
TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/1034 

frá 23. júní 2016 

um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 1. mgr. 53. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (4) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (5) (saman 

„hinn nýi lagarammi“) eru mikilvægar lagagerðir á sviði fjármála sem samþykktar voru í kjölfar fjármálakreppunnar að því er 

varðar verðbréfamarkaði, fjárfestingarmiðlara og viðskiptavettvanga. Nýi lagaramminn styrkir og kemur í staðinn fyrir tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB(6). 

2)Nýi lagaramminn gildir um kröfurnar sem eiga við um verðbréfafyrirtæki, skipulega markaði, veitendur gagnaskýrsluþjónustu og 

fyrirtæki í þriðju löndum sem veita fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingarstarfsemi í Sambandinu. Hann samhæfir 

reglurnar um stöðumörk fyrir hrávöruafleiður til að auka gagnsæi, í því skyni að styðja rétta verðmyndun og til að koma í veg 

fyrir markaðssvik. Með honum eru einnig innleiddar reglur um hátíðniviðskipti með notkun algríms og eftirlit með 

fjármálamörkuðum er bætt með því að samhæfa stjórnsýsluviðurlög. Með því að byggja á gildandi reglum styrkir nýi 

lagaramminn einnig vernd fjárfesta með innleiðingu traustra krafna hvað varðar skipulag og háttsemi. Aðildarríkin eiga að 

lögleiða tilskipun 2014/65/ESB í síðasta lagi 3. júlí 2016. 

3)Samkvæmt nýja lagarammanum er þess krafist að viðskiptavettvangur og innmiðlarar veiti lögbærum yfirvöldum tilvísunargögn um 

fjármálagerninga sem lýsa með samræmdum hætti einkennum sérhvers fjármálagernings sem fellur undir tilskipun 2014/65/ESB. 

Þessi gögn eru einnig notuð í öðrum tilgangi, t.d. við útreikning á viðmiðunarmörkum fyrir gagnsæi og greiðsluhæfi, sem og við 

skýrslugjöf um stöður í hrávöruafleiðum. 

                                                                 
(1) Álit frá 29. apríl 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(2) Álit frá 26. maí 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum). 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 7. júní 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 17. júní 2016 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 

648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 

2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE 

og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE (Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1). 



4)Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin er að þróa nýtt grunnvirki gagnasöfnunar, tilvísunargagnakerfi fyrir fjármálagerninga 

(e. Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)), til að afla gagna á skilvirkan og samræmdan hátt, í samráði við 

lögbær landsyfirvöld. Tilvísunargagnakerfi fyrir fjármálagerninga mun ná yfir breitt svið fjármálagerninga sem falla innan 

gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 og tengja upplýsingastreymi milli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, 

lögbærra landsyfirvalda og viðskiptavettvanga innan Sambandsins. Byggja verður frá grunni mikinn meirihluta nýju 

upplýsingatæknikerfanna, sem liggja tilvísunargagnakerfum fyrir fjármálagerninga til grundvallar, byggt á nýjum mæliþáttum. 

5)Aðildarríkin eiga að beita ráðstöfununum til lögleiðingar tilskipunar 2014/65/ESB frá 3. janúar 2017. Vegna magnsins og þess hversu 

flókin gögnin eru sem á að safna og vinna úr til að nýi lagaramminn taki gildi, einkum fyrir skýrslugjöf um viðskipti, 

gagnsæisútreikninga og skýrslugjöf um stöður í hrávöruafleiðum, eru hagsmunaaðilar, eins og viðskiptavettvangar, Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og lögbær landsyfirvöld ekki í aðstöðu til að tryggja að nauðsynlegar grunngerðir 

gagnasöfnunar verði til staðar og taki gildi fyrir þá dagsetningu. 

6)Ef nauðsynlegar grunngerðir gagnasöfnunar eru ekki fyrir hendi hefði það áhrif á allt gildissvið nýja lagarammans Án gagna væri 

ekki mögulegt að koma á nákvæmri aðgreiningu fjármálagerninga sem eru innan gildissviðs nýja lagarammans. Enn fremur væri 

ekki mögulegt að sníða til reglurnar um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti til að ákvarða hvaða gerningar eru seljanlegir og hvenær 

veita ætti undanþágur eða frest á birtingu. 

7)Ef nauðsynlegar grunngerðir gagnasöfnunar eru ekki fyrir hendi gætu viðskiptavettvangar og verðbréfafyrirtæki ekki greint 

lögbærum yfirvöldum frá viðskiptum sem hafa farið fram. Ef skýrslugjöf um stöður í hrávöruafleiðum á sér ekki stað væri erfitt 

að framfylgja stöðutakmörkunum á þessar hrávöruafleiður. Ef engin skýrslugjöf um stöður á sér stað væri raunverulegur 

möguleiki á að átta sig á brotum á stöðumörkunum takmarkaður. Margar af kröfunum í tengslum við algrímsviðskipti eru einnig 

háðar gögnum. 

8)Ef nauðsynlegar grunngerðir gagnasöfnunar vantar gerir það verðbréfafyrirtækjum einnig erfitt um vik að beita bestu 

framkvæmdarreglum. Viðskiptavettvangar og innmiðlarar gætu ekki birt gögn um gæði framkvæmdra viðskipta á þessum 

vettvöngum. Fjárfestingarfyrirtæki hefðu ekki aðgang að mikilvægum framkvæmdargögnum sem auðvelduðu þeim að komast að 

niðurstöðu um hvernig best væri að framkvæma fyrirmæli viðskiptavina. 

9)Til að tryggja réttarvissu og komast hjá hugsanlegri markaðsröskun er nauðsynlegt og rétt að grípa til bráðra aðgerða til að rýmka 

gildistöku nýja lagarammans í heild, þ.m.t. öllum framseldum gerðum og framkvæmdargerðum, sem samþykktar eru samkvæmt 

honum. 

10)Framkvæmdarferlið fyrir grunngerðir gagnasöfnunar tekur til fimm áfanga: viðskiptalegra krafna, nákvæmra skilgreininga, þróunar, 

prófana og útfærslu. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin reiknar með að þessum áföngum verði lokið eigi síðar en í 

janúar 2018, að því tilskildu að það sé réttarvissa um endanlegar kröfur samkvæmt viðeigandi tæknilegum eftirlitsstöðlum eigi 

síðar en í júní 2016. 

11)Í ljósi hinna sérstöku aðstæðna og til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, lögbærum landsyfirvöldum og 

hagsmunaaðilum kleift að ljúka verklegu framkvæmdinni þykir rétt að fresta dagsetningunni sem aðildarríkin þurfa að beita 

ráðstöfununum til lögleiðingar tilskipunar 2014/65/ESB fyrir og dagsetningunni sem niðurfelling tilskipunar 2004/39/EB á að 

taka gildi um 12 mánuði, til 3. janúar 2018. Skýrslum og endurskoðunum ætti að fresta til samræmis við það. Einnig er viðeigandi 

að fresta dagsetningunni sem aðildarríkin þurfa að lögleiða tilskipun 2014/65/ESB fyrir, til 3. júlí 2017. 

12)Framlengja ætti undanþáguna sem sett er fram í d-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/65/ESB til að taka með einingar sem ekki eru 

fjármálafyrirtæki og sem eru aðilar að eða þátttakendur í skipulegum markaði eða markaðstorgi fjármálagerninga (MTF), eða eru 

með beinan rafrænan aðgang að viðskiptavettvangi þegar þau framkvæma viðskipti á viðskiptavettvangi, sem eru hlutlægt 

mælanleg til að dragi úr áhættum sem tengjast beint viðskiptastarfsemi eða lausafjárfjármögnun þessara eininga sem ekki eru 

fjármálafyrirtæki eða samstæða þeirra. 

13)Því ætti að breyta tilskipun 2014/65/ESB til samræmis við það. 



SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

Tilskipun 2014/65/ESB er breytt sem hér segir: 

1)Í stað ii. liðar d-liðar 1. mgr. 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„ii. séu aðilar að eða þátttakendur í skipulegum markaði eða markaðstorgi fjármálagerninga, annars vegar, eða hafi beinan rafrænan aðgang að 

viðskiptavettvangi, hins vegar, nema fyrir einingar sem ekki eru fjármálafyrirtæki sem framkvæma viðskipti á viðskiptavettvangi, sem eru 

hlutlægt mælanleg að dragi úr áhættum sem tengjast beint viðskiptastarfsemi eða lausafjárfjármögnun þessara eininga sem ekki eru 

fjármálafyrirtæki eða samstæða þeirra.“ 

2)Í stað annarrar undirgreinar í a-lið 4. mgr. 25. gr. kemur eftirfarandi: 

 „Að því er þennan lið varðar skal líta svo á að markaður þriðja lands samsvari skipulegum markaði ef kröfurnar og málsmeðferðin 

sem mælt er fyrir um í þriðju og fjórðu undirgrein eru uppfylltar. 

 Að tilmælum lögbærs yfirvalds í aðildarríki skal framkvæmdastjórnin samþykkja jafngilda ákvörðun í samræmi við 

rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 89. gr. a, þar sem tekið er fram hvort laga- og eftirlitsramminn í þriðja landi 

tryggi að skipulegur markaður með starfsleyfi í því þriðja landi hlíti lagalega bindandi kröfum sem eru, að því er varðar beitinguna 

á þessum lið, jafngildar kröfunum sem leiða af reglugerð (ESB) nr.°596/2014, af III. bálk þessarar tilskipunar, af II. bálk reglugerðar 

(ESB) nr.°600/2014 og af tilskipun 2004/109/EB, og sem falla undir virkt eftirlit og framfylgd í því þriðja landi. Lögbært yfirvald 

skal tilgreina ástæður þess að það metur hvort telja eigi laga- og eftirlitsramma hlutaðeigandi þriðja lands jafngildan og skal veita 

viðeigandi upplýsingar þar að lútandi. 

 Slíkur laga- og eftirlitsrammi í þriðja landi getur talist jafngildur ef sá rammi uppfyllir að lágmarki eftirfarandi skilyrði: 

i. markaðirnir eru háðir starfsleyfi ásamt virku eftirliti og framfylgd á áframhaldandi grundvelli, 

ii. markaðirnir búa yfir skýrum og gagnsæjum reglum varðandi skráningu verðbréfa til viðskipta svo að viðskipti með slík verðbréf 

geti átt sér stað á sanngjarnan, skipulegan og skilvirkan hátt, og séu án takmarkana, 

iii.  útgefendur verðbréfa lúta reglubundnum og samfelldum kröfum um upplýsingar sem tryggja víðtæka vernd fjárfesta og 

iv.gagnsæi á markaði og heilleiki eru tryggð með því að koma í veg fyrir markaðssvik í formi innherjasvika og 

markaðsmisnotkunar.“ 

3)Í annarri undirgrein 2. mgr. 69. gr. kemur dagsetningin „3. júlí 2017“ í stað „3. júlí 2016“. 

4)Í þriðju undirgrein 1. mgr. 70. gr. kemur dagsetningin „3. júlí 2017“ í stað „3. júlí 2016“. 

5)Eftirfarandi grein bætist við: 

„89. gr. a 

Nefndarmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar evrópsku verðbréfanefndarinnar sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/528/EB (7). Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011(8). 

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.“ 

6)Ákvæðum 90. gr. er breytt sem hér segir: 

a)í 1. mgr. kemur dagsetningin ,,3. mars 2020“ í stað ,,3. mars 2019“, 

b)í 2. mgr. kemur dagsetningin „3. september 2019“ í stað „3. september 2018“ og dagsetningin „3. september 2021“ í stað „3. 

september 2020“, 

                                                                 
(7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB frá 6. júní 2001 um að koma á fót evrópskri verðbréfanefnd (Stjtíð. EB L 191, 13.7.2001, bls. 45). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með 

framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 

 



c)í 4. mgr. kemur dagsetningin ,,1. janúar 2019“ í stað ,,1. janúar 2018“. 

7)Í 1. mgr. 93. gr. kemur dagsetningin „3. júlí 2017“ í stað „3. júlí 2016, dagsetningin „3. janúar 2018“ í stað „3. janúar 2017“ og 

dagsetningin „3. september 2019“ í stað „3. september 2018“. 

8)Í 94. gr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2018“ í stað ,,3. janúar 2017“. 

9)Í 1. mgr. 95. gr. kemur dagsetningin „3. janúar 2021“ í stað „3. júlí 2020“ og dagsetningin „3. janúar 2018“ í stað „3. janúar 2017“. 

2. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

 

Gjört í Brussel 23. júní 2016. 

 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins,Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 forseti forseti. 

 

 

__________________________ 


