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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/67 

frá 3. október 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er það varðar að koma á 

skilyrðum til að meta áhrif þess að gildandi viðmiðanir verði aflagðar eða þeim breytt (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 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 6. mgr. 51. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að tryggja að lögbær yfirvöld beiti 4. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 á sama hátt þykir rétt að útlista 

nákvæmlega við hvaða skilyrði lögbæru yfirvöldin geti ályktað að aflagning eða breyting á gildandi viðmiðun gæti 

valdið óviðráðanlegu atviki eða gæti valdið röskun eða með öðrum hætti brotið gegn skilmálum fjárhagslegs samnings 

eða fjármálagernings, eða reglum fjárfestingarsjóðs sem vísar í slíka viðmiðun. 

2) Þetta á einkum við ef um er að ræða „óviðráðanlegt atvik“, en það hugtak er túlkað á mismunandi vegu í aðildar-

ríkjunum. 

3) Verulega ólíkt gildi vísitölu er mikilvæg ástæða röskunar eða brots á skilmálum fjárhagslegs samnings, fjármálagernings 

eða reglum fjárfestingarsjóðs, með tilvísun í viðmiðun. Skyndilegt rof í tímaröð vísitölunnar eða breyttur óstöðugleiki 

hennar getur valdið þessum verulega ólíku gildum, sem aftur geta stafað af breytingum á aðferðafræðinni við að láta í té 

viðmiðunina, eða á inntaksgögnum sem eru grundvöllur útreikninga á viðmiðuninni. Lögbær yfirvöld ættu að meta 

möguleg áhrif slíkra breytinga í hverju tilviki fyrir sig þar sem umfang rofsins eða breytingarinnar hvað varðar 

óstöðugleika vísitölunnar ræðst að miklu leyti af eðli viðmiðunarinnar og tilvísunum í fjármálagerninga, fjárhagslega 

samninga eða fjárfestingarsjóði. 

4) Breytingar á gerð inntaksgagna sem notuð eru eða áreiðanleiki gagnalinda geta haft áhrif á hve heppileg viðmiðun er við 

tiltekna notkun. Lögbær yfirvöld ættu því að meta hvort þessar breytingar geta valdið óviðráðanlegu atviki, raskað 

samningsskilmálum eða á annan hátt valdið brotum gegn þeim. 

5) Óviðráðanleg atvik, röskun eða önnur brot á samningsskilmálum eru ólíklegri ef til er önnur ásættanleg viðmiðun eða að 

minnsta kosti verklagsreglur sem vísað er til í viðeigandi skjölum til að velja slíka aðra viðmiðun. 

6) Vísitölur sem mæla mjög sértæka markaði gætu verulega stuðst við orðspor, dómgreind eða sérfræðiþekkingu þeirra 

sem láta þær í té. Við þessar aðstæður ættu lögbær yfirvöld því að meta hvort það getur valdið óviðráðanlegu atviki, 

raskað samningsskilmálum eða á annan hátt valdið brotum gegn þeim, að skipta um þann sem lætur vísitöluna í té. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 14. 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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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilyrði fyrir mati 

1. Lögbært yfirvald skal, að því er varðar 4. mgr. 51. g. reglugerðar (ESB) 2016/1011, taka tillit til eftirfarandi skilyrða þegar 

það metur hvort aflagning eða breyting viðmiðunar, sem uppfyllir ekki kröfur þeirrar reglugerðar, myndi valda óviðráðanlegu 

atviki, röskun eða með öðrum hætti brjóta gegn skilmálum fjárhagslegs samnings eða fjármálagernings eða reglum 

fjárfestingarsjóðs sem vísa til þessarar viðmiðunar: 

a) breytingar á viðmiðuninni myndi útheimta mikilvæga breytingu á eðli inntaksgagnanna, á aðferðafræðinni við að ákvarða 

þessi gögn, á sjálfu gagnasöfnunarferlinu eða öðrum þáttum við að veita viðmiðun sem myndi leiða til umtalsvert breytts 

gildis viðmiðunarinnar, 

b) breytingar á eðli inntaksgagnanna eða aðferðafræðinni við að ákvarða þessi gögn til að viðmiðunin fullnægi reglugerð 

(ESB) 2016/1011 myndu grafa undan því að viðmiðunin væri dæmigerð fyrir markaðinn eða þann efnahagslega veruleika 

sem henni er ætlað að mæla og valda að lokum breytingu á eðli viðmiðunarinnar, 

c) þess að engin önnur viðmiðun er til fyrir viðmiðunina sem uppfyllir ekki kröfur reglugerðar (ESB) 2016/1011 sem: 

i. uppfyllir kröfur reglugerðar (ESB) 2016/1011, 

ii. mælir sama markað eða sama efnahagslega veruleika, 

iii. er annaðhvort tekin með í opinberu skránni sem um getur í 36. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 eða veitt af stjórnanda í 

þeirri skrá, 

d) gildandi fjárhagslegir samningar, fjármálagerningar og fjárfestingarsjóðir sem vísa til viðmiðunarinnar, og fylgiskjöl, gera 

ekki ráð fyrir annarri viðmiðun eða innihalda hvorki reglur um hvernig ákvarða skal slíka aðra viðmiðun né neinar aðrar 

viðbúnaðarráðstafanir, 

e) tilfærsla viðmiðunarinnar frá einum stjórnanda til annars myndi leiða til umtalsverðrar breytingar á viðmiðuninni. 

2. Skilyrðum 1. mgr. skal beitt í hverju tilviki fyrir sig. 

2. 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 3. október 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


