
FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/1904 

frá 14. júlí 2016 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 að því er varðar 
afurðaíhlutun 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir 
pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) (1), einkum 8. mgr. 16. gr. og 7. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð þessi tiltekur vissa þætti valdheimilda til íhlutunar sem veitt er lögbærum yfirvöldum og, í undantekningartilvikum 
Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni (EIOPA) sem komið var á fót og beitir valdheimildum sínum í 
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (2), að því er varðar viðmið og þætti sem taka skal tillit 
til við ákvörðun á því hvort um sé að ræða verulegt áhyggjuefni sem varðar vernd fjárfesta eða ógn við eðlilega virkni og 
heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls eða hluta af fjármálakerfinu í Sambandinu, í a.m.k. einu aðildarríki. 

2)Taka skal saman skrá yfir viðmið og þætti sem lögbærum yfirvöldum og Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni 
ber að taka tillit til við ákvörðun á því hvort um slíkt áhyggjuefni eða ógn sé að ræða til að tryggja samræmda nálgun, og gerir 
kleift að gripið sé til aðgerða þegar óvæntir óhagstæðir atburðir eða óhagstæð þróun á sér stað. Til að ástand teljist vera „ógn“, 
sem er ein af forsendunum fyrir íhlutun út frá hugmyndinni um eðlilega virkni og heilleika fjármála- eða hrávörumarkaða eða 
stöðugleika fjármálakerfisins, þarf stærra áhyggjuefni en “verulegt áhyggjuefni“ að vera til staðar, en það er forsenda fyrir 
íhlutun að því er varðar fjárfestavernd. Þörfin á að meta öll viðmið og þætti sem gætu verið til staðar í tilteknum raunverulegum 
aðstæðum ætti samt ekki að koma í veg fyrir að lögbær yfirvöld og Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin noti 
heimildir sínar til tímabundinnar íhlutunar þegar aðeins einn af þessum þáttum eða viðmiðum veldur slíku áhyggjuefni eða ógn. 

3)Ákvæði þessarar reglugerðar eru nátengd þar sem þau fjalla um vald til afurðaíhlutunar sem bæði er falið lögbærum 
landsyfirvöldum og Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni. Til að tryggja samræmi milli þessara ákvæða 
sem taka ættu gildi á sama tíma og til að auðvelda hagsmunaaðilum að hafa heildarsýn, einkum Evrópsku vátrygginga- og 
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnuninni og lögbærum yfirvöldum sem beita valdheimildum til inngripa, er nauðsynlegt að láta eina 
reglugerð ná yfir þessi ákvæði. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

Viðmið og þættir er varða heimildir Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar til tímabundinnar 
afurðaíhlutunar 

(Ákvæði 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014) 

1.  Að því er varðar 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 skal Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin 
meta mikilvægi allra þátta og viðmiða sem talin eru upp í 2. mgr. og taka tillit til allra viðeigandi þátta og viðmiða þegar hún 
ákvarðar hvenær markaðssetning, dreifing eða sala tiltekinna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða eða tegund fjármálastarfsemi 
eða framkvæmd veldur verulegu áhyggjuefni sem varðar fjárfestavernd eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða eða 
stöðugleika alls eða hluta af fjármálakerfi Sambandsins. 

 
(1) Stjtíð. ESB L 352, 9.12.2014, bls. 1. 
(2) 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 framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 
15.12.2010, bls. 48). 



Að því er varðar fyrstu undirgrein getur Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin ákvarðað hvort um sé að ræða 
verulegt áhyggjuefni sem varðar vernd fjárfesta eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls eða 
hluta af fjármálakerfi Sambandsins á grundvelli eins eða fleiri af þessum þáttum og viðmiðum. 

2.  Þeir þættir og viðmið sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin metur til að ákvarða hvort um sé að ræða 
alvarlegt áhyggjuefni sem varðar vernd fjárfesta eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða, eða stöðugleika alls eða 
hluta af fjármálakerfinu í Sambandinu skulu vera eftirfarandi: 

a) hversu flókin hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða tegund fjármálastarfsemi eða framkvæmd vátrygginga- eða 
endurtryggingafélags er, einkum með tilliti til: 

—tegundar undirliggjandi eigna og þess hve gagnsæjar undirliggjandi eignir eru, 

—gagnsæis kostnaðar og gjalda í tengslum við hina vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði, einkum skorts á gagnsæi vegna margra laga kostnaðar og gjalda, 

—þess hve flókinn útreikningur afkomunnar er, einkum með tilliti til þess hvort ávöxtunin er háð afkomu einnar eða fleiri 
undirliggjandi eigna sem aðrir þættir hafa svo áhrif á, 

—eðlis og umfangs hvers konar áhættu, 

—þess hvort vátryggingatengda fjárfestingarafurðin eða -þjónustan er í pakka með öðrum afurðum eða þjónustu eða 

—þess hve flóknir skilmálarnir eru, 

b) alvarleiki mögulegra skaðlegra afleiðinga, einkum með tilliti til: 

—grundvallarfjárhæðar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðarinnar, 

—fjölda viðskiptavina, fjárfesta eða markaðsaðila sem hlut eiga að máli, 

—þess hve stóru hlutfalli afurðin nemur af eignasöfnum fjárfesta, 

—líkanna á, umfangs og eðlis hvers konar skaða, þ.m.t. fjárhæðar mögulegs taps, 

—þess hve lengi áætlað er að skaðlegar afleiðingar myndu vara, 

—stærðar útgáfunnar, 

—fjölda milliliða sem hlut eiga að máli, 

—vaxtar markaðarins eða sölu, 

—meðalfjárhæðarinnar sem hver fjárfestir setur í vátryggingatengdu fjárfestingarafurðina, 

—tryggingarverndarinnar sem skilgreind er í landsbundnum ábyrgðarkerfum vátrygginga, þar sem slík lög eru til, eða 

—virðis vátryggingaskuldar að því er varðar hinar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðir, 

c) tegund fjárfesta sem koma að fjármálastarfsemi, framkvæmd á fjármálamarkaði eða sem vátryggingatengd fjárfestingarafurð er 
seld til eða markaðssett fyrir, einkum með tilliti til: 

—þess hvort fjárfestirinn er almennur fjárfestir, fagfjárfestir eða viðurkenndur gagnaðili eins og hann er skilgreindur í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (3), 

—þátta sem einkenna kunnáttu og hæfni fjárfesta, þ.m.t. menntunarstigs, reynslu af sambærilegum vátryggingatengdum 
fjárfestingarafurðum eða söluaðferðum, 

—þátta sem einkenna fjárhagsstöðu fjárfesta, þ.m.t. tekna og eigna, 

—fjárhagslegra meginmarkmiða fjárfesta, þ.m.t. lífeyrissparnaðar og þarfar fyrir áhættuvernd, 

—þess hvort afurðin eða þjónustan er seld fjárfestum utan fyrirhugaðs markhóps eða hvort markhópurinn hefur ekki verið 
nægilega skilgreindur eða 

 
(3) 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). 



—hæfis tryggingaverndar ábyrgðarkerfis vátrygginga, ef landsbundin ábyrgðarkerfi vátrygginga eru til staðar, 

d)hversu gagnsæ hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða tegund starfsemi eða framkvæmd vátrygginga- eða 
endurtryggingafélags er, einkum með tilliti til: 

—tegundar og gagnsæis undirliggjandi eigna, 

—falins kostnaðar og gjalda, 

—beitingar aðferða sem fanga athygli fjárfesta en endurspegla ekki endilega hæfi eða heildargæði hinnar vátryggingatengdu 
fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði, 

—eðlis og gagnsæis áhættu, 

—notkunar afurðaheita eða hugtaka eða annarra upplýsinga sem gefa í skyn meira öryggi eða ávöxtun en raunverulega eru 
möguleg eða líkleg, eða gefa í skyn eiginleika afurðar sem ekki eru fyrir hendi, eða 

—hvort um er að ræða ófullnægjandi eða ekki nægilega áreiðanlegar upplýsingar um vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir til 
að gera markaðsaðilum, sem afurðinni er ætlað, kleift að móta mat sitt, með tilliti til eðlis og tegundar hinna 
vátryggingatengdu afurða, 

e)  sérstök einkenni eða undirliggjandi eignir hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á 
fjármálamarkaði, þ.m.t. innbyggðrar skuldsetningar, einkum með tilliti til: 

—skuldsetningar sem felst í afurðinni, 

—skuldsetningar vegna fjármögnunar eða 

—eiginleika fjármögnunarviðskipta með verðbréf, 

f)  það hvort og hve mikið misræmi er milli væntrar ávöxtunar eða hagnaðar fyrir fjárfesta og hættu á tapi í tengslum við 
vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði, einkum með tilliti til: 

—samsetningarkostnaðar (e. structuring cost) slíkrar vátryggingatengdrar afurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á 
fjármálamarkaði og annars kostnaðar, 

—misræmis í tengslum við útgefandaáhættu sem útgefandinn ber eða 

—áhættu/ávöxtunarmyndar, 

g) það hve auðvelt og kostnaðarsamt er fyrir fjárfesta að selja viðkomandi vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða skipta yfir í aðra 
afurð, einkum með tilliti til: 

—hindrana fyrir breytingar á fjárfestingaráætlun í tengslum við vátryggingarsamning, 

—þess að snemmbær úttekt er ekki leyfileg eða gerð ómöguleg í reynd eða 

—annarra útgönguhindra, 

h) verðlagning og kostnaður tengdur hinni vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði, einkum með tilliti til: 

—notkunar falinna eða aukalegra gjalda eða 

—gjalda sem endurspegla ekki stig dreifingarþjónustunnar sem vátryggingamiðlarar veita, 

i) það hve mikið nýnæmi felst í viðkomandi vátryggingatengdri fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði, einkum með tilliti til: 

—þess hve mikið nýnæmi felst í uppbyggingu hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmd 
á fjármálamarkaði, þ.m.t. innbyggingar (e. embedding) og virkjunar (e. triggering), 

—þess hve mikið nýnæmi felst í dreifingarlíkani eða lengd milligöngukeðjunnar, 

—þess hve útbreitt nýnæmið er, þ.m.t. hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði er nýnæmi fyrir tiltekna flokka fjárfesta, 



—nýsköpunar sem hefur í för með sér skuldsetningu, 

—skorts á gagnsæi undirliggjandi eigna eða 

—fyrri reynslu af markaðnum með svipaðar vátryggingatengdar afurðir eða söluaðferðir að því er varðar vátryggingatengdar 
fjárfestingarafurðir, 

j) söluaðferðir í tengslum við hina vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, einkum með tilliti til: 

—samskipta- og dreifingarleiða sem notaðar eru, 

—upplýsinga, markaðs- eða annars kynningarefnis í tengslum við fjárfestinguna eða 

—þess hvort ákvörðun um að kaupa er önnur eða þriðja í röðinni í kjölfar fyrri kaupa, 

k) fjárhags- og rekstrarstaða útgefanda hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, einkum með tilliti til: 

—fjárhagsstöðu útgefanda eða 

—hentugleika endurtryggingafyrirkomulags að því er varðar hina vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, 

l) hvort undirliggjandi eignir hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði 
fela í sér mikla áhættu fyrir árangur viðskipta sem þátttakendur eða fjárfestar á viðkomandi markaði stofna til, 

m) hvort eiginleikar vátryggingatengdra afurðar gera hana sérstaklega til þess fallna að vera notuð í efnahagsbrotum, einkum hvort 
þessir eiginleikar geta mögulega ýtt undir notkun hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar til: 

—svika eða óheiðarlegs athæfis, 

—misferlis með eða misnotkunar á upplýsingum í tengslum við fjármálamarkað, 

—meðhöndlunar á ávinningi afbrots, 

—fjármögnunar hryðjuverka eða 

—þess að auðvelda peningaþvætti, 

n) það hvort viðkomandi fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér sérstaklega mikla áhættu fyrir viðnámsþrótt 
eða snurðulausa starfsemi markaða, 

o) það hvort vátryggingatengd fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði getur leitt til verulegs og 
óeðlilegs misræmis milli verðs afleiðu og verðs á undirliggjandi markaðnum, 

p) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér sérstaka áhættu 
fyrir markaðinn eða innviði greiðslukerfa, þ.m.t. viðskipta-, stöðustofnunar- og uppgjörskerfi, eða, 

q) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði getur grafið undan tiltrú 
fjárfesta á fjármálakerfinu eða 

r) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér mikla hættu á 
röskun fyrir fjármálastofnanir sem taldar eru mikilvægar fyrir fjármálakerfi aðildarríkis viðkomandi lögbærs yfirvalds. 

2. gr. 

Viðmið og þættir sem lögbær yfirvöld skulu taka tillit til vegna heimilda til íhlutunar hvað varðar vátryggingatengdar 
fjárfestingarafurðir 

(Ákvæði 2. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014) 

1.  Að því er varðar 2. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 skulu lögbær yfirvöld meta mikilvægi allra þátta og viðmiða 
sem talin eru upp í 2. mgr. og taka tillit til allra viðeigandi þátta og viðmiða þegar hún ákvarðar hvenær markaðssetning, 
dreifing eða sala tiltekinna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða eða tegund fjármálastarfsemi eða framkvæmd veldur 
verulegu áhyggjuefni sem varðar fjárfestavernd eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls 
eða hluta af fjármálakerfinu í a.m.k. einu aðildarríki. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein geta lögbær yfirvöld ákvarðað hvort um sé að ræða verulegt áhyggjuefni að því er varðar vernd 
fjárfesta eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls eða hluta af fjármálakerfinu í a.m.k. einu 



aðildarríki á grundvelli eins eða fleiri af þessum þáttum og viðmiðum. 

2.  Þeir þættir og viðmið sem lögbær yfirvöld meta til að ákvarða hvort um sé að ræða alvarlegt áhyggjuefni sem varðar vernd 
fjárfesta eða ógn við eðlilega virkni og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls eða hluta af fjármálakerfinu í a.m.k. einu 
aðildarríki skulu innihalda eftirfarandi: 

a) hversu flókin hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða tegund fjármálastarfsemi eða framkvæmd vátrygginga- eða 
endurtryggingafélags er, einkum með tilliti til: 

—tegundar undirliggjandi eigna og þess hve gagnsæjar undirliggjandi eignir eru, 

—gagnsæis kostnaðar og gjalda í tengslum við hina vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði, einkum skorts á gagnsæi vegna margra laga kostnaðar og gjalda, 

—þess hve flókinn útreikningur afkomunnar er, einkum með tilliti til þess hvort ávöxtunin er háð afkomu einnar eða fleiri 
undirliggjandi eigna sem aðrir þættir hafa svo áhrif á, 

—eðlis og umfangs áhættu, 

—þess hvort vátryggingatengda fjárfestingarafurðin er í pakka með öðrum afurðum eða þjónustu eða 

—þess hve flóknir skilmálarnir eru, 

b) alvarleiki mögulegra skaðlegra afleiðinga, einkum með tilliti til: 

—grundvallarfjárhæðar hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, 

—fjölda viðskiptavina, fjárfesta eða markaðsaðila sem hlut eiga að máli, 

—þess hve stóru hlutfalli afurðin nemur af eignasöfnum fjárfesta, 

—líkanna á, umfangs og eðlis hvers konar skaða, þ.m.t. fjárhæðar mögulegs taps, 

—þess hve lengi áætlað er að skaðlegar afleiðingar myndu vara, 

—stærðar útgáfunnar, 

—fjölda milliliða sem hlut eiga að máli, 

—vaxtar markaðarins eða sölu, 

—meðalfjárhæðarinnar sem hver fjárfestir setur í hina vátryggingatengdu fjárfestingarafurð, 

—tryggingarverndarinnar sem skilgreind er í landsbundnum ábyrgðarkerfum vátrygginga, þar sem slík lög eru til, eða 

—virðis vátryggingaskuldar að því er varðar hinar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðir, 

c) tegund fjárfesta sem koma að fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði eða sem vátryggingatengd fjárfestingarafurð er 
seld til eða markaðssett fyrir, einkum með tilliti til: 

—þess hvort fjárfestirinn er almennur fjárfestir, fagfjárfestir eða viðurkenndur gagnaðili eins og hann er skilgreindur í tilskipun 
2014/65/ESB, 

—kunnáttu og hæfni fjárfesta, þ.m.t. menntunarstigs, reynslu af sambærilegum vátryggingatengdum fjárfestingarafurðum eða 
söluaðferðum, 

—fjárhagsstöðu fjárfesta, þ.m.t. tekna og eigna, 

—fjárhagslegra meginmarkmiða fjárfesta, þ.m.t. lífeyrissparnaðar og þarfar fyrir áhættuvernd, 

—þess hvort afurðin eða þjónustan er seld fjárfestum utan fyrirhugaðs markhóps eða hvort markhópurinn hefur ekki verið 
nægilega skilgreindur eða 

—hæfis tryggingaverndar ábyrgðarkerfis vátrygginga ef landsbundin ábyrgðarkerfi vátrygginga eru til staðar, 



d)hversu gagnsæ hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða tegund starfsemi eða framkvæmd vátrygginga- eða 
endurtryggingafélags er, einkum með tilliti til: 

—tegundar og gagnsæis undirliggjandi eigna, 

—falins kostnaðar og gjalda, 

—beitingar aðferða sem fanga athygli fjárfesta en endurspegla ekki endilega hæfi eða heildargæði hinnar vátryggingatengdu 
fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði, 

—eðlis og gagnsæis áhættu, 

—notkunar afurðaheita eða hugtaka eða annarra upplýsinga sem gefa í skyn meira öryggi eða ávöxtun en raunverulega eru 
möguleg eða líkleg, eða gefa í skyn eiginleika afurðar sem ekki eru fyrir hendi, eða 

—hvort um er að ræða ófullnægjandi eða ekki nægilega áreiðanlegar upplýsingar um vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir til 
að gera markaðsaðilum, sem afurðinni er ætlað, kleift að móta mat sitt, með tilliti til eðlis og tegundar hinna 
vátryggingatengdu afurða, 

e)  sérstök einkenni eða undirliggjandi eignir hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á 
fjármálamarkaði, þ.m.t. innbyggð skuldsetning, einkum með tilliti til: 

—skuldsetningar sem felst í afurðinni, 

—skuldsetningar vegna fjármögnunar eða 

—eiginleika fjármögnunarviðskipta með verðbréfum (e. securities financing transactions) , 

f)  það hvort og hve mikið misræmi er milli væntrar ávöxtunar eða hagnaðar fyrir fjárfesta og hættu á tapi í tengslum við 
vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði, einkum með tilliti til: 

—samsetningarkostnaðar slíkrar vátryggingatengdrar afurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði og annars 
kostnaðar, 

—misræmis í tengslum við útgefandaáhættu sem útgefandinn ber eða 

—áhættu/ávöxtunarmyndar, 

g) það hve auðvelt og kostnaðarsamt er fyrir fjárfesta að selja viðkomandi vátryggingatengda fjárfestingarafurð eða skipta yfir í aðra 
afurð, einkum með tilliti til: 

—hindrana þegar fjárfestingaráætlun er breytt í tengslum við vátryggingarsamning, 

—þess að snemmbær úttekt er ekki leyfileg eða aðeins leyfileg með slíkum samningsskilyrðum að líta má svo á að hún sé ekki 
leyfileg, eða 

—annarra útgönguhindrana, 

h) verðlagning og tengdur kostnaður við vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði, 
einkum með tilliti til: 

—notkunar falinna eða aukalegra gjalda eða 

—gjalda sem endurspegla ekki stig dreifingarþjónustunnar sem vátryggingamiðlarar veita, 

i) það hve mikið nýnæmi felst í viðkomandi vátryggingatengdri fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði, einkum með tilliti til: 

—þess hve mikið nýnæmi felst í uppbyggingu hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmd 
á fjármálamarkaði, þ.m.t. innbyggingar og virkjunar, 

—þess hve mikið nýnæmi felst í dreifingarlíkani eða lengd milligöngukeðjunnar, 

—þess hve útbreitt nýnæmið er, þ.m.t. hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á 
fjármálamarkaði er nýnæmi fyrir tiltekna flokka fjárfesta, 

—nýnæmis sem felur í sér skuldsetningu, 

—skorts á gagnsæi undirliggjandi eigna eða 

—fyrri reynslu af markaðnum með svipaðar vátryggingatengdar afurðir eða söluaðferðir að því er varðar vátryggingatengdar 
fjárfestingarafurðir, 



j) söluaðferðirnar í tengslum við vátryggingatengdu fjárfestingarafurðina, einkum með tilliti til: 

—samskipta- og dreifingarleiða sem notaðar eru, 

—upplýsinga, markaðs- eða annars kynningarefnis í tengslum við fjárfestinguna eða 

—þess hvort ákvörðun um að kaupa er önnur eða þriðja í röðinni í kjölfar fyrri kaupa, 

k) fjárhags- og rekstrarstaða útgefanda hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, einkum með tilliti til: 

—fjárhagsstöðu útgefanda eða 

—hentugleika endurtryggingafyrirkomulags að því er varðar hinar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðir, 

l) hvort undirliggjandi eignir hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar, fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði 
fela í sér mikla áhættu fyrir árangur viðskipta sem þátttakendur eða fjárfestar á viðkomandi markaði stofna til, 

m) hvort eiginleikar vátryggingatengdra afurðar geri hana sérstaklega til þess fallna að vera notuð í efnahagsbrotum, einkum hvort 
þessir eiginleikar gætu mögulega ýtt undir notkun hinnar vátryggingatengdu fjárfestingarafurðar til: 

—svika eða óheiðarlegs athæfis, 

—misferlis með eða misnotkunar á upplýsingum í tengslum við fjármálamarkað, 

—meðhöndlunar á ávinningi afbrots, 

—fjármögnunar hryðjuverka eða 

—þess að auðvelda peningaþvætti, 

n) það hvort viðkomandi fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér sérstaklega mikla áhættu fyrir viðnámsþrótt 
eða snurðulausa starfsemi markaða, 

o) það hvort vátryggingatengd fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði getur leitt til verulegs og 
óeðlilegs misræmis milli verðs afleiðu og verðs á undirliggjandi markaðnum, 

p) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér sérstaka áhættu 
fyrir markaðinn eða innviði greiðslukerfa, þ.m.t. viðskipta-, stöðustofnunar- og uppgjörskerfi, eða, 

q) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði getur ógnað tiltrú fjárfesta á 
fjármálakerfinu eða 

r) hvort hin vátryggingatengda fjárfestingarafurð, fjármálastarfsemi eða framkvæmd á fjármálamarkaði felur í sér mikla hættu á 
röskun fyrir fjármálastofnanir sem taldar eru mikilvægar fyrir fjármálakerfi aðildarríkis viðkomandi lögbærs yfirvalds. 

3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 31. desember 2016. 

 

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

 Gjört í Brussel 14. júlí 2016. 

 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 

_____________ 


