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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/751 

frá 16. mars 2017 

um breytingu á framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 að því er 

varðar frest til hlítingar stöðustofnunarskyldu vegna tiltekinna mótaðila sem versla með OTC-afleiður (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205 (2), (ESB) 2016/592 (3) og (ESB) 2016/1178 (4) 

eru ákvarðaðir 4 flokkar mótaðila í þeim tilgangi að setja fram dagsetningarnar á gildistöku viðkomandi stöðustofn-

unarskyldna. Mótaðilar eru flokkaðir samkvæmt lagalegu og rekstrarlegu hæfi sínu og eftir viðskiptastarfsemi sinni í 

tengslum við OTC-afleiður. 

2) Til að tryggja tímanlega og skipulega beitingu á stöðustofnunarskyldunni var beitt áfangaskiptum innleiðingartímabilum 

á þessa ólíku flokka mótaðila. 

3) Við ákvörðun á dagsetningu þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir mótaðila í flokki 3 er tekið tillit til þess að 

meirihluti þessara mótaðila geta eingöngu fengið aðgang að miðlægum mótaðila (CCP) með því að gerast annaðhvort 

viðskiptavinur eða óbeinn viðskiptavinur stöðustofnunaraðila. 

4) Flokkur 3 nær yfir mótaðila sem hafa minnsta starfsemi með OTC-afleiður. Nýleg gögn benda til að mótaðilar í þeim 

flokki standi frammi fyrir verulegum erfiðleikum við að koma á fyrirkomulagi sem nauðsynlegt er fyrir stöðustofnun 

þessara afleiðusamninga. Þetta stjórnast af flækjustiginu sem hefur áhrif á báðar gerðir aðgangs að stöðustofn-

unarfyrirkomulagi, nánar tiltekið stöðustofnun viðskiptavina og óbeinna viðskiptavina. 

5) Í fyrsta lagi virðist, í tengslum við stöðustofnunarfyrirkomulag viðskiptavinar, vera lítill hvati fyrir stöðustofnunaraðila 

að þróa enn frekar stöðustofnunarframboð sitt til viðskiptavina, vegna kostnaðarþátta. Þetta á jafnvel meira við um 

mótaðila sem hafa takmarkaða starfsemi með OTC-afleiður. Auk þess er verið að breyta reglurammanum um eiginfjár-

kröfur sem gildir um starfsemi tengda stöðustofnun viðskiptavina, sem skapar óvissu og virkar sem hindrun á frekari 

þróun stöðustofnunaraðila á stöðustofnunarframboði til viðskiptavina. 

6) Í öðru lagi geta mótaðilar, í tengslum við óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, vegna skorts á framboði, ekki fengið 

aðgang að miðlægum mótaðilum við núverandi aðstæður með því að gerast óbeinn viðskiptavinur stöðustofnunaraðila. 

7) Á grundvelli þessara vandkvæða og til að veita þessum mótaðilum viðbótartíma til að leggja lokahönd á stöðustofn-

unarfyrirkomulag sem nauðsynlegt er, þykir rétt að fresta þeim dagsetningum þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi 

fyrir mótaðila innan flokks 3. Þegar hefur þó verið tekið tillit til hvata til að gera áhættustjórnun innan samstæðu 

miðlæga í tengslum við viðskipti innan samstæðu og hefur frestun dagsetninganna engin áhrif á þann hvata og þær 

dagsetningar er varða tiltekna OTC-afleiðusamninga milli mótaðila sem tilheyra sömu samstæðu.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 

frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205 frá 6. ágúst 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna (Stjtíð ESB L 314, 1.12.2015, bls. 13). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/592 frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna (Stjtíð ESB L 103, 19.4.2016, bls. 5). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178 frá 10. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna (Stjtíð ESB L 195, 20.7.2016, bls. 3). 
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8) Í ljósi þeirra jákvæðu afleiðinga sem stöðustofnunarfyrirkomulag hefur í för með sér og til að forðast tvíverknað við 

undirbúning stöðustofnunar ólíkra eignaflokka sem falla undir stöðustofnunarskyldu, þykir rétt að nýju dagsetningarnar, 

þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir mótaðila innan flokks 3, verði þær sömu. 

9) Því ætti að breyta framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178. 

10) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

(ESMA) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

11) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlits-

stöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmuna-

hópsins á verðbréfamarkaði skv. 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (1), og haft samráð 

við Evrópska kerfisáhætturáðið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2015/2205 

Í stað c-liðar 1. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/2205 komi eftirfarandi: 

„c) 21. júní 2019 fyrir mótaðila í flokki 3,“. 

2. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2016/592 

Í stað c-liðar 1. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/592 komi eftirfarandi: 

„c) 21. júní 2019 fyrir mótaðila í flokki 3,“. 

3. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1178 

Í stað c-liðar 1. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/1178 komi eftirfarandi: 

„c) 21. júní 2019 fyrir mótaðila í flokki 3,“. 

4. gr. 

Gildistaka 

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

  

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

Gjört í Brussel 16. mars 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


