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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/66 

frá 29. september 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 sem tilgreina hvernig nafnverð 

annarra fjármálagerninga en afleiðna, grundvallarfjárhæð afleiðna og verðmæti hreinnar eignar 

fjárfestingarsjóða skuli metið (*) 

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 a-lið 6. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Heildarvirði fjármálagerninga, fjárhagslegra samninga eða fjárfestingarsjóða sem vísa til viðmiðunar er lykilforsenda 

fyrir flokkun þeirrar viðmiðunar, í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/1011, sem mjög mikilvægrar, mikilvægrar eða 

ekki mikilvægrar. Því er nauðsynlegt að nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiðna, grundvallarfjárhæð afleiðna og 

verðmæti hreinnar eignar fjárfestingarsjóða sé reiknað út á sama hátt í Sambandinu, til að tryggja samræmda flokkun 

viðmiðana í aðildarríkjunum og samræmda beitingu reglugerðar (ESB) 2016/1011. 

2) Til að tryggja áreiðanleika viðmiðana ætti því að reikna út nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiðna, grund-

vallarfjárhæð afleiðna og verðmæti hreinnar eignar fjárfestingarsjóða með því að nota eftirlitsgögn ef þau eru tiltæk. 

3) Reikna ætti út heildarvirði fjármálagerninga, fjárhagslegra samninga eða fjárfestingarsjóða með því að taka bæði tillit til 

beinna tilvísana til þessara fjármálagerninga, fjárhagslegra samninga eða fjárfestingarsjóða og óbeinna tilvísana til 

viðmiðunar innan samsetningar viðmiðana. Ef fjármálagerningur, fjárhagslegur samningur eða fjárfestingarsjóður vísar 

til nokkurra viðmiðana þykir rétt að taka tillit til þessarar margföldu tilvísunar við útreikning á heildarvirði fjár-

málagerninganna, fjárhagslegu samninganna og fjárfestingarsjóðanna sem vísa til viðmiðunar, þar sem þessar fjár-

málaafurðir eru ekki eingöngu háðar þeirri viðmiðun. Því er þörf á að tilgreina útreikning á heildarvirði ef um óbeinar 

tilvísanir er að ræða til að hægt sé að beita honum beint, sem og að mæla hann með samræmdum hætti í Sambandinu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiðna og eininga í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu 

Nafnverð annarra fjármálagerninga en afleiðna og eininga í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skal vera heildarnafnverð 

útgefið í peningalegu virði sem um getur í 14. reit í töflu 3 í viðaukanum við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2017/585 (2).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 11. 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. 

(2) 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). 
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2. gr. 

Grundvallarfjárhæð afleiðna 

Grundvallarfjárhæð afleiðna, sem um getur í a-lið 6. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, skal vera grundvallarfjárhæðin 

sem um getur í 20. reit, töflu 2, í viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/104 (1). Ef 

grundvallarfjárhæðin er neikvæð skal grundvallarfjárhæðin þó vera jöfn algildinu. 

Hvað varðar viðskipti með lánaafleiðuvísitölur skal vísitöluþætti, sem er sóttur í 89. reit töflu 2 í viðauka framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2017/104, beitt á grundvallarfjárhæðina. 

3. gr. 

Verðmæti hreinnar eignar sjóða um sameiginlega fjárfestingu 

Verðmæti hreinnar eignar sjóða um sameiginlega fjárfestingu sem um getur í a-lið 6. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 

skal vera annað af eftirtöldu: 

a) hvað varðar sjóði um sameiginlega fjárfestingu með fyrirvara um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/ESB (2): 

verðmæti hreinnar eignar á einingu sem skýrt er frá í nýjustu ársskýrslu eða hálfsársskýrslu sem um getur í 2. mgr. 68. gr. 

þeirrar tilskipunar, margfaldað með fjöldi eininganna, 

b) hvað varðar sjóði um sameiginlega fjárfestingu með fyrirvara um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (3): 

nýjasta verðmæti hreinnar eignar sem fáanlegt er og um getur í c-lið 1. mgr. 104. gr. framseldrar reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 (4). 

4. gr. 

Beiting annarra fjárhæða og virðis 

Ef fjárhæðir eða virði til að reikna út heildarvirði fjármálagerninga, fjárhagslegra samninga eða fjárfestingarsjóða sem vísa til 

viðmiðunarinnar sem um getur í 1., 2. og 3. gr. eru ekki tiltækar eða ófullkomnar, skal heildarvirðið sem um getur í a-lið 1. mgr. 

20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 og heildarmeðalvirðið sem um getur í a-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar reiknað út 

með því að beita öðrum fjárhæðum eða virðum, þ.m.t. áætluðum virðum, fjárhæðum og virðum í skýrslum einkaaðila sem veita 

upplýsingar eða gögn um opnar stöður sem markaðsaðilar birta, að því tilskildu að þessi áætluðu virði, fjárhæðir og virði séu í 

nægjanlega góðu áliti og nægjanlega áreiðanleg. 

Stjórnandi sem beitir öðrum fjárhæðum eða gögnum skal reikna heildarfjárhæðina út eins vel og hann getur, á grunni tiltækra 

gagna. 

Stjórnandi sem beitir öðrum fjárhæðum eða gögnum skal sjá hinu lögbæra yfirvaldi fyrir skriflegri lýsingu á gagnalindunum 

sem beitt er þegar því lögbæra yfirvaldi er gert viðvart, í samræmi við 3. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011. 

5. gr. 

Gjaldmiðill 

Þær fjárhæðir og virði sem um getur í 1., 2. og 3. gr. skulu gefnar upp í evrum. Ef nauðsyn krefur skal fjárhæðunum og 

virðunum breytt með því að beita daglegu evruviðmiðunargengi sem Seðlabanki Evrópu gefur út. 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/104 frá 19. október 2016 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB)  

nr. 148/2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa 

(Stjtíð. ESB L 17, 21.1.2017, bls. 1). 

(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). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit (Stjtíð. ESB L 83, 

22.3.2013, bls. 1). 
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6. gr. 

Óbein tilvísun í viðmiðun innan samsetningar viðmiðana 

Ef viðmiðun er notuð óbeint innan samsetningar viðmiðana skulu fjárhæðir eða virði, að því er varðar viðmiðunarmörkin sem 

um getur í 1. mgr. 20. gr. og a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011, vera annaðhvort eftirfarandi: 

a) vægi viðmiðunarinnar í prósentum, innan samsetningar viðmiðana, margfaldað með heildarfjárhæð, virði eða meðaltalsvirði 

eftir því sem við á, viðkomandi fjármálagernings eða fjárfestingarsjóðs, ef það vægi er skilmerkilega tilgreint eða ef hægt er 

að áætla það á grundvelli annarra fyrirliggjandi upplýsinga, 

b) heildarfjárhæð, virði eða meðaltalsvirði eftir því sem við á, viðkomandi fjármálagernings eða fjárfestingarsjóðs deilt með 

fjölda viðmiðana innan samsetningar viðmiðana, ef raunverulegt vægi viðmiðunarinnar er ekki tilgreint eða ekki er hægt að 

áætla það. 

7. 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. 

 __________  


