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Efni: Frumvarp til laga um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og 
afleiðuviðskiptaskrár

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 8. febrúar sl., þar sem óskað 
er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og 
afleiðuviðskiptaskrár, 93. mál.

Fjármálaeftirlitið kom að samningu frumvarpsins og styður framgang þess, en vill koma á 
framfæri eftirfarandi ábendingu.

í 4. kafla yreinargerðar með frumvarpinu er það tekið fram með afgerandi hætti að 
reglugerðin taki til bæði lögaðila og einstaklinga og vísað er í meðfylgjandi skýringum til þess 
að einstaklingur geti talist ófjárhagslegur mótaðili samkvæmt 9. tölul. 2. gr. EMIR „ef 
afleiðuviðskipti hans eru liður í atvinnustarfsemi (e. economic activity)."

í 'V. hluta „spurt og svarað" skjals1 evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (e. 
ESMA Q&A) fyrir EMIR er tekinn af allur vafi um að einstaklingar sem ekki stunda 
atvinnustarfsemi geti ekki talist „undertaking" eða „fyrirtæki" eins og það er nefnt í þýðingu 
reglugerðarinnar, og þar með ekki talist ófjárhagslegur mótaðili. Því til stuðnings er vísað í 
svar við spurningu nr. 14 í svörum framkvæmdastjórnar ESB (e. European Commission) við 
algengum spurningum um EM IR2 þar sem útskýrt er nánar hvað falli undir hugtakið 
„undertaking". í svörum framkvæmdastjórnarinnar er „economic activity skilgreint sem 
framboð vöru og þjónustu og þá að hver sá aðili sem bjóði til sölu vöru eða þjónustu, hvort 
sem það er einstaklingur eða lögaðili, sé í atvinnustarfsemi og teljist því ófjárhagslegur 
mótaðili samkvæmt EMIR.

1 European Securlties and M arkets Authority. (2018). Questions and Answers -  Implementation o f the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC 
derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (ESMA70-1861941480-52)

2 European Commission. (2014). EMIR: Frequentlv Asked Question.
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Að framansögðu telur Fjármálaeítirlitið að skýra þurfi frekar hugtakið „atvinnustarfsemi til að 
fyrirbyggja misskilning. Að öðrum kosti væri hægt að líta svo á að almennar fjárfestingar 
einstaklinga teldust til atvinnustarfsemi.
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