal nákvæmnistigið vera í samræmi 

við þær kröfur sem tilgreindar eru í 2. 

gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2017/574. 

Að því er varðar viðskipti sem eru ekki 

framkvæmd á viðskiptavettvangi skal 

nákvæmnistig uppgefins tíma vera 

a.m.k. nálægasta sekúnda. 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{DATE_TIME_FORMAT} 

Birtingar-

vettvangur 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Kóði sem er notaður til að auðkenna 

viðskiptavettvanginn og viðurkenndu 

birtingarþjónustuna sem birtir 

viðskiptin opinberlega. 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskiptavettvangur: {MIC} 

Viðurkennd birtingarþjónusta: 

{MIC} ef tiltækur. Annars 

fjögurra stafa kóði eins og hann 

er birtur í listanum yfir veitendur 

gagnaskýrsluþjónustu á vefsetri 

Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnun

arinnar. 

Auðkenniskóði 

viðskipta 

Fyrir alla fjármálagern-

inga 

Kóði með alstöfum sem viðskipta-

vettvangur (skv. 12. gr. framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/580 (2)) og viðurkennd 

birtingarþjónusta úthluta og er notaður 

þegar síðar er vísað til viðkomandi 

viðskipta.. 

Auðkenniskóði viðskipta skal vera 

einkvæmur, samræmdur og varanlegur 

með tilliti til hvers ISO 10383 

markaðsauðkenniskóða markaðshluta 

(e. segment MIC) og hvers viðskipta-

dags. Noti viðskiptavettvangurinn ekki 

markaðsauðkenniskóða markaðshluta 

skal auðkenniskóði viðskipta vera 

einkvæmur, samræmdur og varanlegur 

með tilliti til hvers markaðsauð-

kenniskóða rekstraraðila og hvers 

viðskiptadags. 

Noti viðurkennda birtingarþjónustan 

ekki markaðsauðkenniskóða ætti 

kóðinn að vera einkvæmur, samræmdur 

og varanlegur fjögurra stafa kóði sem 

er notaður til að auðkenna viðurkenndu 

birtingarþjónustuna á tilteknum 

viðskiptadegi. 

Einstakir hlutar auðkenniskóða 

viðskipta mega ekki sýna hverjir eru 

mótaðilar viðskiptanna sem kóðinn 

gildir um. 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

{ALPHANUMERICAL-52} 
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Upplýsingar Fjármálagerningar Lýsing/Upplýsingar til birtingar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Snið sem fylla skal út eins og 

skilgreint er í töflu 1 

Viðskipti til 

stöðustofnunar 

Fyrir afleiður Kóði til að auðkenna hvort viðskiptin 

verða stöðustofnuð. 

Skipulegur markaður, markaðs-

torg fjármálagerninga, skipu-

legt markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

„rétt“ — viðskipti verða 

stöðustofnuð 

„rangt“ — viðskipti verða ekki 

stöðustofnuð 

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/574 frá 7. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir nákvæmnistig viðskiptaklukkna (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 148). 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/580 frá 24. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því er varðar fyrirmæli með fjármálagerninga 

(Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 193). 

Tafla 3 

Listi yfir flagganir í þágu gagnsæis eftir viðskipti 

 Flöggun Heiti flöggunar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Lýsing 

 „BENC“ Flöggun vegna við-

miðunarviðskipta 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar  

viðskiptaupplýsingar 

Allar tegundir viðskipta með magnvegnu meðalverði  

(e. volume-weighted average price) og öll önnur 

viðskipti þar sem verðið er reiknað út yfir fleiri en einn 

tímapunkt samkvæmt tilteknu viðmiðunargildi. 

 „ACTX“ Flöggun vegna víxlum-

boðsviðskipta (e. agency 

cross transaction) 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar  

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti þar sem verðbréfafyrirtæki hefur leitt saman 

tvö tilboð viðskiptavina sinna og kaup og sala fara fram 

sem ein viðskipti í sama magni og á sama verði. 

 „NPFT“ Flöggun vegna viðskipta 

sem eru ekki verð-

myndandi 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Þjónusta fyrir sameinaðar  

viðskiptaupplýsingar 

Allar tegundir viðskipta sem eru taldar upp í 12. gr. 

þessarar reglugerðar og hafa ekki áhrif á verðmyndun. 

 „LRGS“ Flöggun eftir umfangs-

mikil viðskipti 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar  

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem eru framkvæmd með frestun birtingar 

eftir umfangsmikil viðskipti. 

 „ILQD“ Flöggun vegna viðskipta 

með illseljanlega 

gerninga 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem eru framkvæmd með frestun birtingar 

vegna gerninga sem ekki er virkur markaður með. 

 „SIZE“ Flöggun eftir viðskipti af 

stærð sem á sérstaklega 

við um gerning 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem eru framkvæmd með frestun á birtingu að 

loknum viðskiptum í tengslum við stærð sem á 

sérstaklega við um gerninginn. 

 „TPAC“ Flöggun vegna pakka-

viðskipta 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Pakkaviðskipti sem eru ekki skipti á móti efnislegri vöru 

eins og þau eru skilgreind í 1. gr. 
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 Flöggun Heiti flöggunar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Lýsing 

 „XFPH“ Flöggun vegna viðskipta 

sem eru skipti á móti 

efnislegri vöru 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Skipti á móti efnislegri vöru eins og þau eru skilgreind í 

1. gr. 

 „CANC“ Flöggun vegna aftur-

köllunar 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Þegar áður birt viðskipti eru afturkölluð. 

 „AMND“ Flöggun vegna breytingar Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Þegar áður birtum viðskiptum er breytt. 

FLÖGGUN VEGNA VIÐBÓTARFRESTUNAR 

Ákvæði i. liðar 

a-liðar 1. mgr. 

11. gr. 

„LMTF“ Flöggun vegna 

takmarkaðra upplýsinga 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Fyrsta skýrsla þar sem birtar eru takmarkaðar 

upplýsingar í samræmi við i. lið a-liðar 1. mgr. 11. gr. 

„FULF“ Flöggun vegna fullra 

upplýsinga 

Viðskipti sem takmarkaðar upplýsingar hafa verið birtar 

um áður í samræmi við i. lið a-liðar 1. mgr. 11. gr. 

Ákvæði ii. liðar 

a-liðar 1. mgr. 

11. gr. 

„DATF“ Flöggun vegna 

samanlagðra viðskipta á 

dag 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Birting samanlagðra viðskipta á dag í samræmi við ii. lið 

a-liðar 1. mgr. 11. gr. 

„FULA“ Flöggun vegna fullra 

upplýsinga 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Stök viðskipti sem samanteknar upplýsingar hafa áður 

hafa verið birtar um í samræmi við ii. lið a-liðar 1. mgr. 

11. gr. 

Ákvæði b-liðar 

1. mgr. 11. gr. 

„VOLO“ Flöggun þess að magni 

er sleppt 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem takmarkaðar upplýsingar eru birtar um í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 11. gr. 

„FULV“ Flöggun vegna fullra 

upplýsinga 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem takmarkaðar upplýsingar hafa áður verið 

birtar um í samræmi við b-lið 1. mgr. 11. gr. 

Ákvæði c-liðar 

1. mgr. 11. gr. 

„FWAF“ Flöggun vegna viðskipta 

á samanteknu formi í 

fjórar vikur 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Birting upplýsinga um viðskipti á samanteknu formi í 

samræmi við c-lið 1. mgr. 11. gr. 

„FULJ“ Flöggun vegna fullra 

upplýsinga 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Stök viðskipti sem hafa áður verið birt á samanteknu 

formi í samræmi við c-lið 1. mgr. 11. gr. 
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 Flöggun Heiti flöggunar Tegund viðskiptastaðar/ 

birtingarvettvangs 

Lýsing 

Ákvæði d-liðar 

1. mgr. 11. gr. 

„IDAF“ Flöggun vegna saman-

tekinna upplýsinga um 

óákveðinn tíma 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem birting upplýsinga um fleiri en ein 

viðskipti á samanteknu formi um óákveðinn tíma hefur 

verið heimiluð vegna í samræmi við d-lið 1. mgr. 11. gr. 

Samfelld notkun 

ákvæða b-liðar  

1. mgr. 11. gr. 

og c-liðar  

2. mgr. 11. gr. 

vegna ríkis-

skuldagerninga 

„VOLW“ Flöggun þess að magni 

er sleppt 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem takmarkaðar upplýsingar eru birtar um, í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 11. gr., og sem birting 

upplýsinga um fleiri en ein viðskipti á samanteknu formi 

um óákveðinn tíma verður heimiluð fyrir með 

samfelldum hætti í samræmi við c-lið 2. mgr. 11. gr. 

„COAF“ Flöggun vegna sam-

felldrar birtingar á 

samanteknu formi (eftir 

að magni er sleppt fyrir 

ríkisskuldagerninga) 

Skipulegur markaður, markaðstorg 

fjármálagerninga, skipulegt 

markaðstorg 

Viðurkennd birtingarþjónusta 

Þjónusta fyrir sameinaðar 

viðskiptaupplýsingar 

Viðskipti sem takmarkaðar upplýsingar hafa áður verið 

birtar um í samræmi við b-lið 1. mgr. 11. gr. og sem 

birting upplýsinga um fleiri en ein viðskipti á 

samanteknu formi í ótiltekinn tíma hefur verið heimiluð 

fyrir með samfelldum hætti í samræmi við c-lið 2. mgr. 

11. gr. 

Tafla 4 

Mælikvarði á magn 

Tegund gernings Magn 

Öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru 

með á viðskiptavettvangi og samsettar fjármálaafurðir 

Heildarnafnvirði skuldagerninga sem viðskipti eru með 

Skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru 

með á viðskiptavettvangi 

Fjöldi eininga sem viðskipti eru með (1) 

Verðbréfaðar afleiður Fjöldi eininga sem viðskipti eru með (1) 

Vaxtaafleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Gjaldeyrisafleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Hlutabréfaafleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Hrávöruafleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Lánaafleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Mismunasamningur Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

C10 afleiður Grundvallarfjárhæð samninga sem viðskipti eru með 

Afleiður með losunarheimildir Tonn koltvísýringsígildis 

Losunarheimildir Tonn koltvísýringsígildis 

(1) Verð á einingu. 
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III. VIÐAUKI 

Mat á seljanleika og viðmiðunarmörk umfangsmikillar stærðar og stærðar sem á sérstaklega við um gerning fyrir aðra 

fjármálagerninga en hlutabréfagerninga 

1. Leiðbeiningar fyrir þennan viðauka 

1. Sé vísað til „eignaflokks“ er átt við eftirfarandi flokka fjármálagerninga: skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, 

verðbréfaðar afleiður, vaxtaafleiður, hlutabréfaafleiður, hrávöruafleiður, gjaldeyrisafleiður, lánaafleiður, C10 afleiður, 

mismunasamninga, losunarheimildir og afleiður með losunarheimildir. 

2. Sé vísað til „undireignaflokks“ er átt við að eignaflokki sé skipt niður á nákvæmara stig á grundvelli tegundar 

samnings og/eða undirliggjandi þáttar. 

3. Sé vísað til „undirflokks“ er átt við að undireignaflokki sé skipt niður á nákvæmara stig á grundvelli nánari eigindlegra 

sundurliðunarviðmiða eins og sett er fram í töflum 2.1 til 13.3 í þessum viðauka. 

4. „Meðaldagsvelta“: heildarvelta með tiltekinn fjármálagerning, sem er ákvörðuð samkvæmt þeirri magnmælingu sem 

er sett fram í töflu 4 í II. viðauka og framkvæmd á tímabilinu sem sett er fram í 7. mgr. 13. gr., deilt með fjölda 

viðskiptadaga á því tímabili eða, eftir atvikum, á þeim hluta ársins sem fjármálagerningurinn var tekinn til viðskipta á 

eða viðskipti voru með hann á viðskiptavettvangi án þess að viðskipti með hann væru stöðvuð. 

5. „Meðalgrundvallarfjárhæð á dag“: heildargrundvallarfjárhæð tiltekins fjármálagernings, ákvörðuð samkvæmt 

magnmælingunni sem er sett fram í töflu 4 í II. viðauka og framkvæmd á tímabilinu sem sett er fram í 18. mgr. 13. gr. 

fyrir öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi og í 7. mgr. 13. gr. fyrir alla aðra fjármálagerninga, deilt með fjölda viðskiptadaga á því 

tímabili eða, eftir atvikum, á þeim hluta ársins sem fjármálagerningurinn var tekinn til viðskipta á eða viðskipti voru 

með hann á viðskiptavettvangi án þess að viðskipti með hann væru stöðvuð. 

6. „Hundraðshlutfall viðskiptadaga á viðkomandi tímabili“: fjöldi daga á tímabilinu sem sett er fram í 18. mgr. 13. gr. 

fyrir öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi og í 7. mgr. 13. gr. fyrir samsettar fjármálaafurðir sem a.m.k. ein viðskipti hafa verið 

framkvæmd á með þann fjármálagerning, deilt með fjölda viðskiptadaga á því tímabili eða, eftir atvikum, á þeim hluta 

ársins sem fjármálagerningurinn var tekinn til viðskipta á eða viðskipti voru með hann á viðskiptavettvangi án þess að 

viðskipti með hann væru stöðvuð. 

7. Meðalfjöldi viðskipta á dag“: heildarfjöldi viðskipta sem framkvæmd eru með tiltekinn fjármálagerning á tímabilinu 

sem sett er fram í 18. mgr. 13. gr. fyrir öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og í 7. mgr. 13. gr. fyrir alla aðra fjármálagerninga, 

deilt með fjölda viðskiptadaga á því tímabili eða, eftir atvikum, á þeim hluta ársins sem fjármálagerningurinn var 

tekinn til viðskipta á eða viðskipti voru með á viðskiptavettvangi án þess að viðskipti með hann væru stöðvuð. 

8. „Framtíðarsamningur“: samningur um að kaupa eða selja hrávöru eða fjármálagerning á tilteknum degi í framtíðinni á 

verði sem kaupandi og seljandi semja um við samningsgerðina. Skilmálar hvers framtíðarsamnings eru staðlaðir og 

kveða á um lágmarksmagn og -gæði sem unnt er að kaupa eða selja, lægstu fjárhæð sem heimilt er að verðið breytist 

um, afhendingarfyrirkomulag, lokadag og aðra þætti sem tengjast samningnum. 

9. „Valréttur“: samningur sem veitir eigandanum rétt, en skuldbindur hann ekki, til að kaupa (kauprétt) eða selja 

(sölurétt) tiltekinn fjármálagerning eða hrávöru á fyrirframákveðnu verði, lausnar- eða nýtingarverði, á eða fram að 

tilteknum degi í framtíðinni eða nýtingardegi. 

10. „Skiptasamningur“: samningur tveggja aðila um að skipta á sjóðstreymi í einum fjármálagerningi fyrir sjóðstreymi í 

öðrum fjármálagerningi á tilteknum degi í framtíðinni. 

11. „Safnskiptasamningur“: samningur sem gerir endanlegum notendum kleift að stunda viðskipti með fleiri en einn 

skiptasamning.  
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12. „Framvirkur samningur“: einkasamningur milli tveggja aðila um að kaupa eða selja hrávöru eða fjármálagerning á 

tilteknum degi í framtíðinni á verði sem kaupandi og seljandi semja um við samningsgerðina. 

13. „Skiptiréttur“: samningur sem veitir eigandanum rétt, en skuldbindur hann ekki, til að gera skiptasamning á eða fram 

að tilteknum degi í framtíðinni eða nýtingardegi. 

14. „Framtíðarsamingur um skiptasamning“: framtíðarsamningur sem skuldbindur eigandann til að gera skiptasamning á 

eða fram að tilteknum degi í framtíðinni. 

15. „Framvirkur samningur um skiptasamning“: framtíðarsamningur sem skuldbindur eigandann til að gera skiptasamning 

á eða fram að tilteknum degi í framtíðinni. 

2. Skuldabréf 

Tafla 2.1 

Skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern einstakan fjármálagerning sem uppfyllir 

ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða á grundvelli uppsöfnunar 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Hundraðshlutfall viðskiptadaga á 

viðkomandi tímabili 

[megindlegt seljanleikaviðmið 3] 

100 000 evrur S1 S2 S3 S4 80% 

15 10 7 2 

Tafla 2.2 

Skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður með hvert einstakt skuldabréf skv. 18. mgr. 13. gr. ef það einkennist af tiltekinni 

samsetningu skuldabréfategundar og útgáfustærðar eins og tilgreint er í hverri röð töflunnar. 

Tegund skuldabréfs  Útgáfustærð 

Ríkisskuldabréf skuldabréf sem gefið er út af ríkisútgefanda sem 

er eitt af eftirfarandi: 

a) Sambandið, 

b) aðildarríki, þ.m.t. ráðuneyti, stofnun eða 

félag með sérstakan tilgang á vegum 

aðildarríkis, 

c) ríkisaðili sem er ekki skráður í a- og b-lið. 

minni en (í evrum) 1 000 000 000 
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Eignaflokkur — skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Tegund skuldabréfs  Útgáfustærð 

Önnur opinber 

skuldabréf 

skuldabréf sem einhver eftirfarandi opinberra 

útgefenda gefur út; 

a) sé um að ræða aðildarríki sem er 

sambandsríki, aðili að því sambandsríki, 

b) félag með sérstakan tilgang fyrir fleiri en eitt 

aðildarríki, 

c) alþjóðleg fjármálastofnun sem tvö eða fleiri 

aðildarríki hafa stofnað og hefur þann 

tilgang að vinna að fjármögnun og veita 

fjárhagsaðstoð til handa þeim aðilum sínum 

sem eiga í alvarlegum fjármögnunar-

erfiðleikum eða eiga á hættu að lenda í 

slíkum erfiðleikum, 

d) Fjárfestingarbanki Evrópu, 

e) opinber aðili sem er ekki útgefandi ríkis-

skuldabréfs eins og tilgreint er í röðinni hér 

á undan. 

minni en (í evrum) 500 000 000 

Breytanlegt 

skuldabréf 

gerningur sem samanstendur af skuldabréfi eða 

verðbréfuðum skuldagerningi með innbyggða 

afleiðu, svo sem kauprétt í undirliggjandi 

hlutabréfum 

minni en (í evrum) 500 000 000 

Sértryggt 

skuldabréf 

skuldabréf eins og um getur í 4. mgr. 52. gr. 

tilskipunar 2009/65/EB 

á stigi S1 og S2 á stigi S3 og S4 

minni en  

(í evrum) 

1 000 000 000 minni en  

(í evrum) 

500 000 000 

Fyrirtækjaskulda-

bréf 

skuldabréf sem er gefið út af Evrópufélagi 

(Societas Europaea) sem var stofnað í samræmi 

við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2157/2001 (1) eða 

af fyrirtæki af tegund sem er talin upp í 1. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/101/EB (2) eða af samsvarandi fyrirtæki í 

þriðja landi  

á stigi S1 og S2 á stigi S3 og S4 

minni en (í 

evrum) 

1 000 000 000 minni en  

(í evrum) 

500 000 000 

Tegund skuldabréfs 
Til að ákvarða þá fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 18. mgr. 13. gr., skal beita eftirfarandi 

aðferð 

Önnur skuldabréf Skuldabréf sem tilheyra engri ofangreindri tegund skuldabréfa teljast ekki hafa virkan markað 

(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2157/2001 frá 8. október 2001 um samþykktir fyrir Evrópufélög (SE) (Stjtíð. EB. L 294, 10.11.2001, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB frá 16. september 2009 um samræmingu verndarráðstafana sem ætlað er að vera jafngildar og 

aðildarríki krefjast af félögum í skilningi annarrar málsgreinar 48. gr. sáttmálans, til að vernda hagsmuni félagsmanna og þriðju aðila (Stjtíð. 

ESB L 258, 1.10.2009, bls. 11). 
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Tafla 2.3 

Skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) — 

viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerninginn og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti 

Eignaflokkur — skuldabréf (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Tegund 

skuldabréfs 

Viðskipti til viðmiðunar við útreikning viðmiðunarmarka eftir tegund 

skuldabréfa 

Hundraðshlutamörk sem skal beita við útreikning viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um 

gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir hverja tegund skuldabréfa 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á 

sérstaklega 

við um 

gerning eftir 

viðskipti 

Umfangsmikil 

stærð eftir 

viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Ríkisskuldabréf viðskipti sem framkvæmd eru með ríkisskuldabréf eftir að undanskilin eru 

þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 300 000 evrur 70 300 000 evrur 80 90 

30 40 50 60 

Önnur opinber 

skuldabréf 

viðskipti sem framkvæmd eru með önnur opinber skuldabréf eftir að 

undanskilin eru þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 300 000 evrur 70 300 000 evrur 80 90 

30 40 50 60 

Breytanleg 

skuldabréf 

viðskipti sem framkvæmd eru með breytanleg skuldabréf eftir að 

undanskilin eru þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 200 000 evrur 70 200 000 evrur 80 90 

30 40 50 60 

Sértryggð 

skuldabréf 

viðskipti sem framkvæmd eru með sértryggð skuldabréf eftir að 

undanskilin eru þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 300 000 evrur 70 300 000 evrur 80 90 

30 40 40 40 

Fyrirtækjaskulda-

bréf 

viðskipti sem framkvæmd eru með fyrirtækjaskuldabréf eftir að 

undanskilin eru þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 200 000 evrur 70 200 000 evrur 80 90 

30 40 50 60 

Önnur skuldabréf viðskipti sem framkvæmd eru með önnur skuldabréf eftir að undanskilin 

eru þau viðskipti sem tilgreind eru í 10. mgr. 13. gr. 

S1 S2 S3 S4 200 000 evrur 70 200 000 evrur 80 90 

30 40 50 60 
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Tafla 2.4 

Skuldabréf (skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) — flokkar sem ekki 

er virkur markaður með 

Eignaflokkur — skuldabréf (skuldabréfagerðirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Tegund skuldabréfs 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern einstakan fjármálagerning sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi 

viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðaldagsvelta 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi 

skuldagerningur sem er gefinn út á móti beinni fjárfestingu útgefanda í hrávöru eða hrávöruafleiðusamningum. 

Verð hrávöru sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi er tengt afkomu undirliggjandi þáttar með beinum eða 

óbeinum hætti. Hrávara sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi endurspeglar á óvirkan hátt þróun 

hrávörunnar eða hrávöruvísitölunnar sem hún miðast við. 

500 000 evrur 10 

Skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi 

skuldagerningur sem gefinn er út á móti beinni fjárfestingu útgefanda í undirliggjandi þætti eða undirliggjandi 

afleiðusamningum. Verð skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi er tengt afkomu 

undirliggjandi þáttar með beinum eða óbeinum hætti. Skuldaviðurkenning sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi endurspeglar á óvirkan hátt þróun þess undirliggjandi þáttar sem hún miðast við. 

500 000 evrur 10 

Tafla 2.5 

Skuldabréf (skuldabréfagerðirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) — viðmiðunarmörk 

stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti 

Eignaflokkur — skuldabréf (skuldabréfagerðirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir hvern einstakan gerning sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Tegund skuldabréfs 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en viðskipti 

fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning eftir 

viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Hrávörur sem viðskipti 

eru með á 

viðskiptavettvangi 

1 000 000 evrur 1 000 000 evrur 50 000 000 evrur 50 000 000 evrur 

Skuldaviðurkenningar 

sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi 

1 000 000 evrur 1 000 000 evrur 50 000 000 evrur 50 000 000 evrur 
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Eignaflokkur — skuldabréf (skuldabréfagerðirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir hvern einstakan gerning sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Tegund skuldabréfs 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en viðskipti 

fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning eftir 

viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Hrávörur sem viðskipti 

eru með á 

viðskiptavettvangi 

900 000 evrur 900 000 evrur 45 000 000 evrur 45 000 000 evrur 

Skuldaviðurkenningar 

sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvangi 

900 000 evrur 900 000 evrur 45 000 000 evrur 45 000 000 evrur 

3. Samsettar fjármálaafurðir 

Tafla 3.1 

Samsettar fjármálaafurðir — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — samsettar fjármálaafurðir 

Próf 1 — mat á eignaflokki samsettra fjármálaafurða 

Mat á eignaflokki samsettra fjármálaafurða í þeim tilgangi að ákvarða þá fjármálagerninga sem ekki telst vera virkur markaður með skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr. 

Viðskipti sem telja skal með við útreikning gilda sem tengjast megindlegum seljanleikaviðmiðum til mats á 

eignaflokki samsettra fjármálaafurða 

Eignaflokkur samsettra fjármálaafurða skal metinn með því að beita eftirfarandi 

viðmiðunarmörkum megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Viðskipti sem framkvæmd eru með allar samsettar fjármálaafurðir 300 000 000 evrur 500 

Próf 2 — samsettar fjármálaafurðir sem ekki er virkur markaður með 

Séu bæði gildin sem tengjast megindlegu seljanleikaviðmiðunum yfir megindlegu viðmiðunarmörkunum um seljanleika sem eru sett til mats á eignaflokki samsettra fjármálaafurða, þá er próf 1 

staðið og skal þá framkvæma próf 2. Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern einstakan fjármálagerning sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi 

viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Hundraðshlutfall viðskiptadaga á viðkomandi 

tímabili 

[megindleg seljanleikaviðmið 3] 

100 000 evrur 2 80% 
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Tafla 3.2 

Samsettar fjármálaafurðir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti ef próf 1 er ekki staðið 

Eignaflokkur — samsettar fjármálaafurðir 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti fyrir allar samsettar fjármálaafurðir ef próf 1 er ekki staðið 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning áður en 

viðskipti fara fram 
Umfangsmikil stærð áður en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning eftir 

viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

100 000 evrur 250 000 evrur 500 000 evrur 1 000 000 evrur 

Tafla 3.3 

Samsettar fjármálaafurðir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti ef próf 1 er staðið 

Eignaflokkur — samsettar fjármálaafurðir 

Viðskipti til viðmiðunar við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og 

umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir samsettar fjármálaafurðir sem ákvarðað er að virkur markaður sé með ef próf 1 er staðið 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti sem framkvæmd eru með hvers konar 

samsettar fjármálaafurðir sem ákvarðað er að 

virkur markaður sé með 

S1 S2 S3 S4 100 000 evrur 70 250 000 evrur 80 500 000 evrur 90 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti sem ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með ef próf 1 er staðið 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning áður en 

viðskipti fara fram 
Umfangsmikil stærð áður en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning eftir 

viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

100 000 evrur 250 000 evrur 500 000 evrur 1 000 000 evrur 
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4. Verðbréfaðar afleiður 

Tafla 4.1 

Verðbréfaðar afleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — verðbréfaðar afleiður 

framseljanlegt verðbréf eins og það er skilgreint í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB sem er frábrugðið samsettum fjármálaafurðum og ætti a.m.k. að fela í sér: 

a) einföld varin áskriftarréttindi (e. plain vanilla covered warrants): verðbréf sem veita eigandanum rétt, en skuldbinda hann ekki, til að kaupa (eða selja), á eða fyrir gildislokadag, tiltekið 

magn undirliggjandi eignar á fyrirframákveðnu lausnarverði eða, hafi uppgjör með reiðufé verið ákveðið, með greiðslu á jákvæðum mun milli gildandi markaðsverðs (eða lausnarverðs) og 

lausnarverðs (eða gildandi markaðsverðs), 

b) fjárfestingarskírteini með skuldsetningu (e. leverage certificates): skírteini sem fylgja afkomu undirliggjandi eignar með skuldsetningaráhrifum, 

c) framandi varin áskriftarréttindi (e. exotic covered warrants): varin áskriftarréttindi þar sem meginþátturinn er blanda valrétta, 

d) framseljanleg réttindi, 

e) fjárfestingarskírteini: skírteini sem fylgja afkomu undirliggjandi eignar án skuldsetningaráhrifa. 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

allar verðbréfaðar afleiður teljast hafa virkan markað 

Tafla 4.2 

Verðbréfaðar afleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar, fyrir og eftir viðskipti 

Eignaflokkur — verðbréfaðar afleiður 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar, fyrir og eftir viðskipti 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning áður en 

viðskipti fara fram 
Umfangsmikil stærð áður en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning eftir 

viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 
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5. Vaxtaafleiður 

Tafla 5.1 

Vaxtaafleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

hver samningur sem skilgreindur er í 4. lið C-þáttar I. viðauka tilskipunar 2014/65/ESB þar sem endanlegur undirliggjandi þáttur er vextir, skuldabréf, lán, hvers konar karfa, safn eða vísitala sem 

felur í sér vexti, skuldabréf, lán eða aðra afurð sem stendur fyrir þróun vaxta, skuldabréfs, láns. 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika. 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

Framtíðar-/framvirkir 

samningar um skuldabréf 

undirflokkur framtíðar-/framvirks samnings um skuldabréf er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — útgefandi undirliggjandi þáttar 

Sundurliðunarviðmið 2 — gildistími undirliggjandi 

skuldabréfs til afhendingar, skilgreindur sem hér segir: 

Skammtíma: undirliggjandi skuldabréf til afhendingar með 

gildistíma á bilinu 1 til 4 ár skal teljast vera til skamms tíma 

Meðallangur: undirliggjandi skuldabréf til afhendingar með 

gildistíma á bilinu 4 til 8 ár skal teljast vera til meðallangs 

tíma 

Langtíma: undirliggjandi skuldabréf til afhendingar með 

gildistíma á bilinu 8 til 15 ár skal teljast vera til langs tíma 

Til mjög langs tíma: undirliggjandi skuldabréf til afhendingar 

með lengri gildistíma en 15 ár skal teljast vera til mjög langs 

tíma 

5 000 000 evrur 10 hvenær sem ákvarðað er að undir-

flokkur hafi virkan markað að því 

er varðar ákveðið líftímabil og 

undirflokkurinn sem skilgreindur er 

út frá næsta líftímabili telst ekki 

vera með virkan markað telst 

samningur fyrsta mánaðar á eftir  

(e. back month) hafa virkan markað 

2 vikum áður en samningur 

mánaðarins þar á undan (e. front 

month) rennur út 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

 Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil framtíðarsamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

   

Valréttir á skuldabréf undirflokkur valréttar á skuldabréf er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi skuldabréf eða 

undirliggjandi framtíðar-/framvirkur samningur um 

skuldabréf 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil valréttar, skilgreint 

sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

5 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

 Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

   

Framtíðarsamningar um 

vaxtaviðskipti og framvirkir 

vaxtasamningar 

undirflokkur framtíðarsamnings um vaxtaviðskipti er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi vextir 

Sundurliðunarviðmið 2 — gildistími undirliggjandi vaxta 

Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil framtíðarsamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

500 000 000 evrur 10 hvenær sem ákvarðað er að 

undirflokkur hafi virkan markað að 

því er varðar ákveðið líftímabil og 

undirflokkurinn sem skilgreindur er 

út frá næsta líftímabili telst ekki 

vera með virkan markað telst 

samningur fyrsta mánaðar á eftir  

(e. back month) hafa virkan markað 

2 vikum áður en samningur 

mánaðarins þar á undan (e. front 

month) rennur út 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

Valréttir að vöxtum undirflokkur valréttar að vöxtum er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi vextir eða 

undirliggjandi framtíðarsamningur um vaxtaviðskipti eða 

framvirkur vaxtasamningur 

Sundurliðunarviðmið 2 — gildistími undirliggjandi vaxta 

Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil valréttar, skilgreint 

sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

500 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

Skiptiréttir undirflokkur skiptiréttar er skilgreindur samkvæmt eftir-

farandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund undirliggjandi 

skiptasamnings, skilgreind sem hér segir: skiptasamningur 

með gagnkvæmt föstum vöxtum í einum gjaldmiðli, 

framtíðarsamningur/framvirkur samningur um vaxtaskipti 

með gagnkvæmt föstum vöxtum í einum gjaldmiðli, 

skiptasamningur með föstum á móti breytilegum vöxtum í 

einum gjaldmiðli, framtíðarsamningur/framvirkur samningur 

um vaxtaskipti með föstum á móti breytilegum vöxtum í 

einum gjaldmiðli, skiptasamningur með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli, framtíðarskipta-

samningur/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli, verðbólguskipta-

samningur í einum gjaldmiðli, verðtryggður framtíðarskipta-

samningur/framvirkur skiptasamningur í einum gjaldmiðli, 

skiptasamningur um dagvexti í einum gjaldmiðli, framtíðar-

skiptasamningur/framvirkur skiptasamningur um dagvexti í 

einum gjaldmiðli, fjölmynta skiptasamningur með 

gagnkvæmt föstum vöxtum, fjölmynta framtíðarskipta-

samningur/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt 

föstum vöxtum, fjölmynta skiptasamningur með föstum og 

breytilegum vöxtum, fjölmynta framtíðarskiptasamningur/ 

framvirkur skiptasamningur með föstum og breytilegum 

vöxtum, fjölmynta skiptasamningur með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum, fjölmynta framtíðarskiptasamningur/ 

framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt breytilegum 

vöxtum, fjölmynta verðbólguskiptasamningur, fjölmynta 

framtíðar-/framvirkur verðbólguskiptasamningur, fjölmynta 

skiptasamningur um dagvexti, fjölmynta framtíðarskipta-

samningur/framvirkur skiptasamningur um dagvexti 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi gjaldmiðill, 

skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallarfjárhæð 

valréttarins er í 

500 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

 Sundurliðunarviðmið 3 — verðbólguvísitala ef tegund 

undirliggjandi skiptasamnings er annaðhvort verðbólgu-

skiptasamningur í einum gjaldmiðli eða fjölmynta verðbólgu-

skiptasamningur 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

   

Sundurliðunarviðmið 5 — líftímabil valréttar, skilgreint 

sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 5 ár 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

 Líftímabil 5: 5 ár < líftími ≤ 10 ár 

Líftímabil 6: yfir 10 ár 

   

„Fjölmynta skiptasamningar“ 

eða „skiptasamningar milli 

gjaldmiðla“ með föstum á móti 

breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samn-

ingar um „fjölmynta skipta-

samninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ með 

föstum á móti breytilegum 

vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um skipta-

samning þar sem tveir aðilar 

skiptast á sjóðstreymi í 

mismunandi gjaldmiðlum og 

sjóðstreymi annars leggjarins 

ákvarðast af föstum vöxtum en 

sjóðstreymi hins leggjarins 

ákvarðast af breytilegum vöxtum 

undirflokkur fjölmynta skiptasamninga með föstum á móti 

breytilegum vöxtum er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — par undirliggjandi gjaldmiðla, 

skilgreint sem samsetning þeirra tveggja gjaldmiðla sem 

leggir skiptasamnings eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Fjölmynta skiptasamningar“ 

eða „skiptasamningar milli 

gjaldmiðla“ með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samn-

ingar um „fjölmynta skipta-

samninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt breytilegum 

vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

mismunandi gjaldmiðlum og 

sjóðstreymi beggja leggja 

ákvarðast af breytilegum vöxtum 

undirflokkur fjölmynta skiptasamninga með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — par undirliggjandi gjaldmiðla, 

skilgreint sem samsetning þeirra tveggja gjaldmiðla sem 

leggir skiptasamnings eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Fjölmynta skiptasamningar“ 

eða „skiptasamningar milli 

gjaldmiðla“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum og framtíðar-/ 

framvirkir samningar um 

„fjölmynta skiptasamninga“ 

eða „skiptasamninga milli 

gjaldmiðla“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um skipta-

samning þar sem tveir aðilar 

skiptast á sjóðstreymi í 

mismunandi gjaldmiðlum og 

sjóðstreymi beggja leggja 

ákvarðast af föstum vöxtum 

undirflokkur fjölmynta skiptasamninga með gagnkvæmt 

föstum vöxtum er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — par undirliggjandi gjaldmiðla, 

skilgreint sem samsetning þeirra tveggja gjaldmiðla sem 

leggir skiptasamnings eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Fjölmynta skiptasamningar“ 

eða „skiptasamningar milli 

gjaldmiðla“ um skipta-

samninga um dagvexti og 

framtíðar-/framvirkir skipta-

samningar um „fjölmynta 

skiptasamninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ um 

skiptasamninga um dagvexti 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

mismunandi gjaldmiðlum og 

sjóðstreymi a.m.k. annars 

leggjarins ákvarðast af vöxtum 

skiptasamnings um dagvexti 

undirflokkur fjölmynta skiptasamninga um dagvexti er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — par undirliggjandi gjaldmiðla, 

skilgreint sem samsetning þeirra tveggja gjaldmiðla sem 

leggir skiptasamnings eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Fjölmynta verðbólguskipta-

samningar“ eða „verðbólgu-

skiptasamningar milli gjald-

miðla“ og framtíðar-/ 

framvirkir samningar um 

„fjölmynta verðbólguskipta-

samninga“ eða „verðbólgu-

skiptasamninga milli gjald-

miðla“  

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

mismunandi gjaldmiðlum og 

sjóðstreymi a.m.k. annars 

leggjarins ákvarðast af 

verðbólgustigi 

undirflokkur fjölmynta verðbólguskiptasamninga er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — par undirliggjandi gjaldmiðla, 

skilgreint sem samsetning þeirra tveggja gjaldmiðla sem 

leggir skiptasamnings eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með föstum á móti 

breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samn-

ingar um „skiptasamninga í 

einum gjaldmiðli“ með föstum 

á móti breytilegum vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

sama gjaldmiðli og sjóðstreymi 

annars leggjarins ákvarðast af 

föstum vöxtum en sjóðstreymi 

hins leggjarins ákvarðast af 

breytilegum vöxtum 

undirflokkur skiptasamninga í einum gjaldmiðli með föstum 

á móti breytilegum vöxtum er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðill sem 

báðir leggir skiptasamningsins eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samn-

ingar um „skiptasamninga í 

einum gjaldmiðli“ með gagn-

kvæmt breytilegum vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

sama gjaldmiðli og sjóðstreymi 

beggja leggja ákvarðast af 

breytilegum vöxtum 

undirflokkur skiptasamninga í einum gjaldmiðli með 

gagnkvæmt breytilegum vöxtum er skilgreindur með 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðill sem 

báðir leggir skiptasamningsins eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum og framtíðar-/ 

framvirkir samningar um 

„skiptasamninga í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um skipta-

samning þar sem tveir aðilar 

skiptast á sjóðstreymi í sama 

gjaldmiðli og sjóðstreymi beggja 

leggja ákvarðast af föstum 

vöxtum 

undirflokkur skiptasamninga í einum gjaldmiðli með 

gagnkvæmum föstum vöxtum er skilgreindur með 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðill sem 

báðir leggir skiptasamningsins eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ um skiptasamninga 

um dagvexti og framtíðar-/ 

framvirkir skiptasamningar 

um „skiptasamninga í einum 

gjaldmiðli“ um skiptasamninga 

um dagvexti 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um 

skiptasamning þar sem tveir 

aðilar skiptast á sjóðstreymi í 

sama gjaldmiðli og sjóðstreymi 

a.m.k. annars leggjarins ákvarðast 

af vöxtum skiptasamnings um 

dagvexti 

undirflokkur skiptasamninga um dagvexti í einum gjaldmiðli 

er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðill sem 

báðir leggir skiptasamningsins eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk 

sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða. Að því er 

varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með skal, eftir atvikum, beita eigindlega 

viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Eigindlegt viðbótarviðmið um 

seljanleika 

„Verðbólguskiptasamningar í 

einum gjaldmiðli“ og 

framtíðar-/framvirkir 

samningar um „verðbólgu-

skiptasamninga í einum gjald-

miðli“ 

skiptasamningur eða framtíðar-/ 

framvirkur samningur um skipta-

samning þar sem tveir aðilar 

skiptast á sjóðstreymi í sama 

gjaldmiðli og sjóðstreymi a.m.k. 

annars leggjarins ákvarðast af 

verðbólgustigi 

undirflokkur verðbólguskiptasamninga í einum gjaldmiðli er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðill sem 

báðir leggir skiptasamningsins eru í 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 10  

Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar vaxtaafleiður  

vaxtaafleiða sem tilheyrir engum 

ofangreindra undireignaflokka 

aðrar vaxtaafleiður teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 5.2 

Vaxtaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og 

eftir viðskipti, fyrir hvern undirflokk sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Framtíðar-/framvirkir 

samningar um skuldabréf 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 20 000 000 

evrur 

90 70 25 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

Valréttir á skuldabréf reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 20 000 000 

evrur 

90 70 25 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

Framtíðarsamningar um 

vaxtaviðskipti og framvirkir 

vaxtasamningar 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 5 000 000 

evrur 

70 10 000 000 

evrur 

80 60 20 000 000 

evrur 

90 70 25 000 000 

evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og 

eftir viðskipti, fyrir hvern undirflokk sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Valréttir að vöxtum reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 5 000 000 

evrur 

70 10 000 000 

evrur 

80 60 20 000 000 

evrur 

90 70 25 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

Skiptiréttir reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

„Fjölmynta skiptasamn-

ingar“ eða „skiptasamningar 

milli gjaldmiðla“ með föstum 

á móti breytilegum vöxtum 

og framtíðar-/framvirkir 

samningar um „fjölmynta 

skiptasamninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ 

með föstum á móti breytileg-

um vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og 

eftir viðskipti, fyrir hvern undirflokk sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

„Fjölmynta skiptasamn-

ingar“ eða „skiptasamningar 

milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt breytilegum 

vöxtum og framtíðar-/fram-

virkir samningar um „fjöl-

mynta skiptasamninga“ eða 

„skiptasamninga milli gjald-

miðla“ með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 
30 40 50 60 

„Fjölmynta skiptasamn-

ingar“ eða „skiptasamningar 

milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt föstum vöxtum 

og framtíðar-/framvirkir 

samningar um „fjölmynta 

skiptasamninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ 

með gagnkvæmt föstum 

vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 
30 40 50 60 

„Fjölmynta skiptasamn-

ingar“ eða „skiptasamningar 

milli gjaldmiðla“ um skipta-

samninga um dagvexti og 

framtíðar-/framvirkir skipta-

samningar um „fjölmynta 

skiptasamninga“ eða „skipta-

samninga milli gjaldmiðla“ 

um skiptasamninga um 

dagvexti 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 
30 40 50 60 
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Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og 

eftir viðskipti, fyrir hvern undirflokk sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

,,Fjölmynta verðbólguskipta-

samningar“ eða „verðbólgu-

skiptasamningar milli gjald-

miðla“ og framtíðar-/fram-

virkir samningar um 

„fjölmynta verðbólguskipta-

samninga“ eða „verðbólgu-

skiptasamninga milli gjald-

miðla“ 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með föstum á 

móti breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir 

samningar um „skipta-

samninga í einum gjaldmiðli“ 

með föstum á móti breytileg-

um vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

,,Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir 

samningar um „skiptasamn-

inga í einum gjaldmiðli“ með 

gagnkvæmt breytilegum 

vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og 

eftir viðskipti, fyrir hvern undirflokk sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum og framtíðar-/ 

framvirkir samningar um 

„skiptasamninga í einum 

gjaldmiðli“ með gagnkvæmt 

föstum vöxtum 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

„Skiptasamningar í einum 

gjaldmiðli“ um skiptasamn-

inga um dagvexti og fram-

tíðar-/framvirkir skipta-

samningar um „skiptasamn-

inga í einum gjaldmiðli“ um 

skiptasamninga um dagvexti 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 

„Verðbólguskiptasamningar 

í einum gjaldmiðli“ og fram-

tíðar-/framvirkir samningar 

um „verðbólguskiptasamn-

inga í einum gjaldmiðli“ 

reikna ætti út viðmiðunarmörk 

fyrir hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu tilliti 

til viðskipta sem framkvæmd 

eru með fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 4 000 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 9 000 000 

evrur 

90 70 10 000 000 

evrur 

30 40 50 60 
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Tafla 5.3 

Vaxtaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé virkur 

markaður með 

Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir 

hvern undirflokk sem ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð eftir 

viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/framvirkir samningar um skuldabréf 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Valréttir á skuldabréf 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Framtíðarsamningar um vaxtaviðskipti og framvirkir vaxtasamningar 5 000 000 evrur 10 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Valréttir að vöxtum 5 000 000 evrur 10 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Skiptiréttir 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

„Fjölmynta skiptasamningar“ eða „skiptasamningar milli gjaldmiðla“ með 

föstum á móti breytilegum vöxtum og framtíðar-/framvirkir samningar um 

„fjölmynta skiptasamninga“ eða „skiptasamninga milli gjaldmiðla“ með 

föstum á móti breytilegum vöxtum 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

„Fjölmynta skiptasamningar“ eða „skiptasamningar milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt breytilegum vöxtum og framtíðar-/framvirkir samningar um 

„fjölmynta skiptasamninga“ eða „skiptasamninga milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt breytilegum vöxtum 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

„Fjölmynta skiptasamningar“ eða „skiptasamningar milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt föstum vöxtum og framtíðar-/framvirkir samningar um 

„fjölmynta skiptasamninga“ eða „skiptasamninga milli gjaldmiðla“ með 

gagnkvæmt föstum vöxtum“ 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

,,Fjölmynta skiptasamningar“ eða „skiptasamningar milli gjaldmiðla“ um 

skiptasamninga um dagvexti og framtíðar-/framvirkir skiptasamningar um 

„fjölmynta skiptasamninga“ eða „skiptasamninga milli gjaldmiðla“ um 

skiptasamninga um dagvexti“ 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

Fjölmynta verðbólguskiptasamningar“ eða „verðbólguskiptasamningar milli 

gjaldmiðla“ og framtíðar-/framvirkir samningar um „fjölmynta verðbólgu-

skiptasamninga“ eða „verðbólguskiptasamninga milli gjaldmiðla“ 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 
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Eignaflokkur — vaxtaafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir 

hvern undirflokk sem ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð eftir 

viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

„Skiptasamningar í einum gjaldmiðli“ með föstum á móti breytilegum vöxtum 

og framtíðar-/framvirkir samningar um „skiptasamninga í einum gjaldmiðli“ 

með föstum á móti breytilegum vöxtum 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

„Skiptasamningar í einum gjaldmiðli“ með gagnkvæmt breytilegum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samningar um „skiptasamninga í einum gjaldmiðli“ með 

gagnkvæmt breytilegum vöxtum 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

„Skiptasamningar í einum gjaldmiðli“ með gagnkvæmt föstum vöxtum og 

framtíðar-/framvirkir samningar um „skiptasamninga í einum gjaldmiðli“ með 

gagnkvæmt föstum vöxtum 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

,,Skiptasamningar í einum gjaldmiðli“ um skiptasamninga um dagvexti og 

framtíðar-/framvirkir skiptasamningar um „skiptasamninga í einum 

gjaldmiðli“ um skiptasamninga um dagvexti“ 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

,,Verðbólguskiptasamningar í einum gjaldmiðli“ og framtíðar-/framvirkir 

samningar um „verðbólguskiptasamninga í einum gjaldmiðli“ 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

Aðrar vaxtaafleiður 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 9 000 000 evrur 10 000 000 evrur 

6. Hlutabréfaafleiður 

Tafla 6.1 

Hlutabréfaafleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

hver samningur sem skilgreindur er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB og tengist: 

a) einu eða fleiri hlutabréfum, heimildarskírteinum, kauphallarsjóðum, skírteinum, öðrum svipuðum fjármálagerningum, sjóðstreymi eða öðrum afurðum sem tengjast gengi eins eða fleiri 

hlutabréfa, heimildarskírteina, kauphallarsjóða, skírteina eða annarra svipaðra fjármálagerninga, 

b) vísitölu hlutabréfa, heimildarskírteina, kauphallarsjóða, skírteina, annarra svipaðra fjármálagerninga, sjóðstreymis eða annarra afurða sem tengjast ávöxtun eins eða fleiri hlutabréfa, 

heimildarskírteina, kauphallarsjóða, skírteina eða annarra svipaðra fjármálagerninga 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Valréttir á hlutabréfavísitölu 

valréttur þar sem undirliggjandi þáttur er vísitala sem samanstendur af hlutabréfum 

allir valréttir á hlutabréfavísitölu teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfavísitölu 

framtíðar-/framvirkur samningur þar sem undirliggjandi þáttur er vísitala sem samanstendur af 

hlutabréfum 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfavísitölu teljast hafa virkan markað 

Hlutabréfavalréttir 

valréttur þar sem undirliggjandi þáttur er hlutabréf eða hlutabréfakarfa, sem leiðir af 

fyrirtækjaaðgerð 

allir hlutabréfavalréttir teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfum 

framtíðar-/framvirkur samningur þar sem undirliggjandi þáttur er hlutabréf eða hlutabréfakarfa, 

sem leiðir af fyrirtækjaaðgerð 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfum teljast hafa virkan markað 

Valréttir á hlutabréfaarð 

valréttur á arði af tilteknu hlutabréfi 

allir valréttir á hlutabréfaarð teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfaarði 

framtíðar-/framvirkur samningur um arð af tilteknu hlutabréfi 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir hlutabréfaarði teljast hafa virkan markað 

Valréttir á arðsvísitölu 

valréttur á vísitölu sem samanstendur af arði af fleiri en einu hlutabréfi 

allir valréttir á arðsvísitölu teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir arðsvísitölu 

framtíðar-/framvirkur samningur sem er tengdur vísitölu sem samanstendur af arði af fleiri en 

einu hlutabréfi 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir arðsvísitölu teljast hafa virkan markað 

Valréttir á flöktsvísitölu 

valréttur þar sem undirliggjandi þáttur er flöktsvísitala sem er skilgreind sem vísitala flökts 

tiltekinnar undirliggjandi vísitölu hlutabréfagerninga 

allir valréttir á flöktsvísitölu teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir flöktsvísitölu 

framtíðar-/framvirkur samningur þar sem undirliggjandi þáttur er flöktsvísitala sem er 

skilgreind sem vísitala flökts tiltekinnar undirliggjandi vísitölu hlutabréfagerninga 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir flöktsvísitölu teljast hafa virkan markað 

Valréttir á kauphallarsjóð 

valréttur þar sem undirliggjandi þáttur er kauphallarsjóður 

allir valréttir á kauphallarsjóð teljast hafa virkan markað 

Framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir kauphallarsjóði 

framtíðar-/framvirkur samningur þar sem undirliggjandi þáttur er kauphallarsjóður 

allir framtíðar-/framvirkir samningar sem eru tengdir kauphallarsjóði teljast hafa virkan markað 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið  

1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki 

ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Skiptasamningar undirflokkur skiptasamninga er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund undirliggjandi þáttar: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi þáttur: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmið 3 — breyta: grunnafkomubreyta verðávöxtunar (e. price return), breyta 

ávöxtunar í formi arðs, breyta fyrir dreifni ávöxtunar, breyta fyrir flökt ávöxtunar 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil skiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

50 000 000 evrur 15 

Grunnafkomubreyta verðávöxtunar Breyta fyrir dreifni/flökt ávöxtunar Breyta ávöxtunar í formi arðs 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 

mánuður 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 mánuður  

< líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími 

≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími 

≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið  

1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki 

ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

 Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár …   

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár Líftímabil m: (n-1) ár < líftími 

≤ n ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár …  

… Líftímabil m: (n-1) ár < líftími 

≤ n ár 

 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími 

≤ n ár 

  

Safnskiptasamningar undirflokkur safnskiptasamninga er skilgreindur út frá tiltekinni samsetningu af: 

Sundurliðunarviðmiði 1 — tegund undirliggjandi þáttar: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmiði 2 — undirliggjandi þáttur: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmiði 3 — breyta: grunnafkomubreyta verðávöxtunar (e. price return), breyta 

ávöxtunar í formi arðs, breyta fyrir dreifni ávöxtunar, breyta fyrir flökt ávöxtunar 

Sundurliðunarviðmiði 4 — líftímabil safnskiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

50 000 000 evrur 15 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar hlutabréfaafleiður  

hlutabréfaafleiða sem tilheyrir 

engum ofangreindra undir-

eignaflokka 

aðrar hlutabréfaafleiður teljast ekki hafa virkan markað 

Tafla 6.2 

Hlutabréfaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Valréttir á 

hlutabréfavísi-

tölu 

undirflokkur valrétta á hlutabréfavísitölu er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-

arviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

hlutabréfavísitala 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag  

< 100 milljónir evra  

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra  

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 200 milljónir evra 

2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 

200 milljónir evra  

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 600 milljónir evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

Meðalgrundvallar-

fjárhæð á dag  

≥ 600 milljónir evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 
framvirkir 

samningar 
sem eru 
tengdir hluta-

bréfavísitölu 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 
sem eru tengdir hlutabréfavísitölu er skil-
greindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-
viðmiðum: 
Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 
hlutabréfavísitala 

reikna ætti út 
viðmiðunarmörk 
fyrir hvern 
undirflokk að 
teknu tilliti til 
viðskipta sem 
framkvæmd eru 
með fjármála-
gerninga sem 
tilheyra undir-
flokknum 

Meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 
≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 1 
milljarður evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

1 milljarður evra ≤ 
meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 3 
milljarðar evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

3 milljarðar evra ≤ 
meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 
milljarðar evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj
árhæð á dag ≥ 5 

milljarðar evra 

25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 250 000 000 evrur 260 000 000 evrur 

Hlutabréfaval-
réttir 

undirflokkur hlutabréfavalréttar er skilgreindur 
samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 
Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 
hlutabréf 

reikna ætti út 
viðmiðunarmörk 
fyrir hvern 
undirflokk að 
teknu tilliti til 
viðskipta sem 
framkvæmd eru 
með fjármálagern-
inga sem tilheyra 
undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 5 
milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 250 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 
milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar 

sem eru 

tengdir hluta-

bréfum 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 

sem eru tengdir hlutabréfum er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

hlutabréf 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 250 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 

milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

Valréttir á 

hlutabréfaarð 

undirflokkur valrétta á hlutabréfaarð er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-

arviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

hlutabréf sem veitir rétt til arðs 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 400 000 evrur 450 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

25 000 evrur 30 000 evrur 500 000 evrur 550 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

50 000 evrur 100 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 

milljónir evra 

100 000 evrur 150 000 evrur 2 000 000 evrur 2 500 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar 

sem eru 

tengdir hluta-

bréfaarði 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 

sem eru tengdir hlutabréfaarði er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

hlutabréf sem veitir rétt til arðs 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 400 000 evrur 450 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

25 000 evrur 30 000 evrur 500 000 evrur 550 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

50 000 evrur 100 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 

milljónir evra 

100 000 evrur 150 000 evrur 2 000 000 evrur 2 500 000 evrur 

Valréttir á 

arðsvísitölu 

undirflokkur valrétta arðsvísitölu er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

arðsvísitala 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 100 

milljónir evra  

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 200 milljónir 

evra 

2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 

200 milljónir evra 

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 600 milljónir 

evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 600 

milljónir evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 
framvirkir 
samningar 

sem eru 
tengdir arðs-
vísitölu 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 
sem eru tengdir arðsvísitölu er skilgreindur 
samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 
Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 
arðsvísitala 

reikna ætti út 
viðmiðunarmörk 
fyrir hvern 
undirflokk að 
teknu tilliti til 
viðskipta sem 
framkvæmd eru 
með fjármálagern-
inga sem tilheyra 
undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 
≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 
< 1 milljarður evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

1 milljarður evra ≤ 

meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 3 
milljarðar evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

3 milljarðar evra ≤ 
meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 
milljarðar evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 5 
milljarðar evra 

25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 250 000 000 evrur 260 000 000 evrur 

Valréttir á 
flöktsvísitölu 

undirflokkur valrétta á flöktsvísitölu er 
skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-
arviðmiðum: 
Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 
flöktsvísitala 

reikna ætti út 
viðmiðunarmörk 
fyrir hvern 
undirflokk að 
teknu tilliti til 
viðskipta sem 
framkvæmd eru 
með fjármálagern-
inga sem tilheyra 
undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj
árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 
≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 200 milljónir 
evra 

2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 

200 milljónir evra 
≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 600 milljónir 
evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 600 
milljónir evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar 

sem eru 

tengdir 

flöktsvísitölu 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 

sem eru tengdir flöktsvísitölu er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

flöktsvísitala 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 1 milljarður evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

1 milljarður evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 3 

milljarðar evra 

5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 50 000 000 evrur 55 000 000 evrur 

3 milljarðar evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljarðar evra 

15 000 000 evrur 20 000 000 evrur 150 000 000 evrur 160 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 5 

milljarðar evra 

25 000 000 evrur 30 000 000 evrur 250 000 000 evrur 260 000 000 evrur 

Valréttir á 

kauphallar-

sjóð 

undirflokkur valrétta á kauphallarsjóð er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-

arviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

kauphallarsjóður 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 250 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 

milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar 

sem eru 

tengdir 

kauphallar-

sjóði 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga 

sem eru tengdir kauphallarsjóði er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi 

kauphallarsjóður 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 5 

milljónir evra 

20 000 evrur 25 000 evrur 1 000 000 evrur 1 250 000 evrur 

5 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 10 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

10 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 20 

milljónir evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 20 

milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

Skiptasamn-

ingar 

undirflokkur skiptasamninga er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund undir-

liggjandi þáttar: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi 

þáttur: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmið 3 — breyta: grunn-

afkomubreyta verðávöxtunar (e. price return), 

breyta ávöxtunar í formi arðs, breyta fyrir 

dreifni ávöxtunar, breyta fyrir flökt ávöxtunar 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil skipta-

samnings, skilgreint sem hér segir: 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

50 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 200 milljónir 

evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 200 

milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

 Grunn-

afkomubreyta 

verðávöxtunar 

Breyta fyrir 

dreifni/flökt 

ávöxtunar 

Breyta ávöxtunar 

í formi arðs 

      

Líftímabil 1: 

0 < líftími 

≤ 1 mánuður 

Líftímabil 1: 

0 < líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 

< líftími ≤ 1 ár 

      

Líftímabil 2: 

1 mánuður < 

líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 2: 

3 mánuðir  

< líftími ≤ 6 

mánuðir 

Líftímabil 2: 1 

ár < líftími ≤ 2 ár 

      

Líftímabil 3: 

3 mánuðir  

< líftími ≤ 6 

mánuðir 

Líftímabil 3: 

6 mánuðir  

< líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 2 

ár < líftími ≤ 3 ár 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

 Líftímabil 4: 

6 mánuðir  

< líftími ≤ 1 

ár 

Líftímabil 4: 

1 ár < líftími 

≤ 2 ár 

…       

Líftímabil 5: 

1 ár < líftími 

≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 

2 ár < líftími 

≤ 3 ár 

Líftímabil m: 

(n-1) ár < líftími 

≤ n ár 

      

      

Líftímabil 6: 

2 ár < líftími 

≤ 3 ár 

…        

… Líftímabil m: 

(n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

 Líftímabil 

m: (n-1) ár  

< líftími ≤ n 

ár 

        

Safnskipta-

samningar 

undirflokkur safnskiptasamninga er skilgreindur 

út frá tiltekinni samsetningu af: 

Sundurliðunarviðmiði 1 — tegund undir-

liggjandi þáttar: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmiði 2 — undirliggjandi 

þáttur: einn aðili, vísitala, karfa 

Sundurliðunarviðmiði 3 — breyta: grunn-

afkomubreyta verðávöxtunar (e. price return), 

breyta ávöxtunar í formi arðs, breyta fyrir 

dreifni ávöxtunar, breyta fyrir flökt ávöxtunar 

Sundurliðunarviðmiði 4 — líftímabil 

safnskiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

reikna ætti út 

viðmiðunarmörk 

fyrir hvern 

undirflokk að 

teknu tilliti til 

viðskipta sem 

framkvæmd eru 

með fjármálagern-

inga sem tilheyra 

undirflokknum 

50 milljónir evra ≤ 

meðalgrundvallarfj

árhæð á dag < 100 

milljónir evra 

250 000 evrur 300 000 evrur 1 250 000 evrur 1 500 000 evrur 

100 milljónir evra 

≤ meðalgrund-

vallarfjárhæð á dag 

< 200 milljónir 

evra 

500 000 evrur 550 000 evrur 2 500 000 evrur 3 000 000 evrur 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag ≥ 200 

milljónir evra 

1 000 000 evrur 1 500 000 evrur 5 000 000 evrur 5 500 000 evrur 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður       
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Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Til að ákvarða viðmiðunarmörk stærðar sem á 

sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar 

stærðar fyrir og eftir viðskipti skal skipta hverjum 

undireignaflokki nánar í undirflokka eins og 

skilgreint er hér á eftir 

Viðskipti til 

viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunar-

mörkum 

Viðmiðunargildi stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

ákvörðuð fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með, á grundvelli þess bils 

meðalgrundvallarfjárhæðar á dag sem undirflokkurinn tilheyrir 

Meðalgrundvallarfjár

hæð á dag 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning áður en 

viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð 

áður en viðskipti fara 

fram 

Stærð sem á 

sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð 

eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

 Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir       

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir       

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár       

Líftímabil 5: 1 ár < líftími ≤ 2 ár       

Líftímabil 6: 2 ár < líftími ≤ 3 ár       

…       

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár       

Tafla 6.3 

Hlutabréfaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Eignaflokkur — hlutabréfaafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en viðskipti 

fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Skiptasamningar 20 000 evrur 25 000 evrur 100 000 evrur 150 000 evrur 

Safnskiptasamningar 20 000 evrur 25 000 evrur 100 000 evrur 150 000 evrur 

Aðrar hlutabréfaafleiður 20 000 evrur 25 000 evrur 100 000 evrur 150 000 evrur 
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7. Hrávöruafleiður 

Tafla 7.1 

Hrávöruafleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

Framtíðar-/framvirkir samningar 

um málmhrávöru 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga um málmhrávöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund málms: góðmálmur, annar málmur en góðmálmur 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi málmur 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð framtíðar-/framvirks samnings er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil framtíðar-/framvirks samnings, skilgreint sem hér segir: 

10 000 000 evrur 10 

Góðmálmar Aðrir málmar en góðmálmar  

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár  

Líftímabil 2: 3 mánuðir < 

líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár  

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár  

Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 3 

ár 

…  
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 … Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

   

Líftímabil m: (n-1) ár  

< líftími ≤ n ár 

  

Valréttir á málmhrávöru undirflokkur valréttar á málmhrávöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund málms: góðmálmur, annar málmur en góðmálmur 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi málmur 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð valréttarins er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil valréttar, skilgreint sem hér segir: 

10 000 000 evrur 10 

Góðmálmar Aðrir málmar en góðmálmar  

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár  

Líftímabil 2: 3 mánuðir  

< líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár  

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár  

Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 3 

ár 

…  
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 … Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

   

Líftímabil m: (n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 

  

Skiptasamningar um 

málmhrávöru 

undirflokkur skiptasamnings um málmhrávöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-

arviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund málms: góðmálmur, annar málmur en góðmálmur 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi málmur 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð skiptasamningsins er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — uppgjörstegund, skilgreind sem reiðufé, efnisleg eða annað 

Sundurliðunarviðmið 5 — líftímabil skiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

10 000 000 evrur 10 

Góðmálmar Aðrir málmar en góðmálmar  

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár  

Líftímabil 2: 3 mánuðir < 

líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár  

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár  
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 3 

ár 

…    

… Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

 

Líftímabil m: (n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 

  

Framtíðar-/framvirkir samningar 

um orkuvöru 

undirflokkur framtíðar-/framvirks samnings um orkuvöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund orku: olía, olíueimi, kol, léttar olíuafurðir, jarðgas, raforka, aðrir 

orkugjafar 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi orka 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð framtíðar-/framvirks samnings er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — tegund álags, skilgreind sem grunnálag (e. baseload), álagstoppur, utan 

tímabils hámarksálags eða annað, sem á við um tegund orku: raforku 

Sundurliðunarviðmið 5 — staður afhendingar/uppgjörs með reiðufé, eftir því sem á við um tegund 

orku: olíu, olíueimi, léttar olíuafurðir, raforku, aðra orkugjafa 

Sundurliðunarviðmið 6 — líftímabil framtíðar-/framvirks samnings, skilgreint sem hér segir: 

10 000 000 evrur 10 

Olía/olíueimi/léttar olíuafurðir Kol Jarðgas/raforka/aðrir orkugjafar 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 4 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 

mánuður 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 Líftímabil 2: 4 mánuðir < 

líftími ≤ 8 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími 

≤ 1 ár 

  

Líftímabil 3: 8 mánuðir < 

líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

… … 

… Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

Líftímabil m: (n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 

  

Valréttir á orkuvöru undirflokkur valrétta á orkuvöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund orku: olía, olíueimi, kol, léttar olíuafurðir, jarðgas, raforka, aðrir 

orkugjafar 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi orka 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð valréttarins er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — — tegund álags, skilgreind sem grunnálag (e. baseload), álagstoppur, utan 

tímabils hámarksálags eða annað, sem á við um tegund orku: raforku 

Sundurliðunarviðmið 5 — staður afhendingar/uppgjörs með reiðufé, eftir því sem á við um tegund 

orku: olíu, olíueimi, léttar olíuafurðir, raforku, aðra orkugjafa 

Sundurliðunarviðmið 6 — líftímabil valréttar, skilgreint sem hér segir: 

10 000 000 evrur 10 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 Olía/olíueimi/léttar olíuafurðir Kol Jarðgas/raforka/aðrir orkugjafar   

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 4 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 

mánuður 

Líftímabil 2: 4 mánuðir < 

líftími ≤ 8 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 8 mánuðir < 

líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

… … 

… Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

Líftímabil m: (n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 

  

Skiptasamningar um orkuvöru undirflokkur skiptasamninga um orkuvöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund orku: olía, olíueimi, kol, léttar olíuafurðir, jarðgas, raforka, aðrir 

orkugjafar 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi orka 

10 000 000 evrur 10 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð skiptasamnings er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — uppgjörstegund, skilgreind sem reiðufé, efnisleg eða annað 

Sundurliðunarviðmið 5 — tegund álags, skilgreind sem grunnálag (e. baseload), álagstoppur, utan 

tímabils hámarksálags eða annað, sem á við um tegund orku: raforku 

Sundurliðunarviðmið 6 — staður afhendingar/uppgjörs með reiðufé, eftir því sem á við um tegund 

orku: olíu, olíueimi, léttar olíuafurðir, raforku, aðra orkugjafa 

Sundurliðunarviðmið 7 — líftímabil skiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

  

Olía/olíueimi/léttar olíuafurðir Kol Jarðgas/raforka/aðrir orkugjafar 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 4 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 

mánuðir 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 

mánuður 

Líftímabil 2: 4 mánuðir < 

líftími ≤ 8 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími 

≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 8 mánuðir < 

líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 

ár 

… … 



   

 

N
r. 7

2
/1

2
6
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

1
1

.1
1

.2
0
2

1
 

 

Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 … Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n 

ár 

  

Líftímabil m: (n-1) ár < 

líftími ≤ n ár 

  

Framtíðar-/framvirkir samningar 

um landbúnaðarhrávöru 

undirflokkur framtíðar-/framvirkra samninga um landbúnaðarhrávöru er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi landbúnaðarhrávara 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem 

grundvallarfjárhæð framtíðar-/framvirks samnings er í 

Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil framtíðar-/framvirks samnings, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

10 000 000 evrur 10 

Valréttir á landbúnaðarhrávöru undirflokkur valrétta á landbúnaðarhrávöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi landbúnaðarhrávara 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð valréttarins er í 

Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil valréttar, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

10 000 000 evrur 10 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 
Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr.  

8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og 

b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern þann undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á 

dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

 Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

  

Skiptasamningar um 

landbúnaðarhrávöru 

undirflokkur skiptasamninga um landbúnaðarhrávöru er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðun-

arviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi landbúnaðarhrávara 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá gjaldmiðill sem grundvallar-

fjárhæð skiptasamnings er í 

Sundurliðunarviðmið 3 — uppgjörstegund, skilgreind sem reiðufé, efnisleg eða annað 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil skiptasamnings, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 2: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 3: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

10 000 000 evrur 10 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar hrávöruafleiður  

hrávöruafleiður sem tilheyra engum 

ofangreindra undireignaflokka 

aðrar hrávöruafleiður teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 7.2 

Hrávöruafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðun-

armark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar um 

málmhrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Valréttir á 

málmhrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Skiptasamningar 

um málmhrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðun-

armark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar um 

orkuvöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Valréttir á 

orkuvöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Skiptasamningar 

um orkuvöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðun-

armark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Framtíðar-/ 

framvirkir 

samningar um 

landbúnaðar-

hrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Valréttir á 

landbúnaðar-

hrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Skiptasamningar 

um landbúnaðar-

hrávöru 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að 

teknu tilliti til viðskipta 

sem framkvæmd eru 

með fjármálagerninga 

sem tilheyra undir-

flokknum 

S1 S2 S3 S4 250 000 evrur 70 500 000 evrur 80 60 750 000 evrur 90 70 1 000 000 evrur 

30 40 50 60 
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Tafla 7.3 

Hrávöruafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Eignaflokkur — hrávöruafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem 

ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framtíðar-/framvirkir samningar um málmhrávöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Valréttir á málmhrávöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Skiptasamningar um málmhrávöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Framtíðar-/framvirkir samningar um orkuvöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Valréttir á orkuvöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Skiptasamningar um orkuvöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Framtíðar-/framvirkir samningar um landbúnaðar-

hrávöru 

250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Valréttir á landbúnaðarhrávöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Skiptasamningar um landbúnaðarhrávöru 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 

Aðrar hrávöruafleiður 250 000 evrur 500 000 evrur 750 000 evrur 1 000 000 evrur 
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8. Gjaldeyrisafleiður 

Tafla 8.1 

Gjaldeyrisafleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — gjaldeyrisafleiður 

fjármálagerningur sem varðar gjaldmiðla eins og skilgreint er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Framvirkur samningur án afhendingar (NDF) 

framvirkur samningur sem er samkvæmt 

skilmálum sínum gerður upp með reiðufé milli 

samningsaðila, þar sem uppgjörsfjárhæðin 

ákvarðast af mismuninum á gengi tveggja 

gjaldmiðla milli viðskiptadags og matsdags. Á 

uppgjörsdegi skuldar annar aðilinn hinum 

aðilanum nettó mismun milli i. gengisins sem er 

ákvarðað á viðskiptadegi og ii. gengisins á 

matsdegi, miðað við grundvallarfjárhæðina, og 

greiðist sú nettó fjárhæð í þeim uppgjörsgjaldmiðli 

sem kveðið er á um í samningnum. 

undirflokkur framvirkra gjaldeyrissamninga án 

afhendingar er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil framvirka 

samningsins, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Framvirkir samningar án afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Framvirkur samningur til afhendingar (DF) 

framvirkur samningur sem felur eingöngu í sér 

skipti á tveimur mismunandi gjaldmiðlum á 

tilteknum samningsbundnum uppgjörsdegi í 

framtíðinni á föstu gengi sem samið er um við 

upphaf samningsins um skiptin. 

undirflokkur framvirkra gjaldeyrissamninga til 

afhendingar er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil framvirka 

samningsins, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Framvirkir samningar til afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Gjaldeyrisvalréttur án afhendingar (NDO) 

valréttur sem er samkvæmt skilmálum sínum 

gerður upp með reiðufé milli samningsaðila, þar 

sem uppgjörsfjárhæðin ákvarðast af mismuninum á 

gengi tveggja gjaldmiðla milli viðskiptadags og 

matsdags. Á uppgjörsdegi skuldar annar aðilinn 

hinum aðilanum nettó mismun milli i. gengisins 

sem er ákvarðað á viðskiptadegi og ii. gengisins á 

matsdegi, miðað við grundvallarfjárhæðina, og 

greiðist sú nettó fjárhæð í þeim uppgjörsgjaldmiðli 

sem kveðið er á um í samningnum.. 

undirflokkur gjaldeyrisvalréttar án afhendingar er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil valréttar, skilgreint 

sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Gjaldeyrisvalréttir án afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Gjaldeyrisvalréttur til afhendingar (DO) 

valréttur sem felur eingöngu í sér skipti á tveimur 

mismunandi gjaldmiðlum á tilteknum samnings-

bundnum uppgjörsdegi í framtíðinni á föstu gengi 

sem samið er um við upphaf samnings um skiptin. 

undirflokkur gjaldeyrisvalrétta til afhendingar er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi 

gjaldmiðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil valréttar, skilgreint 

sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Gjaldeyrisvalréttir til afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Gjaldeyrisskiptasamningur án afhendingar 

(NDS) 

skiptasamningur sem er samkvæmt skilmálum 

sínum gerður upp með reiðufé milli samningsaðila, 

þar sem uppgjörsfjárhæðin ákvarðast af mismun-

inum á gengi tveggja gjaldmiðla milli viðskipta-

dags og matsdags. Á uppgjörsdegi skuldar annar 

aðilinn hinum aðilanum nettó mismun milli i. 

gengisins sem er ákvarðað á viðskiptadegi og ii. 

gengisins á matsdegi, miðað við grundvallar-

fjárhæðina, og greiðist sú nettó fjárhæð í þeim 

uppgjörsgjaldmiðli sem kveðið er á um í 

samningnum. 

undirflokkur gjaldmiðlaskiptasamninga án afhendingar er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Gjaldeyrisskiptasamningar án afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Gjaldeyrisskiptasamningur til afhendingar (DS) 

skiptasamningur sem felur eingöngu í sér skipti á 

tveimur mismunandi gjaldmiðlum á tilteknum 

samningsbundnum uppgjörsdegi í framtíðinni á 

föstu gengi sem samið er um við upphaf samnings 

um skiptin. 

undirflokkur gjaldeyrisskiptasamninga til afhendingar er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi gjaldmiðlapar, 

skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla afleiðusamningsins  

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil skiptasamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Gjaldeyrisskiptasamningar til afhendingar teljast ekki hafa virkan markað 
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Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst 

virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal 

skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka 

eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með 

hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk 

megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Framtíðarsamningar um gjaldeyri undirflokkur framtíðarsamninga um gjaldeyri er 

skilgreindur samkvæmt eftirfarandi sundurliðunar-

viðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — — undirliggjandi gjald-

miðlapar, skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi 

gjaldmiðla afleiðusamningsins 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil framtíðarsamnings, 

skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 vika 

Líftímabil 2: 1 vika < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 4: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 5: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

Framtíðarsamningar um gjaldeyri teljast ekki hafa virkan markað 

Eignaflokkur — gjaldeyrisafleiður 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar gjaldeyrisafleiður  

gjaldeyrisafleiða sem tilheyrir engum ofangreindra 

undireignaflokka 

aðrar gjaldeyrisafleiður teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 8.2 

Gjaldeyrisafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Eignaflokkur — gjaldeyrisafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað 

er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Framvirkur samningur án afhendingar (NDF 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Framvirkur samningur til afhendingar (DF) 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Gjaldeyrisvalréttur án afhendingar (NDO) 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Gjaldeyrisvalréttur til afhendingar (DO) 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Gjaldeyrisskiptasamningur án afhendingar 

(NDS) 

4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Gjaldeyrisskiptasamningur til afhendingar (DS) 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Framtíðarsamningur um gjaldeyri 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 

Aðrar gjaldeyrisafleiður 4 000 000 evrur 5 000 000 evrur 20 000 000 evrur 25 000 000 evrur 
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9. Lánaafleiður 

Tafla 9.1 

Lánaafleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 

6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari 

undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða. Að því er varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé 

með skal, eftir atvikum, beita eigindlega viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi 

viðskipta á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

Útgáfustaða vísitölunnar (e. on-the-run status) 

[Eigindlegt viðbótarviðmið um seljanleika] 

Vísitöluskuldatrygging 

skiptasamningur þar sem 

skipti á sjóðstreymi er tengt 

lánshæfi mismunandi 

útgefenda fjármálagerninga 

sem mynda vísitölu og 

lánshæfisatburðum 

undirflokkur vísitöluskuldatryggingar er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi vísitala 

Sundurliðunarviðmið 2 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá 

gjaldmiðill sem grundvallarfjárhæð afleiðunnar er í 

Sundurliðunarviðmið 3 — líftímabil skuldatryggingar, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

200 000 000 evrur 10 Undirliggjandi vísitala telst hafa virkan 

markað: 

1) út allt tímabilið sem hún hefur stöðuna 

„nýútgefin“ (e. on-the-run status)“ 

2) fyrstu 30 virka daga sem hún hefur 

„stöðu síðustu vísitölu á undan 

nýútgefinni vísitölu“ (e. 1x off-the-run 

status) 

„nýútgefin vísitala“: nýjasta útgáfa (runa) 

vísitölunnar, sem stofnast á þeim degi sem 

samsetning vísitölunnar tekur gildi og rennur 

út einum degi fyrir þann dag sem samsetning 

næstu útgáfu (runu) vísitölunnar tekur gildi. 

„staða síðustu vísitölu á undan nýútgefinni 

vísitölu“: staða þeirrar útgáfu (runu) 

vísitölunnar sem er næst á undan núverandi 

„nýútgefinni“ útgáfu (runu) á tilteknum 

tímapunkti. Útgáfa (runa) hættir að vera 

„nýútgefin“ og fær stöðuna „síðasta vísitala á 

undan nýútgefinni vísitölu“ þegar nýrri 

útgáfa (runa) vísitölunnar er stofnuð. 
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Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 

6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari 

undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða. Að því er varðar undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé 

með skal, eftir atvikum, beita eigindlega viðbótarviðmiðinu um seljanleika 

Meðalgrundvallarfj

árhæð á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi 

viðskipta á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 2] 

Útgáfustaða vísitölunnar (e. on-the-run status) 

[Eigindlegt viðbótarviðmið um seljanleika] 

Skuldatrygging gagnvart 

einum aðila 

skiptasamningur þar sem 

skipti á sjóðstreymi er tengt 

lánshæfi eins útgefanda 

fjármálagerninga og 

lánshæfisatburðum 

undirflokkur skuldatryggingar gagnvart einum aðila er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirliggjandi viðmiðunaraðili 

Sundurliðunarviðmið 2 — tegund undirliggjandi viðmiðunaraðila, skilgreind 

sem hér segir: 

„Útgefandi sem er ríki eða opinber aðili“: útgefandi sem er eitthvað af 

eftirfarandi: 

a) Sambandið, 

b) aðildarríki, þ.m.t. ráðuneyti, stofnun eða félag með sérstakan tilgang á vegum 

aðildarríkis, 

c) ríkisaðili sem er ekki talinn upp í a- og b-lið, 

d) sé um að ræða aðildarríki sem er sambandsríki, aðili að því sambandsríki, 

e) félag með sérstakan tilgang á vegum fleiri en eins aðildarríkis, 

f) alþjóðleg fjármálastofnun sem tvö eða fleiri aðildarríki hafa stofnað og hefur 

þann tilgang að vinna að fjármögnun og veita fjárhagsaðstoð til handa þeim 

aðilum sínum sem eiga í alvarlegum fjármögnunarerfiðleikum eða eiga á 

hættu að lenda í slíkum erfiðleikum, 

g) Fjárfestingarbanki Evrópu, 

h) opinber aðili sem er ekki ríkisútgefandi eins og tilgreint er í a- til c-lið. 

„Útgefandi í formi fyrirtækis“: útgefandi sem er ekki útgefandi af tegundinni ríki 

eða opinber aðili. 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirliggjandi gjaldmiðill, skilgreindur sem sá 

gjaldmiðill sem grundvallarfjárhæð afleiðunnar er í 

Sundurliðunarviðmið 4 — líftímabil skuldatryggingar, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 2: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 3: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

10 000 000 evrur 10  



   

 

N
r. 7

2
/1

4
2
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

1
1

.1
1

.2
0
2

1
 

 

Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 

6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta hverjum undireignaflokki niður í frekari 

undirflokka eins og skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

undirflokk sem uppfyllir ekki eftirfarandi eigindlegt seljanleikaviðmið 

Valréttur á skuldatrygg-

ingavísitölu 

valréttur þar sem undir-

liggjandi þáttur er skulda-

tryggingavísitala 

undirflokkur valrétta á skuldatryggingavísitölu er skilgreindur samkvæmt 

eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirflokkur skuldatryggingavísitölu sem er 

tilgreindur fyrir undireignaflokk vísitöluskuldatrygginga 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil valréttar, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

valréttur á skuldatryggingavísitölu þar sem undirliggjandi skuldatryggingavísitala er 

undirflokkur sem ákvarðað er að virkur markaður sé með og sem hefur 0-6 mánaða 

líftímabil telst hafa virkan markað 

valréttur á skuldatryggingavísitölu þar sem undirliggjandi skuldatryggingavísitala er 

undirflokkur sem ákvarðað er að virkur markaður sé með og sem hefur ekki  

0-6 mánaða líftímabil telst ekki hafa virkan markað 

valréttur á skuldatryggingavísitölu þar sem undirliggjandi skuldatryggingavísitala er 

undirflokkur sem ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með telst ekki hafa virkan 

markað, óháð líftímabili 

Valréttur á skuldatrygg-

ingu gagnvart einum 

aðila 

valréttur þar sem undir-

liggjandi þáttur er skulda-

trygging gagnvart einum 

aðila 

undirflokkur valréttar á skuldatryggingu gagnvart einum aðila er skilgreindur 

samkvæmt eftirfarandi sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — undirflokkur skuldatryggingar gagnvart einum aðila 

sem er tilgreindur fyrir undireignaflokk skuldatryggingar gagnvart einum aðila 

Sundurliðunarviðmið 2 — líftímabil valréttar, skilgreint sem hér segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 2: 6 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 3: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 4: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

valréttur á skuldatryggingu gagnvart einum aðila þar sem undirliggjandi skulda-

trygging gagnvart einum aðila er undirflokkur sem ákvarðað er að virkur markaður sé 

með og sem hefur 0-6 mánaða líftímabil telst hafa virkan markað 

valréttur á skuldatryggingu gagnvart einum aðila þar sem undirliggjandi skulda-

trygging gagnvart einum aðila er undirflokkur sem ákvarðað er að virkur markaður sé 

með og sem hefur ekki 0-6 mánaða líftímabil telst ekki hafa virkan markað 

valréttur á skuldatryggingu gagnvart einum aðila þar sem undirliggjandi skulda-

trygging gagnvart einum aðila er undirflokkur sem ákvarðað er að ekki sé virkur 

markaður með telst ekki hafa virkan markað, óháð líftímabili 

Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar lánaafleiður  

lánaafleiða sem tilheyrir 

engum ofangreindra undir-

eignaflokka 

aðrar lánaafleiður teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 9.2 

Lánaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir 

viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Vísitöluskulda-

trygging 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 2 500 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 7 500 000 evrur 90 70 10 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Skuldatrygging 

gagnvart einum 

aðila 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 2 500 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 7 500 000 evrur 90 70 10 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Skuldatrygging 

á sérsniðna 

körfu 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 2 500 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 7 500 000 evrur 90 70 10 000 000 evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireigna-

flokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir 

viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður 

en viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Valréttur á 

skuldatrygging

avísitölu 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 2 500 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 7 500 000 evrur 90 70 10 000 000 evrur 

30 40 50 60 

Valréttur á 

skuldatrygging

u gagnvart 

einum aðila 

reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 2 500 000 

evrur 

70 5 000 000 

evrur 

80 60 7 500 000 evrur 90 70 10 000 000 evrur 

30 40 50 60 

  



   

 

1
1

.1
1

.2
0
2

1
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 7

2
/1

4
5
 

 

Tafla 9.3 

Lánaafleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé virkur 

markaður með 

Eignaflokkur — lánaafleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem 

ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Vísitöluskuldatrygging 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 

Skuldatrygging gagnvart einum aðila 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 

Skuldatrygging á sérsniðna körfu 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 

Valréttur á skuldatryggingavísitölu 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 

Valréttur á skuldatryggingu gagnvart einum aðila 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 

Aðrar lánaafleiður 2 500 000 evrur 5 000 000 evrur 7 500 000 evrur 10 000 000 evrur 
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10. C10 afleiður 

Tafla 10.1 

C10 afleiður — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — C10 afleiður 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta hverjum 

undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér 

fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. 

gr., með hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll 

eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Farmafleiður 

fjármálagerningur sem tengist farmgjöldum eins og 

tilgreint er í 10. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 

2014/65/ESB 

undirflokkur farmafleiðu er skilgreindur samkvæmt eftirfarandi 

sundurliðunarviðmiðum: 

Sundurliðunarviðmið 1 — tegund samnings: framvirkir 

farmsamningar eða valréttir 

Sundurliðunarviðmið 2 — tegund farms: farmur í fljótandi 

formi, farmur í föstu formi 

Sundurliðunarviðmið 3 — undirtegund farms: búlkaskip fyrir 

farm í föstu formi, tankskip, gámaskip 

Sundurliðunarviðmið 4 — tilgreining stærðar sem tengist 

undirtegund farms 

Sundurliðunarviðmið 5 — sérstök áætlunarleið eða meðaltal 

tímaleigu 

Sundurliðunarviðmið 6 — líftímabil afleiðu, skilgreint sem hér 

segir: 

Líftímabil 1: 0 < líftími ≤ 1 mánuður 

Líftímabil 2: 1 mánuður < líftími ≤ 3 mánuðir 

Líftímabil 3: 3 mánuðir < líftími ≤ 6 mánuðir 

Líftímabil 4: 6 mánuðir < líftími ≤ 9 mánuðir 

10 000 000 evrur 10 
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Eignaflokkur — C10 afleiður 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta hverjum 

undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og skilgreint er hér 

fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. 

gr., með hvern þann undirflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll 

eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða 

Meðalgrundvallarfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

 Líftímabil 5: 9 mánuðir < líftími ≤ 1 ár 

Líftímabil 6: 1 ár < líftími ≤ 2 ár 

Líftímabil 7: 2 ár < líftími ≤ 3 ár 

… 

Líftímabil m: (n-1) ár < líftími ≤ n ár 

  

Eignaflokkur — C10 afleiður 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar C10 afleiður  

fjármálagerningur, eins og hann er skilgreindur í 10. lið 

C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB, sem er 

ekki „farmafleiða“, einhver eftirfarandi undir-

eignaflokka vaxtaafleiðna: „fjölmynta verðbólguskipta-

samningur eða skiptasamningur milli gjaldmiðla“, 

„framtíðar-/framvirkur samningur um fjölmynta 

verðbólguskiptasamninga eða skiptasamninga milli 

gjaldmiðla“, „verðbólguskiptasamningur í einum 

gjaldmiðli“, „framtíðar-/framvirkur samningur um 

verðbólguskiptasamning í einum gjaldmiðli“ og hver 

eftirfarandi undireignaflokka hlutabréfaafleiðna: 

„valréttur á flöktsvísitölu“, „framtíðar-/framvirkur 

samningur sem er tengdur flöktsvísitölu“, skipta-

samningur með breytu fyrir dreifni ávöxtunar, skipta-

samningur með breytu fyrir flökt ávöxtunar, safnskipta-

samningur með breytu fyrir dreifni ávöxtunar, 

safnskiptasamningur með breytu fyrir flökt ávöxtunar 

aðrar C10 afleiður teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 10.2 

C10 afleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — C10 afleiður 

Undireigna-

flokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar 

við útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Farmafleiður reikna ætti út við-

miðunarmörk fyrir 

hvern undirflokk undir-

eignaflokksins að teknu 

tilliti til viðskipta sem 

framkvæmd eru með 

fjármálagerninga sem 

tilheyra undirflokknum 

S1 S2 S3 S4 25 000 evrur 70 50 000 evrur 80 60 75 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 

Tafla 10.3 

C10 afleiður — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé virkur 

markaður með 

Eignaflokkur — C10 afleiður 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en viðskipti 

fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Farmafleiður 25 000 evrur 50 000 evrur 75 000 evrur 100 000 evrur 

Aðrar C10 afleiður 25 000 evrur 50 000 evrur 75 000 evrur 100 000 evrur 
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11. Mismunasamningar 

Tafla 11.1 

Mismunasamningar — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — mismunasamningar 

afleiðusamningur sem felur í sér að stöðutaki tekur gnótt- eða skortstöðu í mismuni milli verðs undirliggjandi eignar við upphaf samnings og verðsins þegar samningnum er lokað 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða eða, eftir 

atvikum, sem uppfyllir ekki eigindlega seljanleikaviðmiðið eins og það er skilgreint hér fyrir neðan 

Eigindlegt seljanleikaviðmið 

Meðalgrundvalla

rfjárhæð á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 

1] 

Meðalfjöldi 

viðskipta á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 

2] 

Mismunasamningar um 

gjaldmiðla 

undirflokkur mismunasamninga um gjaldmiðla er 

skilgreindur samkvæmt undirliggjandi gjaldmiðlapari, sem 

er skilgreint sem samsetning tveggja undirliggjandi gjald-

miðla mismunasamnings/verðbilsveðmálssamnings (e. 

spread betting contract) 

 50 000 000 evrur 100 

Mismunasamningar um 

hrávöru 

undirflokkur mismunasamninga um hrávöru er skilgreindur 

samkvæmt undirliggjandi hrávöru mismunasamnings/ 

verðbilsveðmálsamnings 

 50 000 000 evrur 100 

Mismunasamningar um 

hlutabréf 

undirflokkur mismunasamninga um hlutabréf er skilgreindur 

samkvæmt undirliggjandi hlutabréfi mismunasamnings/ 

verðbilsveðmálsamnings 

undirflokkur mismunasamninga um hlutabréf telst hafa 

virkan markað ef undirliggjandi þáttur er hlutabréf, eins og 

ákvarðað er í samræmi við b-lið 17. liðar 1. mgr. 2. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 

  

Mismunasamningar um 

skuldabréf 

undirflokkur mismunasamninga um skuldabréf er 

skilgreindur samkvæmt undirliggjandi skuldabréfi eða 

framtíðarsamningi um skuldabréf sem mismuna-

samningurinn/verðbilsveðmálsamningurinn varðar 

undirflokkur mismunasamninga um skuldabréf telst hafa 

virkan markað ef undirliggjandi þáttur er skuldabréf eða 

framtíðarsamningur um skuldabréf sem virkur markaður er 

með, eins og ákvarðað er í samræmi við 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr. 
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Eignaflokkur — mismunasamningar 

Undireignaflokkur 

Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur 

markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal skipta 

hverjum undireignaflokki niður í frekari undirflokka eins og 

skilgreint er hér fyrir neðan 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern undirflokk sem 

uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra seljanleikaviðmiða eða, eftir 

atvikum, sem uppfyllir ekki eigindlega seljanleikaviðmiðið eins og það er skilgreint hér fyrir neðan 

Eigindlegt seljanleikaviðmið 

Meðalgrundvalla

rfjárhæð á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 

1] 

Meðalfjöldi 

viðskipta á dag 

[megindlegt 

seljanleikaviðmið 

2] 

Mismunasamningar um 

framtíðar-/framvirkan 

samning um hlutabréf 

undirflokkur mismunasamninga um framtíðar-/framvirkan 

samning um hlutabréf er skilgreindur samkvæmt undir-

liggjandi framtíðar-/framvirkum samningi um hlutabréf sem 

mismunasamningurinn/verðbilsveðmálsamningurinn varðar 

undirflokkur mismunasamninga um framtíðar-/framvirkan 

samning um hlutabréf telst hafa virkan markað ef undir-

liggjandi þáttur er framtíðar-/framvirkur samningur um hluta-

bréf sem virkur markaður er með, eins og ákvarðað er í 

samræmi við 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr. 

  

Mismunasamningar um 

hlutabréfavalrétt 

undirflokkur mismunasamninga um hlutabréfavalrétt er 

skilgreindur samkvæmt undirliggjandi valrétti á hlutabréf 

sem mismunasamningurinn/verðbilsveðmálsamningurinn 

varðar 

undirflokkur mismunasamninga um hlutabréfavalrétt telst hafa 

virkan markað ef undirliggjandi þáttur er hlutabréfavalréttur 

sem virkur markaður er með, eins og ákvarðað er í samræmi 

við 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr. 

  

Eignaflokkur — mismunasamningar 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrir mismunasamningar  

mismunasamningur/verðbils-

veðmálsamningur sem tilheyrir 

engum ofangreindra 

undireignaflokka 

aðrir mismunasamningar/verðbilsveðmálsamningar teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 11.2 

Mismunasamningar – viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að virkur 

markaður sé með 

Eignaflokkur — mismunasamningar 

Undireigna-

flokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Mismunasa

mningar um 

gjaldmiðla 

viðskipti sem eru fram-

kvæmd með mismuna-

samninga um gjaldmiðla 

sem teljast hafa virkan 

markað skv. 6. gr. og b-lið 

1. mgr. 8. gr. 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 

Mismunasa

mningar um 

hrávöru 

viðskipti sem eru fram-

kvæmd með mismuna-

samninga um hrávöru sem 

teljast hafa virkan markað 

skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 

Mismunasa

mningar um 

hlutabréf 

viðskipti sem eru fram-

kvæmd með mismuna-

samninga um hlutabréf 

sem teljast hafa virkan 

markað skv. 6. gr. og b-lið 

1. mgr. 8. gr. 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 
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Eignaflokkur — mismunasamningar 

Undireigna-

flokkur 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, 

fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um gerning 

eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðshlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunar-

mark 

Viðskipti 

— 

hundraðs-

hlutamark 

Magn — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Mismunasa

mningar um 

skuldabréf 

viðskipti sem eru fram-

kvæmd með mismuna-

samninga um skuldabréf 

sem teljast hafa virkan 

markað skv. 6. gr. og b-lið 

1. mgr. 8. gr. 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 

Mismunasa

mningar um 

framtíðar-/ 

framvirkan 

samning um 

hlutabréf 

viðskipti sem framkvæmd 

eru með mismuna-

samninga um framtíðar-

samning um hlutabréf sem 

teljast hafa virkan markað 

skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 

8. gr. 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 

Mismunasa

mningar um 

hlutabréfava

lrétt 

viðskipti sem framkvæmd 

eru með mismuna-

samninga um hlutabréfa-

valrétti sem teljast hafa 

virkan markað skv. 6. gr. 

og b-lið 1. mgr. 8. gr. 

S1 S2 S3 S4 50 000 evrur 70 60 000 evrur 80 60 90 000 evrur 90 70 100 000 evrur 

30 40 50 60 
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Tafla 11.3 

Mismunasamningar — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undirflokka sem ákvarðað er að ekki sé 

virkur markaður með 

Eignaflokkur — mismunasamningar 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem ákvarðað er 

að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Mismunasamningar um gjaldmiðla 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Mismunasamningar um hrávöru 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Mismunasamningar um hlutabréf 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Mismunasamningar um skuldabréf 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Mismunasamningar um framtíðar-/framvirkan 

samning um hlutabréf 

50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Mismunasamningar um hlutabréfavalrétt 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 

Aðrir mismunasamningar/veðjun á verðbil 50 000 evrur 60 000 evrur 90 000 evrur 100 000 evrur 
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12. Losunarheimildir 

Tafla 12.1 

Losunarheimildir — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

undireignaflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða 

Meðalfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Losunarheimildir Evrópusambandsins 

hvers konar eining sem viðurkennt er að fullnægi kröfum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/87/EB (1)(viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir) og táknar rétt til að losa jafngildi 1 tonns af 

koltvísýringsígildi (tCO2e) 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs 

hvers konar eining sem viðurkennt er að fullnægi kröfum tilskipunar 2003/87/EB (viðskiptakerfi fyrir 

losunarheimildir) og táknar rétt til að losa jafngildi 1 tonns af koltvísýringsígildi (tCO2e) frá flugi 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Einingar vottaðrar losunarskerðingar 

hvers konar eining sem viðurkennt er að fullnægi kröfum tilskipunar 2003/87/EB (viðskiptakerfi fyrir 

losunarheimildir) og táknar losunarskerðingu sem jafngildir 1 tonni af koltvísýringsígildi (tCO2e) 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Losunarskerðingareiningar 

hvers konar eining sem viðurkennt er að fullnægi kröfum tilskipunar 2003/87/EB (viðskiptakerfi fyrir 

losunarheimildir) og táknar losunarskerðingu sem jafngildir 1 tonni af koltvísýringsígildi (tCO2e) 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 

96/61/EB (Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32). 
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Tafla 12.2 

Losunarheimildir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undireignaflokka sem ákvarðað er að 

virkur markaður sé með 

Eignaflokkur — losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Viðskipti til viðmiðunar við 

útreikning á 

viðmiðunarmörkum 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um gerning og 

umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undireignaflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 
Umfangsmikil stærð eftir viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Losunarheimildir 

Evrópusambandsins 

viðskipti sem framkvæmd eru 

með hvers konar losunar-

heimildir Evrópusambandsins 

S1 S2 S3 S4 40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

70 50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

80 90 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 100 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

30 40 50 60 

Losunarheimildir 

Evrópusambandsins 

vegna flugs 

viðskipti sem framkvæmd eru 

með hvers konar losunar-

heimildir Evrópusambandsins 

vegna flugs 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

30 40 50 60 

Einingar vottaðrar 

losunarskerðingar 

viðskipti sem framkvæmd eru 

með hvers konar vottaðar 

einingar losunarskerðingar 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

30 40 50 60 

Losunarskerðing-

areiningar 

viðskipti sem framkvæmd eru 

með hvers konar losunar-

skerðingareiningar 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

30 40 50 60 
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Tafla 12.3 

Losunarheimildir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undireignaflokka sem ákvarðað er að ekki 

sé virkur markaður með 

Eignaflokkur — losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undirflokka sem 

ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara 

fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð eftir 

viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Losunarheimildir Evrópusambandsins 40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

100 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

Losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn koltvísýringsígildis 

Einingar vottaðrar losunarskerðingar 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn koltvísýringsígildis 

Losunarskerðingareiningar 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn koltvísýringsígildis 

13. Afleiður með losunarheimildir 

Tafla 13.1 

Afleiður með losunarheimildir — flokkar sem ekki er virkur markaður með 

Eignaflokkur — afleiður með losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

undireignaflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða 

Meðalfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af tegundinni losunarheimildir Evrópu-

sambandsins 

fjármálagerningur sem varðar losunarheimildir af tegundinni losunarheimildir Evrópusambandsins, eins 

og tilgreint er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 
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Eignaflokkur — afleiður með losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Ákvarða skal að ekki sé virkur markaður, skv. 6. gr. og b-lið 1. mgr. 8. gr., með hvern 

undireignaflokk sem uppfyllir ekki ein eða öll eftirfarandi viðmiðunarmörk megindlegra 

seljanleikaviðmiða 

Meðalfjárhæð á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 1] 

Meðalfjöldi viðskipta á dag 

[megindlegt seljanleikaviðmið 2] 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af tegundinni losunarheimildir Evrópu-

sambandsins vegna flugs 

fjármálagerningur sem varðar losunarheimildir af tegundinni losunarheimildir Evrópusambandsins vegna 

flugs, eins og tilgreint er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af tegundinni vottaðar einingar losunar-

skerðingar 

fjármálagerningur sem varðar losunarheimildir af tegundinni vottaðar einingar losunarskerðingar, eins og 

tilgreint er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af tegundinni losunarskerðingareiningar 

fjármálagerningur sem varðar losunarheimildir af tegundinni losunarskerðingareiningar, eins og tilgreint 

er í 4. lið C-þáttar I. viðauka við tilskipun 2014/65/ESB 

150 000 tonn koltvísýringsígildis 5 

Eignaflokkur — afleiður með losunarheimildir 

Undireignaflokkur Til að ákvarða þá flokka fjármálagerninga sem ekki telst virkur markaður með, skv. 6. gr. 

og b-lið 1. mgr. 8. gr., skal beita eftirfarandi aðferð 

Aðrar afleiður með losunarheimildir  

afleiða með losunarheimildir með undirliggjandi þátt sem er hvorki losunarheimildir Evrópu-

sambandsins, losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs, vottaðar einingar losunarskerðingar né 

losunarskerðingareiningar 

aðrar afleiður með losunarheimildir teljast ekki hafa virkan markað 
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Tafla 13.2 

Afleiður með losunarheimildir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undireignaflokka sem 

ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Eignaflokkur — afleiður með losunarheimildir 

Undireignaflokkur 
Viðskipti til viðmiðunar við útreikning 

á viðmiðunarmörkum 

Hundraðshlutamörk og neðri viðmiðunarmörk sem beita á til útreiknings viðmiðunarmarka stærðar sem á sérstaklega við um 

gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá undireignaflokka sem ákvarðað er að virkur markaður sé með 

Stærð sem á sérstaklega við um 

gerning áður en viðskipti fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð eftir 

viðskipti 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Viðskipti — 

hundraðs-

hlutamark 

Neðra 

viðmiðunarmark 

Afleiður með losunar-

heimildir með undirliggjandi 

þátt af tegundinni losunar-

heimildir Evrópusam-

bandsins 

viðskipti sem framkvæmd eru með 

hvers konar afleiður með losunar-

heimildir þar sem undirliggjandi 

þáttur er af tegundinni losunar-

heimildir Evrópusambandsins 

S1 S2 S3 S4 40 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

70 50 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

80 90 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

90 100 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 30 40 50 60 

Afleiður með losunar-

heimildir með undirliggjandi 

þátt af tegundinni losunar-

heimildir Evrópusam-

bandsins vegna flugs 

viðskipti sem framkvæmd eru með 

hvers konar afleiður með losunar-

heimildir þar sem undirliggjandi 

þáttur er af tegundinni losunar-

heimildir Evrópusambandsins vegna 

flugs 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 30 40 50 60 

Afleiður með losunar-

heimildir með undirliggjandi 

þátt af tegundinni vottaðar 

einingar losunarskerðingar 

viðskipti sem framkvæmd eru með 

hvers konar afleiður með losunar-

heimildir þar sem undirliggjandi 

þáttur er af tegundinni vottaðar 

einingar losunarskerðingar 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 30 40 50 60 

Afleiður með losunar-

heimildir með undirliggjandi 

þátt af tegundinni losunar-

skerðingareiningar 

viðskipti sem framkvæmd eru með 

hvers konar afleiður með losunar-

heimildir þar sem undirliggjandi 

þáttur er af tegundinni losunar-

skerðingareiningar 

S1 S2 S3 S4 20 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

70 25 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

80 40 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 

90 50 000 tonn 

koltvísýringsí-

gildis 30 40 50 60 
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Tafla 13.3 

Afleiður með losunarheimildir — viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir undireignaflokka sem 

ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Eignaflokkur — afleiður með losunarheimildir 

Undireignaflokkur 

Viðmiðunarmörk stærðar sem á sérstaklega við um gerning og umfangsmikillar stærðar fyrir og eftir viðskipti, fyrir þá 

undireignaflokka sem ákvarðað er að ekki sé virkur markaður með 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning áður en viðskipti 

fara fram 

Umfangsmikil stærð áður en 

viðskipti fara fram 

Stærð sem á sérstaklega við 

um gerning eftir viðskipti 

Umfangsmikil stærð eftir 

viðskipti 

Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi Viðmiðunargildi 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af 

tegundinni losunarheimildir Evrópusambandsins 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

90 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

100 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af 

tegundinni losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs 

20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af 

tegundinni vottaðar einingar losunarskerðingar 

20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

Afleiður með losunarheimildir með undirliggjandi þátt af 

tegundinni losunarskerðingareiningar 

20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

Aðrar afleiður með losunarheimildir 20 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

25 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

40 000 tonn 

koltvísýringsígildis 

50 000 tonn 

koltvísýringsígildis 
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IV. VIÐAUKI 

Tilvísunargögn til afhendingar vegna gagnsæisútreikninga 

Tafla 1 

Táknatafla fyrir töflu 2 

TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

{ALPHANUM-n} Allt að n alstöfum Reitur fyrir frjálsan texta 

{DECIMAL-n/m} Tugabrot upp að n tölustöfum alls, þar 

sem allt að m tölustafir þar af geta verið 

brotatölur 

Talnareitur fyrir bæði plús- og mínusgildi: 

— táknið sem skilur á milli heiltöluhlutans og aukastafa er „.“ 

(punktur), 

— talan getur verið með „-“ (mínus) fyrir framan til að gefa til 

kynna neikvæðar tölur. 

Eftir atvikum skulu gildi námunduð og ekki stýfð. 

{COUNTRYCODE_2} 2 alstafir Tveggja stafa landskóði, samkvæmt skilgreiningu ISO 3166-1 

alpha-2 landskóði 

{CURRENCYCODE_3} 3 alstafir bókstafa gjaldmiðilskóði, samkvæmt ISO 4217 gjaldmiðil-

skóðum 

{DATEFORMAT} ISO 8601 dagsetningarsnið Dagsetningar ættu að vera á eftirfarandi sniði: 

ÁÁÁÁ-MM-DD. 

{ISIN} 12 alstafir ISIN-kóði, eins og hann er skilgreindur í ISO 6166 

{LEI} 20 alstafir Auðkenni lögaðila eins og það er skilgreint í ISO 17442 

{MIC} 4 alstafir Markaðsauðkenni eins og það er skilgreint í ISO 10383 

{INDEX} 4 bókstafir „EONA“ — EONIA 

„EONS“ — EONIA SKIPTASAMNINGUR 

„EURI“ — EURIBOR 

„EUUS“ — EURODOLLAR 

„EUCH“ — EuroSwiss 

„GCFR“ — GCF REPO 

„ISDA“ — ISDAFIX 

„LIBI“ — LIBID 

„LIBO“ — LIBOR 

„MAAA“ — Muni AAA 

„PFAN“ — Pfandbriefe 

„TIBO“ — TIBOR 

„STBO“ — STIBOR 

„BBSW“ — BBSW 

„JIBA“ — JIBAR 

„BUBO“ — BUBOR 

„CDOR“ — CDOR 

„CIBO“— CIBOR 
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TÁKN GAGNATEGUND SKILGREINING 

  „MOSP“— MOSPRIM 

„NIBO“— NIBOR 

„PRBO“— PRIBOR 

„TLBO“— TELBOR 

„WIBO“— WIBOR 

„TREA“— Ríkissjóður 

„SWAP“— SKIPTASAMNINGUR 

„FUSW“ — Framtíðarskiptasamningur (e. Future SWAP) 

Tafla 2 

Nánari upplýsingar um tilvísunargögn til afhendingar vegna gagnsæisútreikninga 

# REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

1 Auðkenniskóði gernings Kóði sem er notaður til að auðkenna fjármálagerning {ISIN} 

2 Fullt nafn gernings Fullt nafn fjármálagernings {ALPHANUM-350} 

3 MiFIR-auðkenni Auðkenning annarra fjármálagerninga en hlutabréfagern-

inga 

Verðbréfaðar afleiður eins og þær eru skilgreindar í töflu 4.1 í  

4. þætti III. viðauka 

Samsettar fjármálaafurðir eins og þær eru skilgreindar í  

28. lið. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 

Skuldabréf (fyrir öll skuldabréf nema hrávörur sem viðskipti 

eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem 

viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) eins og þau eru 

skilgreind í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB 

Hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi eins og 

þær eru skilgreindar í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

2014/65/ESB og nánar er tilgreint í töflu 2.4 í 2. þætti  

III. viðauka 

Skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskipta-

vettvangi eins og þær eru skilgreindar í b-lið 44. liðar 1. mgr.  

4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB og nánar er tilgreint í töflu 2.4 í 

2. þætti III. viðauka 

Losunarheimildir eins og þær eru skilgreindar í töflu 12.1 í  

12. þætti III. viðauka 

Afleiða eins og hún er skilgreind í I. viðauka 4. til 10. liðar í  

C-þætti tilskipunar 2014/65/EB 

Aðrir fjármálagerningar en 

hlutabréfagerningar: 

„SDRV“ — Verðbréfaðar afleiður 

„SFPS“ — Samsettar fjármála-

afurðir 

„BOND“ — Skuldabréf 

„ETCS“ — Hrávörur, sem 

viðskipti eru með á viðskipta-

vettvangi 

„ETNS“ — Skuldaviðurkenningar 

sem viðskipti eru með á viðskipta-

vettvangi 

„EMAL“ — Losunarheimildir 

„DERV“ — Afleiða 

4 Eignaflokkur undir-

liggjandi þáttar 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu eða 

verðbréfaðar afleiðu. 

„INTR“ — Vextir 

„EQUI“ — Hlutabréf 

„COMM“ — Hrávara 

„CRDT“ — Lán 

„CURR“ — Gjaldmiðill 

„EMAL“ — Losunarheimildir 
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# REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

5 Tegund samnings Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu. „OPTN“ — Valréttir 

„FUTR“ — Framtíðarsamningar 

„FRAS“ — Framvirkir vaxta-

samningar 

„FORW“ — Framvirkir sam-

ningar 

„SWAP“— Skiptasamningar 

„PSWP“— Safnskiptasamningar 

„SWPT“ — Skiptiréttir 

„FONS“ — Framtíðarsamningar 

um skiptasamning 

„FWOS“ — Framvirkir samningar 

um skiptasamning 

„FFAS“ — Framvirkir farmsamn-

ingar 

„SPDB“ — Veðjun á verðbil 

„CFDS“ — Mismunasamningar 

„OTHR“ — Annað 

6 Skýrslugjafardagur Dagur sem tilvísunargögn eru afhent um {DATEFORMAT} 

7 Viðskiptavettvangur Markaðsauðkenniskóði markaðssviðs (e. segment MIC) fyrir 

viðskiptavettvanginn, ef tiltækur er, annars markaðsauð-

kenniskóði rekstraraðila (e. operating MIC). 

{MIC} 

8 Lokadagur Líftími fjármálagerningsins Lokadagur fjármálagernings. Reitur 

fyrir eignaflokka skuldabréfa, vaxtaafleiðna, hlutabréfaafleiðna, 

hrávöruafleiðna, gjaldeyrisafleiðna, lánaafleiðna, C10 afleiðna 

og afleiðna með losunarheimildir. 

{DATEFORMAT} 

Reitir tengdir skuldabréfum (allar tegundir skuldabréfa nema hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og 

skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi) 

9 Tegund skuldabréfs Tegund skuldabréfs eins og tilgreint er í töflu 2.2 í 2. þætti III. 

viðauka. Skal eingöngu fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til 

skuldabréfa. 

„EUSB“ — Ríkisskuldabréf 

„OEPB“ — Annað skuldabréf 

hins opinbera 

„CVTB“ — Breytanlegt skulda-

bréf 

„CVDB“ — Sértryggt skuldabréf 

„CRPB“ — Fyrirtækjaskuldabréf 

„OTHR“ — Annað 

10 Útgáfudagur Dagurinn sem skuldabréf er gefið út og byrjar að bera vexti. {DATEFORMAT} 

Reitir tengdir losunarheimildum 

Reitina í þessum lið ætti eingöngu að fylla út fyrir losunarheimildir eins og þær eru skilgreindar í töflu 12.1 í 12. þætti III. viðauka 

11 Undirtegund 

losunarheimilda 

Losunarheimildir ,,CERE“ Vottaðar losunarskerð-

ingar (CER) 

„ERUE“ — Losunarskerð-

ingareiningar (ERU) 

„EUAE“ — Losunarheimildir 

Evrópusambandsins (EUA) 

„EUAA“ — Losunarheimildir 

Evrópusambandsins vegna flugs 

(EUAA) 
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# REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

Reitir tengdir afleiðum 

Hrávöruafleiður og C10 afleiður 

12 Tilgreining stærðar sem 

tengist undirtegund farms 

Skal fylla út þegar grunnafurðin sem tilgreind er í reit 35 í töflu 

2 í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2017/585 er 

farmur. 

{ALPHANUM-25} 

13 Sérstök áætlunarleið eða 

meðaltal tímaleigu 

Skal fylla út þegar grunnafurðin sem tilgreind er í reit 35 í töflu 

2 í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2017/585 er 

farmur. 

{ALPHANUM-25} 

14 Staður 

afhendingar/uppgjörs með 

reiðufé 

Skal fylla út þegar grunnafurðin sem tilgreind er í reit 35 í töflu 

2 í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2017/585 er 

orka. 

{ALPHANUM-25} 

15 Undirliggjandi gjaldmiðill Gjaldmiðillinn sem grundvallarfjárhæðin er gefin upp í. {CURRENCYCODE_3} 

Vaxtaafleiður 

Reitina í þessum lið ætti eingöngu að fylla út fyrir vaxtaafleiður eins og þær eru skilgreindar í töflu 5.1 í 5. þætti III. viðauka 

16 Tegund undirliggjandi 

þáttar 

Skal fylla út fyrir tegundir samninga sem eru ekki skipta-

samningar, skiptiréttir, framtíðarsamningar um skiptasamning 

eða framvirkir samningar um skiptasamning, með einum 

eftirfarandi valkosta 

Skal fylla út fyrir tegundir samninga sem eru skiptasamningar, 

skiptiréttir, framtíðarsamningar um skiptasamning eða 

framvirkir samningar um skiptasamning með tilliti til undir-

liggjandi skiptasamnings með einum eftirfarandi valkosta 

„BOND“ — Skuldabréf 

„BNDF“ — Framtíðarsamningar 

um skuldabréf 

„INTR“ — Vextir 

„IFUT“ — Framtíðarsamningar 

um vaxtaviðskipti 

„FFMC“ — FJÖLMYNTA 

SKIPTASAMNINGAR MEÐ 

GAGNKVÆMT BREYTILEG-

UM VÖXTUM 

„XFMC“ — FJÖLMYNTA 

SKIPTASAMNINGAR MEÐ 

FÖSTUM OG BREYTILEGUM 

VÖXTUM 

„XXMC“ — FJÖLMYNTA 

SKIPTASAMNINGAR MEÐ 

GAGNKVÆMT FÖSTUM 

VÖXTUM 

„OSMC“ — FJÖLMYNTA 

SKIPTASAMNINGAR UM 

DAGVEXTI 

„IFMC“ — FJÖLMYNTA 

VERÐBÓLGUSKIPTASAMNIN

GAR 

„FFSC“ — SKIPTASAMN-

INGAR Í EINUM GJALDMIÐLI 

MEÐ GAGNKVÆMT 

BREYTILEGUM VÖXTUM 

„XFSC“ — SKIPTASAMN-

INGAR Í EINUM GJALDMIÐLI 

MEÐ FÖSTUM OG 

BREYTILEGUM VÖXTUM 

„XXSC“ — SKIPTASAMN-

INGAR Í EINUM GJALDMIÐLI 

MEÐ GAGNKVÆMT FÖSTUM 

VÖXTUM 

„OSSC“ — SKIPTASAMN-

INGAR UM DAGVEXTI Í 

EINUM GJALDMIÐLI 

„IFSC“ — VERÐBÓLGU-

SKIPTASAMNINGAR Í EINUM 

GJALDMIÐLI 

17 Útgefandi undirliggjandi 

skuldabréfs 

Skal fylla út þegar tegund undirliggjandi þáttar er skuldabréf 

eða framtíðarsamningur um skuldabréf með auðkenni lögaðila 

fyrir útgefanda skuldabréfsins með beinum hætti eða útgefanda 

endanlegs undirliggjandi skuldabréfs. 

{LEI} 
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# REITUR UPPLÝSINGAR SEM SKAL VEITA SNIÐ UPPLÝSINGAGJAFAR 

18 Lokagjalddagi undir-

liggjandi skuldabréfs 

Skal fylla út með lokagjalddaga undirliggjandi skuldabréfs 

Reiturinn á við um skuldagerninga með skilgreindan lokagjald-

daga 

{DATEFORMAT} 

19 Útgáfudagur undir-

liggjandi skuldabréfs 

Skal fylla út með útgáfudegi undirliggjandi skuldabréfs {DATEFORMAT} 

20 Undirliggjandi gjaldmiðill 

skiptiréttar 

Skal fylla út fyrir skiptirétti. {CURRENCYCODE_3} 

21 Lokadagur undirliggjandi 

skiptasamnings 

Skal fylla út fyrir skiptirétti, framtíðarsamninga um skipta-

samninga og framvirka samninga um skiptasamninga eingöngu. 

{DATEFORMAT} 

22 ISIN-númer 

verðbólguvísitölu 

Sé um að ræða skiptirétti á einni eftirfarandi tegunda undir-

liggjandi skiptasamninga: verðbólguskiptasamningi í einum 

gjaldmiðli, framtíðar-/framvirkum samningi um verðbólgu-

skiptasamning í einum gjaldmiðli, fjölmynta verbólguskipta-

samningi, framtíðar-/framvirkum samningi um fjölmynta 

verðbólguskiptasamning; þegar verðbólguvísitalan hefur ISIN-

númer skal fylla reitinn út með ISIN-númeri hennar. 

{ISIN} 

23 Heiti verðbólguvísitölu Skal fylla út með stöðluðu heiti vísitölunnar sé um að ræða 

skiptirétti á einni eftirfarandi undirliggjandi tegunda skipta-

samnings: verðbólguskiptasamningi í einum gjaldmiðli, 

framtíðar-/framvirkum samningi um verðbólguskiptasamning í 

einum gjaldmiðli, fjölmynta verðbólguskiptasamningi, 

framtíðar-/framvirkum samningi um fjölmynta verðbólgu-

skiptasamning. 

{ALPHANUM-25} 

24 Viðmiðunarvextir Heiti viðmiðunarvaxta {INDEX} 

eða 

{ALPHANUM-25}- ef viðmiðun-

arvextirnir eru ekki á {INDEX} 

listanum 

25 Gildistími vaxtasamnings Í þessum reit kemur fram gildistími samningsins. Gildistíminn 

skal settur fram í dögum, vikum, mánuðum eða árum. 

{INTEGER-3}+„DAYS“ — 

dagar 

{INTEGER-3}+„WEEK“ — 

vikur 

{INTEGER-3}+„MNTH“ — 

mánuðir 

{INTEGER-3}+„YEAR“ — ár 

Gjaldeyrisafleiður 

Reitina í þessum lið ætti eingöngu að fylla út fyrir gjaldeyrisafleiður eins og þær eru skilgreindar í töflu 8.1 í 8. þætti III. viðauka 

26 Undirtegund samnings Skal fylla út til að aðgreina framvirka samninga, valrétti og 

skiptasamninga til afhendingar og án afhendingar, eins og 

skilgreint er í töflu 8.1 í 8. þætti III. viðauka. 

„DLVB“ — Til afhendingar 

„NDLV“ — Án afhendingar 
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Hlutabréfaafleiður 

Reitina ætti eingöngu að fylla út fyrir hlutabréfaafleiður eins og þær eru skilgreindar í töflu 6.1 í 6. þætti III. viðauka 

27 Tegund undirliggjandi 

þáttar 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu, 

eignaflokkur undirliggjandi þáttar er hlutabréf og undir-

eignaflokkurinn er hvorki skiptasamningar né safnskipta-

samningar. 

„STIX“ — Hlutabréfavísitala 

„SHRS“ — Hlutabréf 

„DIVI“ — Arðsvísitala 

„DVSE“ — Arður af hlutabréfum 

„BSKT“ — Hlutabréfakarfa sem 

leiðir af fyrirtækjaaðgerð 

„ETFS“ — Kauphallarsjóðir 

„VOLI“ — Flöktsvísitala 

„OTHR“ — Annað (þ.m.t. 

heimildarskírteini, skírteini og 

aðrir fjármálagerningar sem líkjast 

hlutabréfum) 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu, 

eignaflokkur undirliggjandi þáttar er hlutabréf, undir-

eignaflokkurinn er annaðhvort skiptasamningar eða safnskipta-

samningar og sundurliðunarviðmið 2, eins og það er skilgreint í 

töflu 6.1 í 6. þætti III. viðauka, er einn aðili. 

„SHRS“ — Hlutabréf 

„DVSE“ — Arður af hlutabréfum 

„ETFS“ — Kauphallarsjóðir 

„OTHR“ — Annað (þ.m.t. heim-

ildarskírteini, skírteini og aðrir 

fjármálagerningar sem líkjast 

hlutabréfum) 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu, 

eignaflokkur undirliggjandi þáttar er hlutabréf, undir-

eignaflokkurinn er annaðhvort skiptasamningar eða safnskipta-

samningar og sundurliðunarviðmið 2, eins og það er skilgreint í 

töflu 6.1 í 6. þætti III. viðauka, er vísitala. 

„STIX“ — Hlutabréfavísitala 

„DIVI“ — Arðsvísitala 

„VOLI“ — Flöktsvísitala 

„OTHR“ — Annað 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu, 

eignaflokkur undirliggjandi þáttar er hlutabréf, 

undireignaflokkurinn er annaðhvort skiptasamningar eða 

safnskiptasamningar og sundurliðunarviðmið 2, eins og það er 

skilgreint í töflu 6.1 í 6. þætti III. viðauka, er karfa. 

„BSKT“ — Karfa 

28 Breyta Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu, eigna-

flokkur undirliggjandi þáttar er hlutabréf og undireigna-

flokkurinn er annað af eftirfarandi: skiptasamningar, safnskipta-

samningar. 

„PRBP“ — Grunnafkomubreyta 

verðávöxtunar 

„PRDV“ — Breyta ávöxtunar í 

formi arðs 

„PRVA“ — Breyta fyrir dreifni 

ávöxtunar 

„PRVO“ — Breyta fyrir flökt 

ávöxtunar 

Mismunasamningar 

Reitina ætti eingöngu að fylla út þegar tegund samnings er mismunasamningur eða veðjun á verðbil 

29 Tegund undirliggjandi 

þáttar 

Skal fylla út þegar MiFIR-auðkennið vísar til afleiðu og tegund 

samnings er mismunasamningur eða veðjun á verðbil. 

„CURR“ — Gjaldmiðill 

„EQUI“ — Hlutabréf 
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   „BOND“ — Skuldabréf 

„FTEQ“ — Framtíðarsamningar 

um hlutabréf 

„OPEQ“ — Hlutabréfavalréttir 

„COMM“ — Hrávara 

„EMAL“ — Losunarheimildir 

„OTHR“ — Annað 

30 Undirliggjandi gjaldmiðill  Gjaldmiðill 1 í undirliggjandi gjaldmiðlapari Þessi reitur á við 

þegar tegund undirliggjandi þáttar er gjaldmiðill. 

{CURRENCYCODE_3} 

31 Undirliggjandi gjaldmiðill Gjaldmiðill 2 í undirliggjandi gjaldmiðlapari Þessi reitur á við 

þegar tegund undirliggjandi þáttar er gjaldmiðill. 

{CURRENCYCODE_3} 

Lánaafleiður 

32 ISIN-númer 

undirliggjandi 

skuldatryggingar 

Skal fylla út fyrir afleiður sem byggjast á skuldatryggingum 

með ISIN-númeri undirliggjandi skuldatryggingar. 

{ISIN} 

33 Undirliggjandi 

vísitölukóði 

Skal fylla út fyrir afleiður sem byggjast á skuldatrygginga-

vísitölu með ISIN-númeri vísitölunnar. 

{ISIN} 

34 Heiti undirliggjandi 

vísitölu 

Skal fylla út fyrir afleiður sem byggjast á skuldatrygginga-

vísitölu með stöðluðu heiti vísitölunnar. 

{ALPHANUM-25} 

35 Flokkur Númer flokks fyrir samsetningu vísitölunnar, ef við á. 

Skal fylla út fyrir skuldatryggingavísitölu eða afleiðu sem 

byggist á skuldatryggingavísitölu með flokki skuldatrygginga-

vísitölunnar. 

{DECIMAL-18/17} 

36 Útgáfa Ný útgáfa flokks er gefin út ef til vanskila eins aðilanna sem 

mynda vísitöluna kemur og breyta þarf vægi innan hennar með 

tilliti til nýs heildarfjölda slíkra aðila. 

Skal fylla út fyrir skuldatryggingavísitölu eða afleiðu sem 

byggir á skuldatryggingavísitölu með útgáfu skuldatrygginga-

vísitölunnar. 

{DECIMAL-18/17} 

37 Uppfærslumánuðir Allir mánuðir þegar vænst er uppfærslu af hálfu veitanda 

vísitölunnar fyrir tiltekið ár. Reiturinn ætti að vera endurtekinn 

fyrir hvern mánuð uppfærslu. 

Skal fylla út fyrir skuldatryggingavísitölu eða afleiðu sem 

byggist á skuldatryggingavísitölu. 

„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, 

„06“, „07“, „08“, „09“, „10“, 

„11“, „12“ 

38 Næsta dagsetning 

uppfærslu 

Skal fylla út ef um er að ræða skuldatryggingavísitölu eða 

afleiðu sem byggist á skuldatryggingavísitölu með næstu 

dagsetningu uppfærslu vísitölunnar eins og hún er ákvörðuð af 

veitanda vísitölunnar. 

{DATEFORMAT} 
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39 Útgefandi af tegundinni 

ríki eða opinber aðili 

Skal fylla út þegar viðmiðunaraðili skuldatryggingar gagnvart 

einum aðila eða afleiðu sem byggir á skuldatryggingu gagnvart 

einum aðila er ríkisútgefandi eins og hann er skilgreindur í töflu 

9.1 í 9. þætti III. viðauka. 

„TRUE“ — viðmiðunaraðilinn er 

útgefandi af tegundinni ríki eða 

opinber aðili 

„FALSE“ — viðmiðunaraðilinn er 

ekki útgefandi af tegundinni ríki 

eða opinber aðili 

40 Viðmiðunarskuldbinding Skal fylla út fyrir afleiðu sem byggist á skuldatryggingu 

gagnvart einum aðila með ISIN-númeri viðmiðunarskuld-

bindingar. 

{ISIN} 

41 Viðmiðunaraðili Skal fylla út með viðmiðunaraðila skuldatryggingar gagnvart 

einum aðila eða viðmiðunaraðila afleiðu sem byggist á 

skuldatryggingu gagnvart einum aðila. 

{COUNTRYCODE_2} 

eða 

ISO 3166-2 — 2 stafa landskóði 

og þar á eftir bandstrik, „-“, og allt 

að 3 alstafa svæðiskóði innan 

lands 

eða 

{LEI} 

42 Undirliggjandi gjaldmiðill Gjaldmiðillinn sem grundvallarfjárhæðin er í {CURRENCYCODE_3} 

Afleiður með losunarheimildir 

Reitina í þessum lið ætti eingöngu að fylla út fyrir afleiður með losunarheimildir eins og þær eru skilgreindar í töflu 13.1 í 13. þætti 

III. viðauka 

43 Undirtegund afleiðna með 

losunarheimildir 

Skal fylla út þegar breyta #3, „MiFIR-auðkenni“, er „DERV“ 

(afleiða) og breyta #4, „eignaflokkur undirliggjandi þáttar“, er 

„EMAL“ (losunarheimildir). 

„CERE“ — vottaðar losunar-

skerðingar (CER) 

„ERUE“ — losunarskerðingar-

einingar (ERU) 

„EUAE“ — losunarheimildir 

Evrópusambandsins (EUA) 

„EUAA“ — losunarheimildir 

Evrópusambandsins vegna flugs 

(EUAA) 

„OTHR“ — annað 

 


