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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1557 

frá 17. október 2018 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem 

notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (*) 

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 1. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðmiðanir hafa mikilvægu hlutverki að gegna við ákvörðun á verði margra fjármálagerninga og fjárhagslegra samninga 

og við mælingu á árangri margra fjárfestingarsjóða. Framlagning til viðmiðana og stjórnun þeirra er í mörgum tilvikum 

viðkvæm fyrir hagræðingu og aðilar sem eiga hlut að máli standa oft frammi fyrir hagsmunaárekstrum. 

2) Til að gegna efnahagslegu hlutverki sínu þurfa viðmiðanir að vera dæmigerðar fyrir hinn undirliggjandi markað eða 

efnahagslega veruleika sem þær endurspegla. Endurspegli viðmiðun ekki lengur undirliggjandi markað, s.s. 

millibankavexti, er hætta á neikvæðum áhrifum, m.a. á heildarvirkni markaðar, fjármögnun heimila (lána og veðlána) og 

fyrirtæki í Sambandinu. 

3) Áhættan fyrir notendur, markaði og efnahag Sambandsins eykst gjarnan ef heildarvirði fjármálagerninga, fjárhagslegra 

samninga og fjárfestingarsjóða, sem vísa í tiltekna viðmiðun, er hátt. Með reglugerð (ESB) 2016/1011 er því komið á 

mismunandi flokkum viðmiðana og kveðið á um viðbótarkröfur sem tryggja heilleika og traustleika tiltekinna 

viðmiðana sem teljast vera mjög mikilvægar, þ.m.t. vald lögbærra yfirvalda til að fela einhverjum framlagningu til 

viðmiðunar eða stjórnun viðmiðunar við tilteknar aðstæður. 

4) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 (2) er komið á skrá yfir mjög mikilvægar 

viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/1011. 

5) Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 hefur framkvæmdastjórnin heimild til að samþykkja 

framkvæmdargerðir til að koma á og endurskoða skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir að minnsta kosti á tveggja ára 

fresti. 

6) Í samræmi við b-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 má telja viðmiðanir með í skrá yfir mjög mikilvægar 

viðmiðanir þegar þær m.a. byggjast á gögnum frá aðilum sem eru að meirihluta til staðsettir í einu aðildarríki og þær 

teljast vera mjög mikilvægar í viðkomandi aðildarríki. 

7) Hinn 22. janúar 2019 tilkynnti sænska lögbæra yfirvaldið („Finansinspektionen“) Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnuninni um þá tillögu sína að viðurkenna millibankavexti í Stokkhólmi (e. Stockholm Interbank Offered 

Rate) („Stibor-vextir“) sem mjög mikilvæga viðmiðun skv. b-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 vegna 

þess að þeir eru mjög mikilvægir í Svíþjóð og byggjast á framlagningu gagna frá aðilum sem eru að meirihluta til 

staðsettir í Svíþjóð. 

8) Stibor-vextir eru viðmiðunarvextir sem byggjast á meðaltali þeirra vaxta sem margir bankar, sem eru virkir á sænska 

peningamarkaðinum, eru tilbúnir að nota þegar þeir lána hverjir öðrum ótryggða sjóði með ólíka gjalddaga. Hinn  

22. janúar 2018 tóku sjö bankar þátt í Stibor-nefndinni, þar af voru sex staðsettir í Svíþjóð og einn í Danmörku. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 261, 18.10.2018, bls. 10. 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) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 frá 11. ágúst 2016 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar 

viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (Stjtíð. ESB L 2017, 

12.8.2016, bls. 1). 
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9) Finansinspektionen komst að þeirri niðurstöðu, í úttekt sem stofnunin lagði fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina, að ef hætt yrði að nota Stibor-vextina eða þeir gerðir á grundvelli inntaksgagna eða hóps aðila sem 

endurspegla ekki lengur undirliggjandi markað eða efnahagslegan veruleika, myndi það hafa neikvæð áhrif á 

heildarvirkni fjármálamarkaða í Svíþjóð. 

10) Úttekt Finansinspektionen sýnir að Stibor-vextirnir eru notaðir til viðmiðunar við verðlagningu á OTC-vaxtaafleiðum 

sem gefnar eru upp í sænskum krónum að útistandandi nafnvirði sem nemur 3 500 milljörðum evra. Nærri því 

fjórðungur skuldabréfa, sem eru gefin upp í sænskum krónum, nota Stibor-vexti til viðmiðunar og eru Stibor-vextirnir 

notaðir við verðlagningu 75% heildarlána til sænskra heimila og annarra stofnana en fjármálastofnana. Heildarvirði 

fjármálagerninga og fjárhagslegra samninga, þar sem Stibor-vextirnir eru notaðir til viðmiðunar, er um átta sinnum 

hærra en verg þjóðarframleiðsla Svíþjóðar. Stibor-vextirnir eru því afar mikilvægir fyrir fjármálastöðugleika og 

heildarvirkni markaðar í Svíþjóð. Í úttektinni er ályktað að verði hætt að nota Stibor-vextina eða þeir verði óáreiðanlegir 

muni það hafa umtalsverð neikvæð áhrif á starfsemi fjármálamarkaða í Svíþjóð og á fyrirtæki og neytendur vegna þess 

að þeir eru notaðir í lánum, afurðum neytendalána og fjárfestingarsjóðum. 

11) Hinn 23. febrúar 2018 sendi Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin framkvæmdastjórn Evrópusambandsins álit 

sitt þar sem kemur fram að hin sænska Finansinspektion hafi tekið tillit til allra þátta og viðmiðana sem felast í 3. mgr. 

20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 og að hún hafi lagt fram megindleg gögn til stuðnings því að Stibor-vextirnir verði 

viðurkenndir sem mikilvæg viðmiðun og einnig rökfærða greiningu þar sem lögð er áhersla á mikilvægt hlutverk Stibor-

vaxta í sænska hagkerfinu. 

12) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 til samræmis við það. 

13) Í ljósi mikilvægis Stibor-vaxtanna, útbreiddrar notkunar þeirra og hlutverks þeirra við úthlutun fjármagns í Svíþjóð ætti 

þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1368 kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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, 17. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2011 

Nr. Viðmiðun Stjórnandi Staðsetning 

1 Euribor-vextir (e. Euro Interbank 

Offered Rate (EURIBOR®)) 

Peningamarkaðsstofnun Evrópu (e. 

European Money Markets Institute 

(EMMI)) 

Brussel, Belgíu 

2 Millibankadagvextir í evrum (e. Euro 

Overnight Index Average (EONIA®)) 

Peningamarkaðsstofnun Evrópu 

(EMMI) 

Brussel, Belgíu 

3 Millibankavextir í London (e. London 

Interbank Offered Rate (LIBOR)) 

ICE Benchmark Administration 

(IBA) 

London, Bretlandi 

4 Millibankavextir í Stokkhólmi (e. 

Stockholm Interbank Offered Rate 

(STIBOR)) 

Félag sænskra bankamanna (Svenska 

Bankföreningen) 

Stokkhólmi, Svíþjóð“ 

 


