Nr. 16/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2021/527

10.3.2022

2022/EES/16/03

frá 15. desember 2020
um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 að því
er varðar viðmiðunarmörk fyrir vikulegar stöðutilkynningar (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af 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 (1), einkum 6. mgr. 58. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í 83. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 (2) eru lágmarksviðmiðunarmörkin sem um
getur í annarri undirgrein 1. mgr. 58. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ákvörðuð, sem gerir viðskiptavettvöngum skylt, ef
farið er yfir þessi mörk, að birta opinberlega vikulegar skýrslur eins og um getur í a-lið 1. mgr. 58. gr. þeirrar tilskipunar.

2)

Breyta ætti lágmarksviðmiðunarmarkinu að því er varðar stærð opinna staðna til að veita hagsmunaaðilum betri yfirsýn
yfir úrval hrávöruafleiðna. Birting vikulegra stöðutilkynninga ætti ekki lengur að vera háð stærð opinna staðna í samanburði við stærð afhendingarbærs magns, heldur byggja á einfaldari viðmiðum, þ.e. stærð opinna staðna í viðkomandi
hrávöruafleiðu.

3)

Að því er varðar viðmiðunarmörk opinna staðna ætti að birta vikulegar stöðutilkynningar þegar samanteknar opnar
stöður í stundarsamningum og öðrum mánaðarlegum samningum eru jafnar eða fara yfir 10 000 lotur, þannig að tryggt
sé að nægir hagsmunir séu til staðar í hrávöruafleiðu til að réttlæta birtingu vikulegra stöðutilkynninga.

4)

Til að draga úr hættu á trúnaðarbroti að því er varðar stöðutaka vegna samninga þar sem flokkur aðila samanstendur af
færri en fimm virkum stöðutökum ættu þær stöðutilkynningarnar sem birtar eru vikulega ekki að innihalda neinar
upplýsingar varðandi þann flokk aðila.

5)

Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2017/565 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum 83. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/565 er breytt sem hér segir:
1) ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi kemur í stað b-liðar fyrstu undirgreinar:
„b)

tölugildi brúttómagns opinna gnótt- eða skortstaðna í heild, gefið upp sem fjöldi lotna viðkomandi hrávöruafleiða,
er jafnt og eða hærra en 10 000 lotur.“,

b) Í stað annarrar undirgreinar kemur eftirfarandi:
„b-liður gildir ekki um losunarheimildir og afleiður þeirra.“,
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 26.3.2021, bls. 30. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 245/2021
frá 24. September 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.
(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/565 frá 25. apríl 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2014/65/ESB að því er varðar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði verðbréfafyrirtækja og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá
tilskipun (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 1.)
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2) Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi:
„3. Sé um að ræða samninga þar sem færri en fimm stöðutakar eru í tilteknum flokki aðila skal ekki birta samtölu gnóttog skortstaðna, breytingar þar á frá síðustu skýrslu, hundraðshluta af opnum stöðum samtals í þeim flokki og fjölda
stöðutaka í þeim flokki.“
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi 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 15. desember 2020.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Ursula VON DER LEYEN

forseti.
__________

