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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/236 

frá 21. desember 2020 

um breytingu á tæknilegum stöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 að því 

er varðar tímasetninguna þegar tilteknar verklagsreglur um áhættustýringu taka gildi að því er varðar 

skipti á tryggingum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 15. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 (2) eru tilgreind, m.a., áhættustýringarferlin, þ.m.t. 

stig og tegund trygginga- og aðgreiningarfyrirkomulags sem um getur í 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, 

sem fjárhagslegir mótaðilar skulu hafa fyrir skipti á tryggingum, að því er varðar OTC-afleiðusamninga þeirra sem ekki 

eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila. Framseld reglugerð (ESB) 2016/2251 kemur í framkvæmd alþjóðlegum 

ramma um skipti á tryggingum sem Baselnefndin um bankaeftirlit (BCBS) og Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á 

verðbréfamarkaði (IOSCO) hafa samþykkt á alþjóðavettvangi. 

2) Margir mótaðilar gera framvirka gjaldeyrissamninga sem gerðir eru upp efnislega og skiptasamninga í erlendum 

gjaldeyri sem gerðir eru upp efnislega til áhættuvarnar í tengslum við gjaldmiðilsáhættuskuldbindningar sínar. Í ljósi 

sértæks áhættusniðs þessara samninga og þarfar á samleitni við alþjóðareglur þykir rétt að takmarka skyldubundin skipti 

á viðbótartryggingum fyrir þessa samninga milli flestra kerfistengdra mótaðila. Innleiða ætti varanlega undanþágu fyrir 

þessa samninga þegar þeir er gerðir við aðila sem ekki eru stofnanir. 

3) Í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 er kveðið á um áfangaskipta innleiðingu yfir nokkur ár sem endurspeglar 

framkvæmdaráætlunina sem Baselnefndin um bankaeftirlit og Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði hafa 

samþykkt. Sú innleiðing miðar að því að tryggja alþjóðlegt samræmi og þar með lágmarka möguleika á eftirlitshögnun. 

Áfangaskipta innleiðingin miðar einnig að því að stuðla að hlutfallslegri og skilvirkri framkvæmd á viðkomandi kröfum 

með því að veita mótaðilum, með hliðsjón af flokki mótaðila, tegund samnings og hvenær samningurinn var gerður eða 

endurgerður, nægan tíma til að aðlaga innri kerfi og ferla að viðkomandi kröfum. Að lokum tekur áfangaskipta 

innleiðingin sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 tillit til umfangs og stigs framkvæmdar 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 56, 17.2.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 117/2021 frá 

19. mars 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna 

áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (Stjtíð. ESB L 340, 15.12.2016, bls. 9). 
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á kröfunum varðandi skipti á tryggingum sem Baselnefndin um bankaeftirlit og Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á 

verðbréfamarkaði samþykktu fyrir aðrar lögsögur, og þar með er komist hjá uppskiptingu markaðar og tryggð jöfn 

samkeppnisskilyrði fyrir mótaðila með staðfestu í Sambandinu. Einkum er í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 

kveðið á um meiri tíma fyrir tilteknar afurðir sem ekki falla undir jafngildar kröfur um tryggingar í öðrum lögsögum. 

4) Baselnefndin um bankaeftirlit og Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði hafa nú breytt áætlun sinni um 

framkvæmd krafnanna varðandi skipti á tryggingum til að stuðla að snurðulausri og skipulegri framkvæmd á kröfunum 

um tryggingar á alþjóðavettvangi, einkum vegna þess að minni mótaðilar gátu ekki staðið við upphaflega frestinn. Þar 

að auki eru enn þriðju lönd þar sem tilteknar afurðir falla ekki undir jafngildar kröfur um tryggingar. Sú breyting á 

framkvæmdaráætlun Baselnefndarinnar um bankaeftirlit og Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði ætti því að 

endurspeglast í innleiðingunni sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251. 

5) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin, Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin og Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin (evrópsku eftirlitsstofnanirnar) hafa fylgst með því hvernig mótaðilum miðar við framkvæmd 

krafnanna um upphafstryggingar fyrir afleiður sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila. Evrópsku eftirlits-

stofnununum er ljóst að á lokastigi framkvæmdar munu kröfurnar um upphafstryggingar gilda í fyrsta sinn um mikinn 

fjölda aðila. Í þeim tilgangi að stuðla að snurðulausri og skipulegri framkvæmd krafna um tryggingar hjá öllum aðilum 

Baselnefndarinnar um bankaeftirlit og Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði og til að koma í veg fyrir 

uppskiptingu markaðar ætti að framlengja frestinn fyrir framkvæmd krafna um upphafstryggingar um auka ár fyrir 

mótaðila sem hafa samanlagða meðalgrundvallarfjárhæð afleiðna, sem ekki eru stöðustofnaðar af miðlægum mótaðila, á 

milli 8 og 50 milljarða evra. 

6) Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa einnig fylgst með áhrifum af COVID-19 faraldrinum á fjármálamarkaði, einkum að 

því er varðar þær verulegu áskoranir sem mótaðilar standa frammi fyrir vegna COVID-19, þ.m.t. tilfærslu á starfsfólki 

og þörfina á að beina kröftunum að því að stýra áhættu vegna tengds flökts á markaði. Ramma Baselnefndarinnar um 

bankaeftirlit og Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði var einnig breytt til að taka tillit til þessara áhrifa af 

uppkomu COVID-19 og til að fresta framkvæmd krafnanna um upphafstryggingar. Sú breyting verður að endurspeglast 

í framkvæmdaráætluninni sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251. Slík frekari frestun á 

framkvæmd krafna um upphafstryggingar myndi leiða til þess að mótaðilar sem hafa samanlagða meðalgrund-

vallarfjárhæð afleiðna, sem ekki eru stöðustofnaðar af miðlægum mótaðila, yfir 50 milljarða evra falli undir kröfurnar 

um upphafstryggingar frá 1. september 2021 og mótaðilar sem hafa samanlagða meðalgrundvallarfjárhæð afleiðna, sem 

ekki eru stöðustofnaðar af miðlægum mótaðila, yfir 8 milljarðar evra falli undir kröfurnar upphafstryggingar frá  

1. september 2022. 

7) Í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 er mælt fyrir um frestun á gildistöku tvíhliða krafna um tryggingar að því er 

varðar OTC-afleiðusamninga, sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, milli mótaðila sem tilheyra sömu 

samstæðu og þar sem annar mótaðilinn hefur staðfestu í þriðja landi og hinn mótaðilinn er með staðfestu í Sambandinu. 

Þessi frestun á gildistökudegi var nauðsynleg til að tryggja að slíkir OTC-afleiðusamningar féllu ekki undir tvíhliða 

kröfur um tryggingar áður en framkvæmdargerð var samþykkt skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Þrátt 

fyrir viðleitni til greiningar á lögsögu þriðja lands, með tilliti til þess að slík framkvæmdargerð geti átt rétt á sér, hafa 

aðeins tvær slíkar framkvæmdargerðir verið samþykktar skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 í tengslum 

við OTC-afleiðuviðskipti sem ekki eru stöðustofnuð af miðlægum mótaðila. Þess vegna ætti að fresta enn frekar 

beitingunni á tvíhliða kröfunni um tryggingar fyrir OTC-afleiðusamninga innan samstæðu sem ekki eru stöðustofnaðir 

af miðlægum mótaðila til að komast hjá ótilætluðum skaðlegum efnahagslegum áhrifum sem ógilding þessarar 

undanþágu myndi hafa á fyrirtæki í Sambandinu. 

8) Til að komast hjá uppskiptingu markaðar og til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrir mótaðila með staðfestu í 

Sambandinu ætti einnig að tryggja samleitni við alþjóðareglur með tilliti til áhættustýringarferla fyrir aðra flokka OTC-

afleiða sem falla ekki undir jafngildar kröfur um tryggingar. Með skilning á því að í sumum lögsögum falla valréttir að 

stökum hlutabréfum og vísitöluvalréttir ekki undir jafngildar kröfur um tryggingar og að ólíklegt þykir, einkum við 
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ríkjandi aðstæður, að í þessum lögsögum muni í náinni framtíð verða meiri samleitni í reglusetningu að því er varðar 

þessar afurðir, ætti innleiðing á meðferð þessara afurða að vera áfangaskipt. Með þessu áfangaskipta 

innleiðingartímabili ætti að gefast tími til að vakta þróun á sviði reglusetningar í öðrum lögsögum og tryggja að 

viðeigandi kröfur séu til staðar í Sambandinu til að milda útlánaáhættu mótaðila að því er varðar slíka samninga, á sama 

tíma og komið er í veg fyrir eftirlitshögnun. 

9) Bretland varð þriðja land 1. febrúar 2020 og lög Sambandsins munu hætta að gilda um og í Bretlandi 31. desember 

2020. Krafan um að skiptast á tryggingum, sem sett er fram í reglugerð (ESB) nr. 648/2012, að því er varðar OTC-

afleiðusamninga, tekur ekki tillit til þess möguleika að aðildarríki gæti dregið sig út úr Sambandinu. Þeir aðilar að OTC-

afleiðusamningum sem eru með mótaðila sem hefur staðfestu í Bretlandi standa frammi fyrir áskorunum sem eru bein 

afleiðing af atburði sem þeir hafa engin áhrif á og getur sett þá í verri stöðu en aðra mótaðila í Sambandinu. Í framseldri 

reglugerð (ESB) 2016/2251 eru tilgreindar mismunandi dagsetningar til beitingar ferlisins við að skiptast á tryggingum 

vegna OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, með hliðsjón af flokki mótaðila að 

þessum samningum. Mótaðilar geta ekki séð fyrir hvernig staða mótaðila sem hefur staðfestu í Bretlandi getur orðið eða 

að hve miklu leyti sá mótaðili getur haldið áfram að veita mótaðilum sem eru með staðfestu í Sambandinu tiltekna 

þjónustu. 

10) Til að bregðast við þessu kunna mótaðilar að vilja endurgera samninga sína með því að skipta út mótaðila sem hefur 

staðfestu í Bretlandi fyrir mótaðila í aðildarríki. Áður en reglugerð (ESB) nr. 648/2012 og framseld reglugerð (ESB) 

2016/2251 tóku gildi þurftu mótaðilar að OTC-afleiðusamningum, sem ekki voru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila, 

ekki að skiptast á tryggingum og tvíhliða viðskipti voru því ekki veðtryggð eða valfrjálst hvort þau væru veðtryggð. Ef 

mótaðilar þyrftu að skiptast á tryggingum í tengslum við endurgerð samninga sinna til að bregðast við útgöngu 

Bretlands úr Sambandinu er mögulegt að hinn mótaðilinn geti ekki samþykkt endurgerðina. Til að tryggja að 

markaðurinn starfi snurðulaust og að samkeppnisskilyrði séu jöfn meðal mótaðila með staðfestu í Sambandinu ættu 

mótaðilar að geta skipt út mótaðilum sem hafa staðfestu í Bretlandi fyrir mótaðila í aðildarríki án þess að þurfa að 

skiptast á tryggingum í tengslum við þá endurgerðu samninga. 

11) Það að auki ætti að gefa mótaðilum nægjanlegan tíma til að skipta út mótaðilum sínum með staðfestu í Bretlandi. Vegna 

endurgerðar þessara samninga ætti því að fresta dagsetningunni sem krafan um skipti á tryggingum getur verið virkjuð. 

12) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 til samræmis við það. 

13) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa lagt fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

14) Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 takmarkast við breytingar á gildandi regluramma í samræmi við 

þróun á alþjóðavettvangi. Þar sem umfang breytinganna er takmarkað og vegna þess hversu brýnt málið er, væri 

verulega óviðeigandi að evrópsku eftirlitsstofnanirnar hefðu opið samráð við almenning eða að hugsanlega tengdur 

kostnaður og ávinningur yrði greindur. Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa þó óskað eftir áliti hagsmunahópsins um 
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bankastarfsemi sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 

(3), áliti hagsmunahópsins í vátryggingum og endurtryggingum og hagsmunahópsins í starfstengdum lífeyri sem komið 

var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (4), og áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1095/2010 (5). 

15) Nauðsynlegt er að veita markaðsaðilum réttarvissu eins fljótt og auðið er svo þeir geti með fullnægjandi hætti undirbúið 

sig fyrir að uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012, en þessi framselda reglugerð mun 

hafa áhrif á beitingu þeirra, einkum að því er varðar kröfurnar sem núverandi frestur gildir um og sem er óðum að 

styttast. Því ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 

Framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 31. gr. a bætist við: 

„31. gr. a 

Meðhöndlun framvirkra gjaldeyrissamninga sem gerðir eru upp efnislega og gjaldeyrisskiptasamninga sem gerðir 

eru upp efnislega 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 2. gr. er mótaðilum heimilt að mæla fyrir í verklagsreglum sínum um áhættustýringu um að ekki 

sé krafist framlagningar eða töku viðbótartryggingar vegna framvirkra gjaldeyrissamninga sem gerðir eru upp efnislega og 

gjaldeyrisskiptasamninga sem gerðir eru upp efnislega ef einn mótaðilinn er ekki stofnun eins og hún er skilgreind í 3. lið  

1. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (*) eða myndi ekki flokkast sem slík stofnun hefði 

hann staðfestu í Sambandinu. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar 

lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013,  

bls. 1).“ 

2) Í stað 35. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/2251 kemur eftirfarandi: 

„35. gr. 

Umbreytingarákvæði 

Mótaðilum sem um getur í 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 er heimilt að halda áfram að beita þeim 

áhættustýringarferlum sem þeir búa yfir 18. febrúar 2021 að því er varðar OTC-afleiðusamninga sem ekki eru 

stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila og voru gerðir eða endurgerðir milli 16. ágúst 2012 og viðkomandi dagsetninga þegar 

þessi reglugerð kemur til framkvæmda. 

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun fram-

kvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 
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Mótaðilum sem um getur í 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 er einnig heimilt að halda áfram að beita 

áhættustýringarferlum sem þeir búa yfir 18. febrúar 2021 að því er varðar OTC-afleiðusamninga sem ekki eru 

stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila og uppfylla öll eftirfarandi skilyrði: 

a) OTC-afleiðusamningarnir sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila hafi verið gerðir eða endurgerðir 

annaðhvort fyrir viðkomandi dagsetningar þegar þessi reglugerð kemur til framkvæmda, eins og tilgreint er í 36., 37. og 

38. gr. þessarar reglugerðar, eða 18. febrúar 2021, hvort heldur sem fyrr er, 

b) OTC-afleiðusamningarnir sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila séu endurgerðir í þeim eina tilgangi að 

skipta út mótaðila með staðfestu í Bretlandi fyrir mótaðila sem hefur staðfestu í aðildarríki, 

c) OTC-afleiðusamningarnir sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila séu endurgerðir milli 1. janúar 2021 og 

annars hvors af eftirfarandi, hvort heldur sem síðar er: 

i. viðkomandi dagsetninga þegar ákvæði koma til framkvæmda eins og sett er fram í 36., 37. og 38. gr. þessarar 

reglugerðar eða 

ii. 1. janúar 2022.“ 

3) Ákvæðum 36. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað e-liðar kemur eftirfarandi: 

„e) frá og með 1. september 2021 ef báðir mótaðilar hafa, eða tilheyra samstæðum sem hvor um sig hefur, hærra 

meðaltal samanlagðrar grundvallarfjárhæðar afleiðna sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila en 

50 milljarða evra,“. 

ii. Eftirfarandi liður bætist við: 

„f) frá og með 1. september 2022 ef báðir mótaðilar hafa, eða tilheyra samstæðum sem hvor um sig hefur, hærra 

meðaltal samanlagðrar grundvallarfjárhæðar afleiðna sem ekki eru stöðustofnaðir af miðlægum mótaðila en 8 

milljarða evra.“ 

b) Í stað a-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) frá og með 30. júní 2022 ef engin ákvörðun um jafngildi hefur verið tekin skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 648/2012 að því er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar í tengslum við viðkomandi þriðja land,“. 

4) Í stað a-liðar í 3. mgr. 37. gr. kemur eftirfarandi: 

„a) frá og með 30. júní 2022 ef engin ákvörðun um jafngildi hefur verið tekin skv. 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 648/2012 að því er varðar 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar í tengslum við viðkomandi þriðja land,“. 

5) Í stað 1. mgr. 38. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 36. gr. og 37. gr. skulu þær greinar sem um getur í 1. mgr. 36. gr. og 37. gr. öðlast gildi frá 

og með 4. janúar 2024 að því er varðar allar OTC-afleiður sem ekki eru stöðustofnaðar af miðlægum mótaðila og eru 

valréttir að stökum hlutabréfum eða vísitöluvalréttir.“ 

2. gr. 

Gildistaka 

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 21. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


