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REGLUR 

um tæknilega staðla vegna eiginfjárauka. 

 
1. gr. 

Gildissvið. 

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem skylt er að viðhalda eiginfjáraukum, 
sbr. 84. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. 

2. gr. 
Tæknilegir staðlar vegna sveiflujöfnunarauka. 

Fjármálafyrirtæki sem skylt er að viðhalda sveiflujöfnunarauka skal reikna gildi hans 
vegna landfræðilegrar starfsemi í samræmi við reglugerð Framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 1152/2014 frá 14. júní 2014, sbr. 3. gr. þessara reglna. 

3. gr. 
Birting tæknilegra staðla. 

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi framseld reglugerð 
Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1152/2014 frá 4. júní 2014, til viðbótar við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, að því er varðar tæknilega 
eftirlitsstaðla um staðfestingu á landfræðilegri staðsetningu á viðeigandi 
áhættuskuldbindingu til þess að reikna út gildi sveiflujöfnunarauka fjármálafyrirtækis.  

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 57/2015 um breytingu á 
lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, vísar Fjármálaeftirlitið til birtingar enskrar 
útgáfu af reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1152/2014 í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1448554276324&uri=CELEX:32014R1152. 

4. gr. 
Gildistaka. 

Reglur þessar eru settar með heimild í 3. mgr. 84. gr. d, sbr. a-lið 3. mgr. 117. gr. b 
laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.  

Fjármálaeftirlitinu, 1. október 2016. 
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