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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/65 

frá 29. september 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem tilgreina tæknilega þætti 

skilgreininganna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem 

viðmiðanir í fjármálagerningum og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á 

tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (1), einkum 2. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/1011 verður að birta tölu eða gera hana aðgengilega almenningi til að hún teljist 

„vísitala“. Skilgreining vísitölu er síðan grunnur að skilgreiningu viðmiðunar eins og um getur í reglugerð  

(ESB) 2016/1011. 

2) Því er nauðsynlegt að tilgreina í hvaða tilvikum tala telst vera gerð aðgengileg almenningi til að komast hjá 

eftirlitshögnun þvert á lögsögu í Sambandinu. 

3) Ekki ætti að líta svo á að eining framleiðanda tölunnar teljist til almennings að því er varðar reglugerð (ESB) 2016/1011, 

þar sem að öðrum kosti yrði enginn munur á „að gera aðgengilegt“ og „að gera aðgengilegt almenningi“. Af sömu 

ástæðu ætti þröng skilgreining á fjölda viðtakenda ekki heldur að gilda sem almenningur. 

4) Tala ætti að teljast aðgengileg almenningi ef breiðari hópur fólks getur nálgast hana, beint eða óbeint. Beiting 

viðmiðunar sem veitir notanda aðgang að viðmiðunartölunni ætti að teljast óbeinn aðgangur. 

5) Unnt er að gera tölu aðgengilega með ýmsum hætti á sama tíma eða í tímaröð, fyrir tilstilli veitanda tölunnar eða með 

því að einhver upphaflegra viðtakenda tölunnar komi henni áleiðis. 

6) Til að tryggja að skilgreiningunni „gerð viðmiðunar“ sé beitt á samræmdan hátt þykir rétt að tilgreina að stjórnun 

fyrirkomulagsins við ákvörðun viðmiðunar, eins og um getur í a-lið 5. liðar 1. mgr. 3. gr., tekur til viðvarandi stjórnunar 

á gerð viðmiðunar, sem og að ákvarða, aðlaga og halda við aðferðafræðinni á viðvarandi hátt, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gera aðgengilega almenningi 

1. Tala telst hafa verið gerð aðgengileg almenningi að því er varðar reglugerð (ESB) 2016/1011 ef hún er gerð aðgengileg 

fyrir mögulega ótakmarkaðan fjölda lögaðila og einstaklinga aðra en framleiðanda tölunnar, eða aðra en tiltekinn fjölda 

viðtakenda sem eru tengdir eða bundnir framleiðanda tölunnar. 

2. Tala er gerð aðgengileg almenningi ef hún er, beint eða óbeint, aðgengileg þessum lögaðilum og einstaklingum, m.a. sem 

afleiðing þess að ein eða fleiri eftirlitsskyldar einingar nota hana til viðmiðunar fyrir fjármálagerning sem hún gefur út, eða til 

að ákvarða fjárhæðina sem greiða skal samkvæmt fjármálagerningi eða fjárhagslegum samningi, eða til að mæla frammistöðu 

fjárfestingarsjóðs, eða til að kveða á um útlánsvexti sem reiknaðir eru út sem verðbil eða hækkun yfir slíka tölu. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 238/2019 frá 

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

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 1. 
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3. Aðgengi getur verið fyrir milligöngu margvíslegra miðla og fyrirkomulags sem veitandinn setur fram eða sem veitandi og 

viðtakendur sammælast um, án endurgjalds eða gegn greiðslu, þar með talið en ekki takmarkað við síma, FTP-skráaflutn-

ingsreglur, Net, opinn aðgang, fréttir, miðla, með fjármálagerningum, fjárhagslegum samningum eða fjárfestingarsjóðum sem 

nota töluna sem viðmiðun eða sem beiðni til notenda. 

2. gr. 

Stjórnun fyrirkomulagsins við ákvörðun viðmiðunar 

Að því er varðar reglugerð (ESB) 2016/1011 skal stjórnun fyrirkomulagsins við ákvörðun viðmiðunar taka til hvors tveggja 

eftirfarandi: 

a) viðvarandi stjórnun skipulags framleiðanda og starfsfólks sem kemur að ákvörðunarferli viðmiðunar, 

b) uppsetning, viðhald og vöktun tiltekinnar aðferðafræði við ákvörðun viðmiðunar. 

3. gr. 

Gildistaka 

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

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

Gjört í Brussel 29. september 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


