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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/1033 

frá 23. júní 2016 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga, reglugerð (ESB) 

nr. 596/2014 um markaðssvik og reglugerð (ESB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í 

Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. 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 (ESB) 2014/65/ESB 

(5) (saman „hinn nýi lagarammi“) eru mikilvægar lagagerðir sem samþykktar voru í kjölfar fjármálakreppunnar að því er 

varðar verðbréfamarkaði, fjárfestingarmiðlara og viðskiptavettvanga. Nýi lagaramminn styrkir og kemur í stað tilskipunar 

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

2) Nýi lagaramminn gildir um kröfurnar sem eiga við um verðbréfafyrirtæki, skipulega markaði, veitendur gagnaskýrslu-

þjónustu 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 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 175, 30.6.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 88, 31.10.2019, bls. 1. 

(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). 
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koma í veg fyrir markaðssvik. Hann innleiðir einnig reglur um hátíðnialgrímsviðskipti og bætir eftirlit með fjármála-

mörkuðum með því að samhæfa stjórnsýsluviðurlög. Auk þess að byggja á gildandi reglum styrkir nýi lagaramminn vernd 

fjárfesta með innleiðingu traustra krafna hvað varðar skipulag og háttsemi. Nýju reglurnar eiga að gilda frá 3. janúar 2017. 

3) Samkvæmt nýja lagarammanum er þess krafist að viðskiptavettvangar 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. 

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 samvinnu við lögbær landsyfirvöld. Tilvísunargagnakerfi fyrir fjármálagerninga mun ná yfir vítt svið fjármála-

gerninga 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) Að teknu tilliti til þess hve flókinn nýi lagaramminn er, og þarfarinnar á miklum fjölda framseldra gerða og fram-

kvæmdargerða, var dagsetningunni, þegar reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, frestað um 30 mánuði, frá 

gildistökudegi. Þrátt fyrir þetta óvenjulanga tímabil eru hagsmunaaðilar á borð við viðskiptavettvanga, lögbær landsyfirvöld 

og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina ekki í stöðu til að tryggja að nauðsynlegar grunngerðir gagnasöfnunar 

verði til staðar og hafi tekið gildi fyrir 3. janúar 2017. Ástæða þessa er að gögnin, sem þarf að safna og vinna til að nýi 

lagaramminn geti tekið gildi, eru umfangsmikil og flókin, einkum fyrir skýrslugjöf um viðskipti, gagnsæisútreikninga og 

skýrslugjöf um stöður í hrávöruafleiðum. 

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. 

Þá væri ekki hægt aðlaga gagnsæisreglurnar um viðskipti áður en þau fara fram og viðskipti eftir að þau fara fram, til að 

ákvarða hvaða gerningar eru óbundnir og hvenær veita ætti undanþágur eða heimila frestun birtingar. 

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 

takmarkaður raunverulegur möguleiki á að átta sig á brotum á stöðumörkunum. Margar krafnanna í tengslum við 

algrímsviðskipti eru einnig háðar gögnum. 

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

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

vettvöngum. Verðbréfafyrirtæki 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 sem fyrst til aðgerða til 

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

hafa verið á grundvelli hans. 

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 réttarvissa um endanlegar kröfur samkvæmt viðeigandi tæknilegum 

eftirlitsstöðlum sé tryggð fyrir júní 2016. 

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

hagsmunaaðilum kleift að ljúka hinni verklegu framkvæmd þykir rétt að fresta deginum þegar reglugerð (ESB) 

nr. 600/2014 kemur til framkvæmda um tólf mánuði, til 3. janúar 2018. Fresta ætti skýrslugerðum og endurskoðunum til 

samræmis.  
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12) Verðbréfafyrirtæki framkvæma oft, fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina, viðskipti með afleiður og aðra 

fjármálagerninga eða eignir sem samanstanda af nokkrum tengdum, skilyrtum viðskiptum. Slík pakkaviðskipti gera 

verðbréfafyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra kleift að hafa betri stjórn á áhættu sem þessir aðilar taka, þar sem verð hvers 

þáttar í pakkaviðskiptunum endurspeglar frekar heildaráhættusnið pakkans en gildandi markaðsverð hvers þáttar. 

Pakkaviðskipti geta tekið á sig ýmsar myndir, t.d. skipti á samningum fyrir efnislegar afurðir (e. exchange for physicals), 

viðskiptastefnu sem framkvæmd er á viðskiptavettvöngum eða sérsniðin pakkaviðskipti, og er mikilvægt að tillit til þessara 

sérstöku eiginleika sé tekið við kvörðun á viðeigandi gagnsæisreglum. Því er viðeigandi að tilgreina, að því er varðar 

reglugerð (ESB) nr. 600/2014, hverjar þær tilteknu aðstæður eru þar sem kröfur um gagnsæi fyrir viðskipti ættu hvorki að 

gilda að því er varðar fyrirmæli sem varða slík pakkaviðskipti né um neinn einstakan þátt slíkra fyrirmæla. 

13) Skilvirkt og viðeigandi væri að fela Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að semja drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum, sem fela ekki í sér ákvarðanir um stefnu, til að leggja fyrir framkvæmdastjórnina, þar sem stofnunin býr 

yfir mikilli sérhæfðri sérþekkingu, að því er varðar aðferð til að ákveða pakkapantanir á virkum markaði. Fram-

kvæmdastjórnin ætti að samþykkja þessi drög að tæknilegu eftirlitsstöðlunum með framseldum gerðum skv. 290. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og í samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 1095/2010 (1). 

14) Talið er að fjármögnunarviðskipti með verðbréf, eins og þau eru skilgreind í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2015/2365 (2), stuðli ekki að verðmyndunarferlinu og að viðeigandi væri að II. og III. bálkur reglugerðar (ESB) 

nr. 600/2014 gildi ekki að því er varðar þessi viðskipti. 

15) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (3) eru settar fram kröfur að því er varðar söfnun tilvísunargagna 

fyrir fjármálagerninga. Gögn sem safnað er í krafti tilvísunargagnakerfa fyrir fjármálagerninga eru notuð til að ákvarða 

fjármálagerninga sem eru innan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 596/2014. Reglugerð (ESB) nr. 596/2014 gildir frá  

3. júlí 2016. Tilvísunargagnakerfi fyrir fjármálagerninga verður þó ekki að fullu starfhæft fyrr en í janúar 2018. Því er rétt 

að fresta deginum þegar 2. og 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 koma til framkvæmda þar til 3. janúar 2018. 

16) Reglugerð (ESB) nr. 596/2014 inniheldur tilvísun í daginn þegar nýi lagaramminn kemur til framkvæmda. Til að tryggja að 

tilvísanir í reglugerð (ESB) nr. 596/2014 í skipulega viðskiptavettvanga, vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtæki 

(SME), losunarheimildir eða uppboðsafleiður á grundvelli þeirra gildi ekki fyrr en daginn þegar reglugerð (ESB) 

nr. 600/2014 kemur til framkvæmda, sem og tilskipun 2014/65/ESB, 4. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014, þar 

sem því er lýst yfir að tilvísanir í þær skuli lesnar sem tilvísanir í tilskipun 2004/39/EB ættu að vera leiðréttar með því að 

taka tillit til framlengingar dagsins þegar þessar gerðir koma til framkvæmda. 

17) Uppgjör í verðbréfaviðskiptum er nátengt viðskiptum með verðbréf. Sem slík inniheldur reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (4) tilvísanir í daginn þegar nýi lagaramminn kemur til framkvæmda. Fyrir þann dag ætti að lesa 

tilvísanir í reglugerð (ESB) nr. 600/2014 og tilskipun 2014/65/ESB sem tilvísanir í tilskipun 2004/39/EB. Að auki skapar 

reglugerð (ESB) nr. 909/2014 umbreytingarfyrirkomulag til að beita reglunum um meiri aga í uppgjöri á markaðstorg 

fjármálagerninga (MTF) sem sækja um skráningu sem vaxtarmarkaðir lítilla og meðalstórra fyrirtækja í samræmi við 

tilskipun 2014/65/ESB. 

18) Til að tryggja að vísað sé í tilskipun 2004/39/EB í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 fram til hins framlengda dags þegar nýi 

lagaramminn kemur til framkvæmda, og að viðhaldið sé umbreytingarákvæðum fyrir markaðstorg fjármálagerninga sem 

sækja um skráningu sem vaxtarmarkaðir lítilla og meðalstórra fyrirtækja samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014, til að 

veita markaðstorgum fjármálagerninga nægan tíma til að sækja um slíka skráningu samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB, ætti 

að breyta reglugerð (ESB) nr. 909/2014.  

  

(1) 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). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi að því er varðar fjármögnunarviðskipti með 

verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um 

niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 

2004/72/EB (Stjtíð. ESB. L 173, 12.6.2014, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um 

verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 (Stjtíð. ESB L 257, 

28.8.2014, bls. 1). 
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19) Því ætti að breyta reglugerðum (ESB) nr. 600/2014, (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) nr. 909/2014 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 600/2014 er breytt sem hér segir: 

1)  Í 1. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við: 

 „5a.  Ákvæði II. og III. bálks gilda ekki um fjármögnunarviðskipti með verðbréf eins og þau eru skilgreind í 11. lið 3. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 (*). 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi að því er varðar 

fjármögnunarviðskipti með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB 

L 337, 23.12.2013, bls. 1).“ 

2)  Eftirfarandi liðir bætast við 1. mgr. 2. gr.: 

„48) „skipti á samningi fyrir efnislegar afurðir“: viðskipti með afleiðusamning eða annan skilyrtan fjármálagerning þar sem 

jafngildi í magni undirliggjandi eignar er háð notkun samtímis, 

49) „pakkafyrirmæli“: fyrirmæli sem eru verðlögð sem ein eining: 

a)  í þeim tilgangi að framkvæma samninga um skipti á efnislegum afurðum eða 

b) í tveimur eða fleiri fjármálagerningum, í þeim tilgangi að framkvæma samning um skipti á efnislegum afurðum, 

50) c) „pakkaviðskipti“: 

a)  samningur um skipti á efnislegum afurðum eða 

b) viðskipti sem ná yfir framkvæmd tveggja eða fleiri þátta viðskipta í fjármálagerningum og sem uppfylla öll 

eftirfarandi viðmið: 

i.  viðskiptin fara fram milli tveggja eða fleiri mótaðila, 

ii.  hver þáttur viðskiptanna hefur í för með sér þýðingarmikla efnahagslega eða fjárhagslega áhættu í tengslum 

við alla hina þættina, 

iii.  framkvæmd hvers þáttar gerist samtímis og er háð framkvæmd allra hinna þáttanna.“ 

3)  Í 7. mgr. 4. gr. kemur dagsetningin „3. janúar 2018“ í staðinn fyrir dagsetninguna „3. janúar 2017“ og dagsetningin 

„3. janúar 2020“ kemur í staðinn fyrir dagsetninguna „3. janúar 2019“. 

4)  Í stað ,,3. janúar 2016“ í 8. mgr. 5. gr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2017“. 

5)  Í stað fyrsta málsliðar 1. mgr. 8. gr. kemur eftirfarandi: 

 ,,Markaðsaðilar og verðbréfafyrirtæki sem reka viðskiptavettvang skulu birta gildandi kauptilboðs- og útboðsverð og 

hversu mikill viðskiptaáreiðanleiki búi að bak verðsins sem er auglýst gegnum markaðskerfi þeirra að því er varðar 

hlutabréf sem viðskipti eru leyfð með, sem og samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir, afleiður sem viðskipti eru með á 

viðskiptavettvöngum og pakkafyrirmæli.“ 

6)  Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a)  Eftirfarandi liðir bætast við 1. mgr.: 

„d)  fyrirmæli í þeim tilgangi að framkvæma samninga um skipti á efnislegum afurðum,  
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e) pakkafyrirmæli sem uppfylla eitt eftirfarandi skilyrða: 

i.  að minnsta kosti einn þáttur þeirra er fjármálagerningur sem ekki er virkur markaður fyrir, nema til sé virkur 

markaður fyrir pakkafyrirmælin í heild, 

ii.  að minnsta kosti einn þáttur þeirra er stór í samanburði við eðlilega markaðsstærð nema til sé virkur markaður 

fyrir pakkafyrirmælin í heild, 

iii.  allir þættir þeirra eru framkvæmdir samkvæmt tilboðskerfi eða radddrifnu kerfi og eru stærri en tilgreint er 

fyrir gerninginn.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 „2a.  Lögbær yfirvöld skulu geta fellt niður skuldbindinguna sem um getur í 1. mgr. 8. gr. fyrir hvern einstakan þátt 

pakkafyrirmælanna.“ 

c)  Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 „6.  Til að tryggja samræmda beitingu i. og ii. liðar e-liðar 1. mgr. skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

semja drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum til að koma á aðferðafræði til að ákvarða pakkafyrirmæli sem virkur 

markaður er fyrir. Þegar Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin þróar þessa aðferðafræði til að ákvarða hvort 

virkur markaður fyrir pakkafyrirmæli í heild sé fyrir hendi skal stofnunin meta hvort pakkarnir séu staðlaðir og hvort 

viðskipti með þá séu tíð. 

 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal leggja þessi drög að tæknilegu eftirlitsstöðlunum fyrir fram-

kvæmdastjórnina eigi síðar en 28. febrúar 2017. 

 Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að samþykkja tæknilegu eftirlitsstaðlana sem um getur í fyrstu undirgrein í 

samræmi við 10.–14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.“ 

7)  Í 18. gr. bætist við eftirfarandi málsgrein: 

 „11.  Að því er varðar pakkafyrirmæli og með fyrirvara um 2. mgr. skulu skyldurnar samkvæmt þessari grein aðeins gilda 

um pakkafyrirmæli í heild en ekki um neinn þátt pakkafyrirmælanna sérstaklega.“ 

8)  Í stað ,,3. janúar 2019“ í 1. mgr. 19. gr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2020“. 

9)  Í stað ,,3. janúar 2019“ í 10. mgr. 26. gr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2020“. 

10) Í 5. mgr. 35. gr. kemur dagsetningin „3. janúar 2018“ í staðinn fyrir „3. janúar 2017“ og dagsetningin „3. júlí 2020“ kemur í 

staðinn fyrir dagsetninguna „3. júlí 2019“. 

11)  Í stað ,,3. janúar 2017“ í 2. mgr. 37. gr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2018“. 

12)  Ákvæðum 52. gr. er breytt sem hér segir: 

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

b) í 4. mgr. kemur dagsetningin ,,3. mars 2020“ í stað ,,3. mars 2019“, 

c)  í 5. mgr. kemur dagsetningin ,,3. mars 2020“ í stað ,,3. mars 2019“, 

d)  í 6. mgr. kemur dagsetningin ,,3. mars 2020“ í stað ,,3. mars 2019“, 

e) í 7. mgr. kemur dagsetningin ,,3. júlí 2020“ í stað ,,3. júlí 2019“, 

f)  í 8. mgr. kemur dagsetningin ,,3. júlí 2020“ í stað ,,3. júlí 2019“, 

g)  í fyrstu málsgrein 9. mgr. kemur dagsetningin „3. júlí 2020“ í stað „3. júlí 2019“,  
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h) í annarri undirgrein 9. mgr. kemur dagsetningin „3. júlí 2022“ í stað „3. júlí 2021“, 

i)  í fyrstu málsgrein 10. mgr. kemur dagsetningin „3. júlí 2020“ í stað „3. júlí 2019“, 

j) í 11. mgr. kemur dagsetningin ,,3. júlí 2020“ í stað ,,3. júlí 2019“, 

k) í annarri undirgrein 12. mgr. kemur dagsetningin „3. janúar 2018“ í stað „3. janúar 2017“, 

13)  í fyrstu undirgrein 2. mgr. 54. gr. kemur dagsetningin „3. júlí 2020“ í stað „3. júlí 2019“, 

14)  Ákvæðum 55. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað annarrar málsgreinar kemur eftirfarandi: 

 „Reglugerð þessi kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.“ 

b) í stað fjórðu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

 „Þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar gilda 1., 2. og 3. mgr. 37. gr. frá 3. janúar 2020“. 

2. gr. 

Ákvæðum 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2.  Hún gildir frá 3. júlí 2016, að undanskildu eftirfarandi: 

a)  ákvæði 2. og 3. mgr. 4. gr. sem koma til framkvæmda frá 3. janúar 2018 og 

b) ákvæði 4. gr. (4. og 5. mgr.), 5. gr. (6. mgr.), 6. gr. (5. og 6. mgr.), 7. gr. (5. mgr.), 11. gr. (9., 10. og 11. mgr.), 12. gr. 

(5. mgr.), 13. gr. (7. og 11. mgr.), 16. gr. (5. mgr.), 17. gr. (þriðja undirgrein 2. mgr.), 17. gr. (3., 10. og 11. mgr.), 

18. gr. (9. mgr.), 19. gr. (13., 14. og 15. mgr.), 20. gr. (3. mgr.), 24. gr. (3. mgr.), 25. gr. (9. mgr.), 26. gr. (önnur, þriðja 

og fjórða undirgrein 2. mgr.), 32. gr. (5. mgr.) og 33. gr. (5. mgr.) sem koma til framkvæmda 2. júlí 2014.“ 

b) í fyrstu málsgrein 4. mgr. komi dagsetningin „3. janúar 2018“ í stað „3. janúar 2017“, 

c)  í annarri undirgrein 4. mgr. komi dagsetningin „3. janúar 2018“ í stað „3. janúar 2017“. 

3. gr. 

Ákvæðum 76. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 er breytt sem hér segir: 

a)  í b-lið annarrar undirgreinar 5. mgr. kemur dagsetningin „13. júní 2018“ í stað „13. júní 2017“, 

b) í 7. mgr. kemur dagsetningin ,,3. janúar 2018“ í stað ,,3. janúar 2017“. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 23. júní 2016. 

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 forseti. forseti. 

 __________  


