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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/482 

frá 22. mars 2019 

um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 eiga að mæla. Endurspegli viðmiðun ekki lengur undirliggjandi markað, s.s. milli-

bankavexti, 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, fjármögnunar-

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 mjög mikilvægar, þ.m.t. vald lögbærra yfirvalda til að fela einhverjum framlagningu til mjög 

mikilvægrar viðmiðunar eða stjórnunar viðmiðunar við tilteknar aðstæður. 

4) Framkvæmdastjórnin hefur heimild til að samþykkja framkvæmdargerðir til að koma á fót og endurskoða skrá yfir mjög 

mikilvægar viðmiðanir að minnsta kosti á tveggja ára fresti samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011. 

5) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1011 (2) var komið á skrá yfir mjög mikilvægar 

viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/2011. 

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

viðmiðanir þegar þær eru byggðar á inntaksgögnum sem lögð eru fram af hálfu framlagsveitenda sem eru að meirihluta 

til staðsettir í einu aðildarríki og mikilvægi þeirra er viðurkennt í því aðildarríki. 

7) Hinn 10. október 2018 tilkynnti pólska lögbæra yfirvaldið, Komisja Nadzoru Finansowego (hér eftir KNF) Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um tillögur sínar um að viðurkenna Millibankavexti í Varsjá (e. Warsaw Interbank 

Offered Rate) („Wibor-vextir“) sem mjög mikilvæga viðmiðun samkvæmt b-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/1011 vegna þess að þeir eru mikilvægir í Póllandi og eru byggðir á framlagi framlagsveitenda sem eru allir 

staðsettir í Póllandi. 

8) Wibor-vextir eru viðmiðunarvextir sem byggðir eru á meðaltalsvöxtum sem bankar, sem starfa á pólska peninga-

markaðinum, eru tilbúnir að nota til að lána hverjum öðrum ótryggða sjóði með ólíka gjalddaga. Frá og með  

10. október 2018 taka ellefu bankar þátt í Wibor samráðshópnum, sem allir eru staðsettir í Póllandi. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 25.3.2019, bls. 26. 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 217, 

12.8.2016, bls. 1). 
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9) KNF komst að þeirri niðurstöðu, í úttekt sem stofnunin hefur lagt fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, að 

stöðvun á Wibor-vöxtunum eða framlagning þeirra á grundvelli inntaksgagna, eða hóps aðila sem leggja fram 

inntaksgögn sem endurspegla ekki lengur undirliggjandi markað eða efnahagslegan veruleika, myndi hafa neikvæð áhrif 

á heildarvirkni fjármálamarkaða í Póllandi. 

10) Mat KNF sýnir að Wibor-vextir eru notaðir sem viðmiðun í 60% allra lána til heimila í Póllandi og í 70,1% útistandandi 

fasteignaveðlána. Í fasteignaveðlánum sem tekin hafa verið eftir 2013 hefur hlutur Wibor-vaxta hækkað í 98,5%. Að 

auki eru Wibor-vextir viðmiðun fyrir vaxtagreiðslur fyrir næstum 26% af heildarnafnvirði pólskra skuldabréfa. KNF 

hefur einnig sett fram gögn sem sýna að Wibor-vextir eru notaðir sem viðmiðun fyrir OTC-afleiður sem verslað er með 

utan verðbréfamarkaðar, fyrir útistandandi grundvallarfjárhæð að upphæð 366 milljarðar evra. Loks hefur KNF leitt í 

ljós, á grundvelli könnunar, að vísað er til Wibor-vaxta í fjárfestingarsjóðum með 2,6 milljarða evra sem heildar-

verðmæti hreinnar eignar. Heildarvirði fjármálagerninga og fjárhagslegra samninga, þar sem Wibor-vextirnir eru notaðir 

til viðmiðunar, er því hærra en verg þjóðarframleiðsla Póllands. Í úttektinni er niðurstaðan sú að Wibor-vextirnir skipti 

sköpum fyrir fjármálastöðugleika og heildarvirkni markaðar í Póllandi, og ef þeim verði hætt eða að þeir verði 

óáreiðanlegir gæti það hafa umtalsverð neikvæð áhrif á starfsemi fjármálamarkaða í Póllandi og á fyrirtæki og neytendur 

þar sem þeir eru notaðir í lánum, afurðum neytendalána og fjárfestingarsjóðum. 

11) Hinn 8. nóvember 2018 sendi Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin framkvæmdastjórn Evrópusambandsins álit 

sitt þar sem kemur fram að KNF hafi tekið tillit til allra þátta og viðmiðana sem felast í 3. mgr. 20. gr. reglugerðar 

(ESB) 2016/1011 og að hún hafi látið í té megindleg gögn til að styðja við málið sem varðar viðurkenningu á Wibor-

vöxtum sem mjög mikilvægrar viðmiðunar og einnig rökfærðar greiningar þar sem lögð er áhersla á mikilvægt hlutverk 

Wibor-vaxta í pólska hagkerfinu. 

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

13) Í ljósi mikilvægis Wibor-vaxta, útbreiddrar notkunar þeirra og hlutverks þeirra við úthlutun fjármagns í Póllandi ætti 

þessi reglugerð að öðlast gildi hið fyrsta. 

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 22. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 

Nr. Viðmiðun Stjórnandi Staður 

1 Euribor-vextir (EURIBOR®) Peningamarkaðsstofnun Evrópu  

(e. European Money Markets 

Institute (EMMI)) 

Brussel, Belgíu 

2 Millibankadagvextir í evrum 

(EONIA®) 

Peningamarkaðsstofnun Evrópu  

(e. European Money Markets 

Institute (EMMI)) 

Brussel, Belgíu 

3 Libor-vextir (LIBOR) ICE Benchmark Administration 

(IBA) 

London, Bretland 

4 Millibankavextir í Stokkhólmi 

(STIBOR) 

Félag sænskra bankamanna (Svenska 

Bankföreningen) 

Stokkhólmur, Svíþjóð 

5 Millibankavextir í Varsjá (WIBOR) GPW Benchmarks S.A. Varsjá, Póllandi“ 

 


